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118. 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СТАНБЕНОТО 

ЗАКОНОДАВСТВО 
Сојузната народна скупштина на) заедничката 

седница на двата собори одржана на 26 февруари 
1857 година, откако го сослуша експозето на Соју-
зниот извршен совет и ги разгледа проблемите на 
кодификацијата на станбените прописи изнесени во 
Рефератот на Секретаријатот за законодавство и 
организација на Сојузниот извршен совет, конста-
тира: 

дека во нашата земја по ослободувањето значи-
телно се заостри станбената криза поради урнува^ 
њето и оштетувањето на голем број станбени згради 
во нашите градови за време на војната, поради 
брзиот притек на населението во градовите и со-
здавањето на нови градски населби во врска со ин-
дустрија лизаци јата, како и поради неможноста за-
едницата во периодот на изградбата на основната 
база на индустријализацијата истовремено да из-
двои достаточни средства за станбената изградба; 

дека во склад со општата политика на подигање 
општествениот стандард последните години, особено 
по оснивањето на станбените фондови, се напра-
вени значителни напори на изградбата на нови 
станови; 

дека истовремено, во склад со развитокот на но-
вите социјалистички општествени односи, се реша-
вани врз нови основи организационите форми и 
правните односи во врска со управувањето со стан-
бениот фонд, со расподелбата и користењето на 
становите, кои придонесоа не само за подобро упра-
вување со станбените згради и за унапредување на 
иницијативата на граѓаните во станбената изградба, 
туку дадоа и определена перспектива за развој на 
новите социјалистички односи меѓу граѓаните осло-
бодени од секаква експлоатација и попречување на 
нивните основни граѓански права во врска со кори-
стењето на стан. 

Констатирајќи ги овие факти Сојузната народ-
на скупштина ја донесува следната 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
1. Сојузната народна скупштина смета дека во-

ведувањето на општественото управување со стан-
бените згради врз основа на Уредбата за управу-
вање со станбените з-гради даде позитивни резул-
тати и дека треба натаму да се развива системот на 
општественото управување со станбените згради од 
самите станари и од нив избрани куќни совети и 
совети на станбените заедници. 

2. Сојузната народна скупштина смета дека во 
рамките на комуната општествено-организациона 
основа за управувањето со општествените работи во 
областа на^ станбените односи и станбеното стопан-
ство, како и за основните секојдневни задачи на 
унапредувањето на населбите и на постојаното по-
дигање на општествениот материјален стандард, 
преба да стане самоуправната станбена заедница на 
населбата, то ест заедница на граѓани настанети во 
еден станбен блок, односно населба, кои непосред-
но и преку своите избрани претставници управу-

ваат со своите основни заеднички секојдневни оп-
штествени работи. Станбените заедници треба са-
мостојно или заеднички со целата комуна — постер 
пено во склад со материјалните можности да пре-
земаа х врз себе грижи: 

за унапредувањето на станбеното стопанство и 
за помошта на куќните совети; 

за постојаното унапредување на комунално-
стопанските и социјалните дејности и служби, што 
непосредно служат на унапредувањето на семејно-
то домаќинство; 

за подобрата и поефтинат организација на слу-
жбите и стопанските дејности што се директно на-
менети за потребите на секојдневниот живот на 
работниот човек, како што се мрежите за снабдува-
ње, угостителските дуќани, занетчиско-услужните 
дуќани итн.; 

за подобрата материјална заштита на децата и 
лицата неспособни за стопанисување; и 

за натамошното ослободување на жената од 
притисокот на заостанато^ домаќинство со созда-
вање — со помош на комуната - разни форми на 
детски градинки и слични установи, заеднички пе-
рални и други услужни установи итн. 

Со таквите и слични напори станбените заед-
ници вистински ќе придонесуваат на напорите на 
социјалистичкото општество како целина, и при по-
стојните општи материјални можности на нашата 
земја, да се постигне повеќе во трижата за подобру-
вање на секојдневните животни услови на работни-
те луѓе, и тоа првенствено со напорите на самите 
граѓани, насочени кон подобра организација на ко-
мунално-стопанската дејност, кон подобро користе-
ње на постојните материјални средства, кон подобро 
користење на разни видови самопомош и соработка 
на граѓаните во совладувањето на заедничките се-
којдневни тешкотии и проблеми. Истовремено та-
квата станбена заедница ќе стане една од значајни-
те елементарни училишта на општественото) управу-
вање и подигањето на општествената свест на гра-
ѓаните, што ќе придонесе и за подобрата работа на 
комунгуга. 

За да можат станбените заедници постепено да 
се изградат во органи на општественото управува-
ње што ќе бидат способни да раководат со такви 
работи и" да бидат жаришта и носители на иници-
јативата во остварување на горе споменатите и 
слични задачи, потребно е станбените заедници да 
имаат и своја цврста материјална и правна база. 
Во таа смисла потребно е во поглед на станбените 
заедници законски да се утврди и во пракса посте-
пено да се оствари особено следново: 

' а) постојани и самостојни извори на финанси-
рање од општествените средства спрема економ-
ските можности на комуната и целата заедница, 
како и од средствата што ги остваруваат самите 
граѓани со своето вложување, кооперација или од 
општествени приредби и слично; 

б) учество во управувањето со станбените згра-
ди и комуналните објекти на својата територија; 

в) право на оснивање социјални, комунални и 
други установи како и право на оснивање стопан-
ски организации за одржување станбени згради, 
за снабдување и помош на граѓаните, особено на 
семејството; 
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г) право ка-ко инвеститори да учествуваат во 
станбената и комуналната изградба; 

д) право на со законот определен начин да уче-
ствуваат во општественото управување со установи-
те и стопанските организации, на своето подрачје, 
што се занимаваат со станбени, комунални и соци-
јални работи, како и со снабдувањето на домаќин-
ствата. 

Како дел од комуналната заедница станбената 
заедница остварува општествени планови и општи 
прописи н-а општината и развива иницијатива на 
граѓаните за учество во остварувањето на задачите 
на комуналната! заедница. 

3. За да им се обезбеди на граѓаните непречено 
користење на станот како еден од основните усло-
ви за живот, за да бидат граѓаните што повеќе з а -
интересирани за одржувањето на становите и - з а 
управувањето со станбените згради, за да се акти-
визираат што повеќе во решавањето на комунални-
те и социјалните проблеми на станбената заедница, 
потребно е на граѓаните со закон да им се обезбеди 
станарско право, кое во себе содржи право на ко-
ристење на стан, право на располагање со станбен 
ните простории, како и право на учество во оп-
штественото управување со станбените згради. Ова 
право им се гарантира на граѓаните прво се додека 
тие ги извршуваат своите со закон утврдени обвр-
ски спрема заедницата што произлегуваат од кори-
стењето на станот и од другите односи во врска со 
ставот и друго, се додека ги извршуваат на за -
кон заснованите обврски од договорот со органот 
или со правното лице, што располага со ста-
нот. Имајќи ги предвид сите тешкотии за ре-
шавање на станбените прашања што произле-
гуваат од сегашниот недостиг на станови, осо-
бено тешкотиите на оние што немаат стан или ж и -
веат во многу тешки станбени услови, Сојузната 
народна скупштина смета дека утврдувајќи го на 
една страна станарското право засновано на дого-
вор, истовремено треба да се предвидат и средства 
со кои народните одбори, колку што е максимално 
можно, ќе ги заштитат и интересите на граѓаните 
што се без стан или што живеат во туѓи станови 
(потстанари) Во таа смисла прописите треба да до-
зволат определено отстапување од станарското пра-
во и определена можност за интервенција на на-
родниот одбор, но условите под кои таквите отста-
пувања и таквите интервенции можат да се при-
менат во начело треба да бидат определувани само 
со закон. Притоа треба особено да се води сметка, 
да не се ослаби интересот на граѓаните за примање 
на потстанари, запгѓо во спротивен случај прописот 
не би значел заштита на потстанарите, туку уште 
поголемо заострување на недостигот на станови. 

4. Сојузната народна скупштина смета дека за 
станбената изградба во прв ред треба да се. грижат 
општините и тие за таа цел да ги ориентираат сво-
ите напори. Но неопходно е исто така да се развива 
иницијатива како на станбените заедници, така и на 
стопанските и општествените организации, задру-
гите и граѓаните. Со цел за развивање на оваа аши-
ци јатива потребно е законски да се утврди следново: 

а) да им се обезбеди на сите инвеститори право 
на располагање со станови и станбени згради што 
ќе ги изградат, не з асекува јќи во правото на оп-
штественото управување, ниту во станарско право 
на корисникот додека се придржува за^ обврските 
од договорот за работниот однос во 'определени 
претпријатија односно установи; 

б) да им се даде можност на граѓаните да со-
здаваат задруги за изградба на згради за сопствено 
живеење; на граѓаните исто така да им се обезбеди 
право и можност за изградба на згради за сопстве-
но живеење: 

в) законски да се обезбеди и да се регулира 
станбената сопственост на одделни станови, чии соп-
ственици уживаат полна заштита на сопственост и 
на располагање; 

г) да им се обезбедат на станбените заедници, на 
стопанските, општествените организации, на за -
другите и на граѓаните поволни кредити за стан-
бена изградба, да им се овозможи на граѓаните здо-
бивање со станови и со мали станбени згради од 
свои средства и кредити, како и врз основа на вло-
жувања во посебни фондови на стопанските орга-
низации и на посебни видови штедење. 

5. За да може станбената изградба да ги задо-
воли потребите на современиот работен човек како 
според типот, така и според разместувањето на стан-
бените згради и комуналните установи, нужно е во 
сите населби да се регулира употребата на земји-
штето за станбени и комунални потреби преку до-
несување современи урбанистички планови на гра-
довите и поголемите реони. Истовремено е потребно 
и со закони во согласност со урбанистичките плано-
ви и принципи да се пропише начинот за употре-
ба на земјиштето. Исто така е нужно што побрзо 
да се донесат прописи со кои градителите на стан-
бени згради и комунални установи ќе се обврзат да 
предвидат можност за подигање објекти потребни 
за помош на семејствата (установи за сместување на 
деца) и на домаќинствата (перални и други слични 
објекти). 

6. Сојузната народна скупштина смета дека во-
ведувањето на станбените фондови како стабилни 
инвестициони кредитни фондови за станбена изград-
ба ја покажа својата полна оправданост. Затоа е 
потребно овие фондови да се зајакнуваат и разв-и-
ваат и законски подробно да се утврди системот на 
управувањето, користењето и контролата на упо-
требата на овие фондови. 

За да можат фондовите за станбена изградба 
што поефикасно да се искористуваат потребно е. 
по можност, во економските мерки и инструменти 
што побрзо да се отстранат оние пречки што ги 
спречуваат стопанските, задружните и општестве-
ните организации да земаат кредити од овие фон-
дови. -

7. Со цел да се овозможи изградба на станбени 
вгради од страна на стопански и општествени ор-
ганизации, задруги и граѓани, со цел материјално 
да се обезбеди одржувањето на станбените згради, 
потребно е да им се овозможи на инвеститорите от-
плата на ануитети за изградени станбени згради, а 
на органите на управувањето подмирување'на сите 
трошоци на амортизацијата, одржувањето и управу-
вањето на станбените згради. Доколку ова е немо-
жно да се постигне со подигањето на киријата на 
ниво на економска кирија без влошување на живот-
ниот стандард на работните луѓе, потребно е да се 
најдат други можности од општоопштеСтвените 
средства. 

8. Сојузната народна скупштина смета дека е 
неопходно основните општествени односи и права-
та на граѓаните во станбената област што побргу 
законски да се утврдат, како би биле тие основа 
за натамошно развивање на социјалистичките оп-
штествени односи во оваа област и за развивање на 
сестраната иницијатива во станбената изградба. Во 
таа смисла Сојузната народна скупштина смета за 
неопходно Сојузниот извршен совет врз основа на 
принципите установени во оваа резолуција што по-
бргу да донесе соодветни законски предлози. 

9. Сојузната народна скупштина смета дека во 
условите на општественото управување со станбе-
ните згради и на регулирањето на киријата се уки-
нати експлоататорските наемни односи и капитали-
стичката сопственост во областа на станбеното сто-
панство, што со закон треба конечно да се утврди, 
Истовремено законски треба да се регулираат оп-
штествените проблеми што произлегуваат од лична-
та сопственост врз становите и помалите куќи, о-
безбедувајќи им на граѓаните слобода на распола-
гање со тој нивни имот/ со единствени ограничу-
вања што се нужна последица од постојниот недо-
стиг на станови, а со цел на одредено регулирање 
на нивната расподелба. 
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10. Како е решавањето на станбените односи на 
социјалистички принципи можно да се остварува 
во склад со изградбата на новиот станбен простор 
31 на нужните комунални објекти, тоа ^ неопходно 
Сојузниот извршен совет што побрзо да и поднесе 
на Сојузната народна скупштина принципи за дол-
горочна програма за станбена и комунална изград-
ба и да ги предложи оние мерки во економската по-
литика што ќе овозможат остварување на правата 
и институциите утврдени во оваа резолуција. 

И. Како е за остварувањето на принципите од 
оваа резолуција потребно не само донесување на 
определени прописи туку и полна активност на си-
те граѓани и општествени организации, тоа се по-
викуваат граѓаните и општествените организации 
како и стопанските организации, проектантите, ур-1 
банистите и други општествени работници низ сво-
јата активност да овозможат спроведување на по-
лптпката^назначена во оваа резолуција. 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 54/56 

28 февруари 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

119. 
Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 25 февруари 1957 година и на 
седницата на Соборот на, производителите од 25 
февруари 1^57 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДДЕЛОТ 4 ОД ГЛАВАТА XXVI 

НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 
1957 ГОДИНА 

Одделот 4 од, главата XXVI на Сојузниот оп-
штествен план за 1957 година се менува и гласи: 

Фондови за кадрови во стопанството 
1. Наместо досегашните фондови за кадрови 

во стопанството при Сојузната индустриска комора, 
Сојузната градежна комора, Сојузната сообраќајна 
комора, републичките комори (трговски, угостител-
с к а селскостопански и занаетчиски), како и при 
републичките стручни здруженија на стопанските 
организации на патниот сообраќај, се осниваат за 
тие гранки односно области на стопанството един-
ствени фондови за кадрови во стопанството, и тоа: 
Сојузен фонд за кадрови во стопанството, репу-
блички фондови за кадрови во стопанството и око-
лиски фондов-и за кадрови во стопанството. 

. По исклучок, Извршниот совет на Народна Ре-
публика Црна Гора може да реши на територијата 
па Народна Република Црна Гора да не се основат 
околиски фондови за кадрови во стопанството. 

Средствата и неизмирените обврски на досега-
шните фондови од ставот 1 на оваа точка се пре-
несуваат на новооснованите фондови за кадрови во 
стопанството. 

2. Средствата на фондовите за кадрови во сто-
панството се формхфгат од придонесот за кадрови 
вб стопанството што го плаќаат стопанските орга-
ни:? дни. 

Оснозиците од нормата на придонесот за кадро-
ви во стопанството ги утврдува за 1957 година Со-
јузниот извршен совет. 

3. Средствата на фондовите за кадрови во сто-
панството служат за давање помош за подигање, 

проширување и опрема на стручните 'училишта и 
на нивните работилници и домови, за давање помош 
за систематско стручно усовршување на кадровите 
во стопанството, како и за давање помош за ре-
довна издршка на стручните училишта во кои се 
подготвуваат кадрови за стопанството во случаите 
што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет. 

4. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
донесе поблиски прописи за фондовите за кадрови 
во стопанството, со кои ќе ги определи и начинот 
на управување со фондовите, начинот на распре-
делување на придонесот за кадрови во стопанството 
врз одделни фондови, намената на средствата од 
фондовите и начинот на употреба на средствата од 
фондовите, како и начинот на расподелба на сред-
ствата од досегашните фондови од точката 1 став I 
на овој оддел врз новооснованите фондови за 
дрози во стопанството." 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 2 

28 февруари 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевнќ, с. р. 

120. 
Врз основа на членот 36 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, а во вр-
ска со членот 20 од Законот за спроведување на У-
ставниот закон, 

Сојузната народна скупштина, на седницата л л 
Сојузниот собор од 25 февруари 1967 година и на 
седни.цата на Соборот на производителите од 25 
февруари 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извр-

шен совет ги донесе врз основа на овластувањето 
од точката II на Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натмоигната рабо-
та на приготвување закони за стопанскиот систем 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата За управување со основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 1/57); 

2) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за стопанските претпријатија што произведу-
ваат за определени потреби на Југословенскага 
народна армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/57), 

3) Уредбата за измени на Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/57К 

Сојузна народна скупштина 

е н е (А) 3 
28 февруари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупнгпгна, 
Моша Пијаде, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на производителите, НП СОЈУЗНИОТ собот), 

Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зачевиќ, с. р. 
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121. 
Врз -основа на членот 79 став 1 точка 1 од 

Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата 
за орган-изацијата и р-аботата на Сојузниот извр-
шен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО БРАТИСЛАВА 
1. Се отвора Генерален конзулат на Федера^ 

ти-ви а Народна Република Југославија во Врате-
н а в а (Чехословачка). 

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". 

Р. п. бр. 37 
20 јануари: 1-967 годиш 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. "р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

122. 
Врз основа на ставот 3 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, во врска 
со членот 131 од Основниот закон за буџетите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 

СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И ДОТАЦИИ 
1. Во Одлуката за располагање со фондот за 

регреси и дотации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/56) во точката XIII ставот 1 се менува и гласи: 

„Средствата од фондот наменети за регреси во 
стопанството ги исплатува Народната банка врз 
основа на важечките сојузни прописи за регресите 
во стопанството. Налетот и постапката за исплата 
на регресите во стопанството ги утврдува сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите во со-
гласност со државниот секретаријат односно со се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј 
делокруг спаѓа односната стопанска гранка од која 
производите или услугите се продаваат со надоме-
сток (регрес), а во границите на средствата утврдени 
со Сојузниот општествен план." 

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

Р. п. бр. 65 
4 март 1957 година 

, Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

123. . 
Врз основа на членот 135 став 1 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Во одлуката за расподелба на вкупниот при-

ход на претпријатијата во состав на Заедницата 
на Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56) во точката III под 3 наместо збо-

ровите „од 25 динари" се стават зборовите: „до 32 
динари", а наместо зборовите: „до 20 динари", се 
ставаат зборовите: „до 26 динари". 

2. Во точката VI наместо зборовите: „се издвои 
јува 23% за плати од добивката" се ставаат зборов 
вите: „се издвојува 31% за плати од добивката". 

3. Во точката VIII наместо зборовите: „се из-
двојува 48% за средства за самостојно располагање" 
се ставаат зборовите: „се издвојзша 57% за средч 
ства за самостојно располагање". 

4. Во точката XI став 1 зборовите: „за 1956 го-
дина" се бришат. 

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

Р,, п. бр. 63 
4 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р̂  

124. 
Врз основа на членот 135 став 1 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАН^ 
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ пошти, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
1. Во Одлуката за расподелба на вкупниот 

приход на претпријатијата во состав на Заедницата 
на сугопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56) во точката III на крајот на од-
редбата под 5 место точка се става точка и запирка 
и се додава нова одредба под 6, која гласи: 

„6) надоместоците што им се плаќаат на лицата 
што вршат пренос на пошта како пешаци, на ли-
цата што вршат испорака на пратки во вондоставно 
подрачје, на лицата што вршат испорака на пратки 
во потесно или пошироко доставно подрачје при-
времено, како и на лицата што како специјални 
носители вршат пренос (испорака) на телеграми 
или телефонски покани — извесници." 

2. Во точката VII место зборовите: „во износ од 
31% од овој дел на добивката" се ставаат зборовите: 
„во износ од 41% од овој дел на добивката". 

3. Во точката IX место зборовите: „во износ од 
45% од овој дел на добивката" се ставаат зборо-
вите: „во износ од 56% од овој дел на добивката". 

4. Оваа. одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 62 
4 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, о. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

125. 
Врз основа на главата XXV оддел 1 под а) на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ ЗА РОТО-ХАРТИЈА 
I. Се определуваат следните највисоки про-

дажни цени за рото-хартија: 
Дин./тона 

1) рото-хартија — квалитет 1а 109-000 
2) рото-хартија - квалитет Па 90.003 
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горните цени важат како највисоки продажни 
дини на производителот франко натоварено во ва-? 
Тон во местото на производителот, за рото-хартија 
со граматура 50/52 грама на квадратен метар. 

За секој грам тежина на квадратен метар по-
голем од напред наведеното горните цени се нама-
луваат за 2%, а за секој грам тежина на квадратен 
метар помал од горе наведеното горните цени се 
зголемуваат за 2%. 

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат цените за рото-хартија од 
точката I под 16 и 17 од Одлуката за определување 
највисоките продажни цени за определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56). 

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден пд 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 64 
4 март 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р, 

126. 
Врз осноѕва на членот 3 од Уредбата за д е в и ^ 

мото работење („Службено лист на ФНРЈ", бр. 54/^5;, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕТО НА ПО-
МОРЦИТЕ-ПОВРАТНИЦИ ШТО ПРИ ПРОДАЖБА-
ТА НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НЕ 
ДОБИЛЕ БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ПО 

ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 
1. Одредбите од Одлуката за исплата на надо-

местувањето на иселени цигге-гшвратници што при 
продажбата на странски средства за плаќање не 
примиле богови за купување стоки по пониските 
единствени цени (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/54) ќе се применуваат и на поморците-повјрат-
иицѕк што за време на војната 1939—1645 година 
биле членови: на посада на бродовите на југосло-
венската трговска морнарица што плетеле под кон-
трола или за сметка на сојузници-те, или биле чле-
нови на посада на сојузнички! поморски трговски 
бродови, а се вратиле во Југославија во периодот 
од ослободувањето на земјата до 21 јули 1948 година. 

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

Р. п. бр. 61 
4 март 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

127. 
Врз основа на одделот 1 од гла-вата XIX на, Со-

јузниот општествен план за 1967 година, а во вр-
ска со членот 23 од Законот за здравственото оси-
гурувале на работниците и службениците (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/54), Сојузниот извр-
вршен 4 совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕ-
,СТОКОТ НАМЕСТО ПЛАТА ПО ОСНОВОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ВРСКА СО 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1. Осигурениците на социјалното осигурување на 

кои од 1 јануари 1957 година им А зголемена пла-

тава односно тарифниот став, а се затекнале тој 
ден: како привремено неспособни за работа, ќе при-
маш1 з а време на неспособноста за работа од 1 ја -
нуари 1957 родина надоместок наместо плата по 
основот на здравственото осигурување зголемен з а 
процентот за кој им е зголемена платата односно 
тарифниот став. 

2. За осигурениците на кои од 1 јануари 1957 
година им е зголемена платата односно тарифни-
от став, а кои ќе станат привремено неспособни 
з а работа во времето од 1 јануари до 31 март 1957 
зОДинЈа, износите на име плати до 31 декември 
1956 година ќе се внесат во основот за опреде-
лување надоместок наместо плата (член 23 од За-
конот за здравственото осигурување' на работници-
те и службениците), зголемени за процентот за ко ј 
им е зголемена платата односно тарифниот став. 

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

Р. п. бр. 66 
4 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р, 

128. 

Врз осно-ва на Членот 38 од Уредбата за ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/56), Собранието на Сојуза 
имот завод за социјално осигурување, во согла-
сност со Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШОКОТ 
ОСТВАРЕН КАЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Од средствата на вишокот на приходите над 

расходите утврден: по завршната сметка на Сојуза 
ниот завод за социјално осигурување за 1955 го^ 
дина и на вишокот на приходите над расходите 
што ќе се утврди по завршната сметка на тој з а -
вод за 1956 година, ќе се издвои за унапредување 
на здравствената заштита на осигурениците износ 
од 400 милиони динари. 

2. Средствата издвоени според точката 1 од оваа 
одлука се употребуваат за учество: 

а) во преземањето на мефки и акции што се 
од посебен интерес за здравствената заштита На 
осигурениците; 

б) во изградувањето и опремањето на здравстве-
ните установи што се од значење за социјалното 
Осигурување. 

3. Во рамките на намената на средствата утвр-
дени со претходната точка, поблиска програма за 
користење на овие средства донесува Извршниот 
одбор на Собранието на Сојузниот завод за соци-" 
јодпно осигурување по прибавено мислење од ооон 
дветните одбори и комисии; на Собранието на Со-
јузниот завод за социјално осигурување, од извр-
шните одбори на собранија-та на републичките з а -
води! за социјално осигурување и од секретарот за 
народно здравје ка Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 67 
4 март 1957 година 

Белград 4 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с, р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 
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129. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уред^ 
бата за организацијата, поодувањето, и управува-
њето со југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), а во 
врска со членот 5 точка 2 од Конвенцијата за бал-
канскиот потесен сојуз на поштите и телекомуни-
кациите и членот 8 од Аранжманот за поштенската 
служба приложен кон таа конвенција, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ 
ПРАТКИ ВО СООБРАЌАЈОТ ПОМЕЃУ ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

И КРАЛСТВОТО ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА 
ТУРЦИЈА 

I. Поштенската тарифа во сообраќајот помеѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и 
Кралството Грција, односно Република Турција 
изнесува, и тоа за: 

1. Писма 
Динари 

до 20 грама — —, — — — — — 25 
над 20 грама, а за секои натамошни 2-0 
грама или лет од оваа тежина — — 15 

2. Поштенски картички 
отворени — — — — — — — — 15 
со одговор — — — — — — - 30 

3. Печатени работи 
до 50 грама — — — — - — —- 7 
за секои натамошни 50 црама или дел 

од оваа тежина — — — — — - 4 

4. Мостри на стоки 
до 50 грама - - — — — — — — ,ј 7 
за секои натамошни 50 грама или дел 1 

од оваа тежина — — — — — — 4 

5. Деловни хартии 
до 50 грама — - - — - — — 7 

! Јза; секои натамошни 50 грама или дел 
"од оваа тежина — — — - - - — 4 
најмала поштарина — — — — — 20 

6. Мали колети 
за секои 50 грама или дел од оваа тежина 7 

г најмала поштарина — — — — - - 45 

7. Пратки „Звучна пошта" 
до 20 грама — — - — — — 15 
над 20 до 40 грама - — — - 25 
над 40 до 60 грама - - - - - - 40 

8. Препорачано ракување 
за препорачано ракување - - — — 35 

9. ИТНА ракување 
за писмоносни пратки - - . - - -ч 45 

10. Повратница 
при предавањето — — — — — — 30 

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 7 мај 1957 година. 

Бр. 2835 
23 февруари 1957 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфиве 
и телефоните 

Генерален директор 
Никола Милановиќ, с. Џ. 

13Њ 
Врз основа на членот 15" од Основниот за кик за 

заштита на растенијата од болести и шетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), а во врска 
со одделот I од Решението за определување опа-
сните растениски болести и штетници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 54/54) и членот 19 точка 1 алинеја I 
од Уредба за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ 

РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
1. Во Наредбата за прогласување подрачјата 

заразени од опасни растениски болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/56) во одделот 
1 точка 8 став 2 во шестиот ред по зборовите: („моето 
Лог при Томај)" место точка и запирка се става 
запирка и се додаваат зборовите: „Изола, Коп^р и 
Пиран;", а на крајот од ставот по зборовите: „(ме-
сто Љубљана — Вич)" место точка се става точка 
и запирка и се додаваат зборовите: „Трбовље: Сев-
ница (место Тополовец)", 

2. Во одделот I точка 10 став 2 во триесет деве-
тиот ред по зборот! „Новска" место точка и запир-
ка се става запирка и се додаваат зборовите: „Ја-
сенова^ Нова Капела, Окучани и Старо Петрово 
Село;". 

3. Во одделот I точка 16 се додава нов став 6, 
кој гласи: 

„На територијата на Народна Република Ма-
кедонија: целата територија на Народна Република 
Македонија." 

4. Во одделот I точка 17 во ставот 1 во тре-
тиот ред место зборовите: „на општината Јастре-
барско" се ставаат зборовите: „на општините Ја -
стребарско и Жумберак". 

5. Во одделот I точка 18 ставот 2 во третиот 
ред место зборовите: „Делкице и Скрад" се ста-
ваат зборовите: „Делнице, Скрад и Чао ар", а 
на крајот од ставот по- зборот: „Чаковец" се 
брише точката и се додава следниот текст: „и 
подрачјат-а на општините во околиите: Вараждии, 
Виница; Вировитица: Вировитица, Воћин, Градина, 
Нова Вуковица, Питомача, Подравска Слатина, Су-
хопоље, Чађавица и Шпишић-Буковица; Госпић: 
Врхошпе, Госпић, Грачац, Доњи Лапац, Карлобаг, 
Оточац, Перушић, Плитвичка Језера, Срб, Титова 
Кореница и Удбина; Дару в ар: Бучје, Грубишно По-
лзе, Дарувар, Миоковићево, Пакрац, Пакрачка ,По-
лана , Сирач и Уљаник; Загреб: Велика Горица, 
Дуго Село, Загребачка Дубрава, Запрешић, Зелина, 
Максимир, Медвешћак, Пешћеница, Реметинец, Са-
мобор, Сесвете, Суседград, Трешњевка и Трње; Кар-
ловац: Босилово, Војнић, Вргинмост, Драганићи, 
Лута Реса, Жумберак, Јастребарско, Карловац, Кр-
њак, Прстиња, Нетретић, Озаљ, П и сарови на. Рада-, 
товићи, Раковица, Речице, Рибник, Скаковпц, Счуњ, 
Топуско и Цетинград; Копривница: Впрје, Гола, 
Дрње, Ђелековец, Ђурђевац, Клоштар Подравски, 
Копривница, Новиград Подравски, Растења, Соколо-
вац и Фердинандовац; Крижевци: Жаби о и Крн-
жевци: Огулин: Бриње, Врбовско, Дрежница, Огу-
лин л Плашки; Сплит: Сињ; Чаковец: ДеканоБец, 
Доњи Краљевец, Коториба, Лопатиноц, Мала Субо-
тица, Мурско Средиште, Неделишће, Прелог, Ча-
ковец и Штригова." 

Во одделот I точка 18 на крајот од ставот 
3 по зборот: „Копер", се брише точката, се става 
запирка и се додаваат зборовите: „како и подра-
чјата на општините во околиите: Горица: Идри-
ја (местата Војско, Доле и Ледине); Кочевме: 
Кочев ј е (место Ливолд) и Л опши Поток (ме-
сто Драга); Крањ: Горења Вас (места Бачне, Вки-
харје, Кладње, Пољане, Средња Вас и Стара Осе-
лица), Жири (место Жири) и Кран. (место Јсзер-
еко); Љубљана: Лошка Долина (место Надлиск), Цер^ 
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клица (места Велиќе Вл оне, Ве дики Врх, Марти-
Iј,ак, Матуље, Немшка Вас, Нова Вас, Осреден 
Оток, Ракек, Румарско, Фара и Худи Врх); Мари-
бор: Дравоград (место Шентјанж) и Раче (место 
Сливнишко Похорје)." 

Во одделот I точка 18 на крајот од ставот 4 по 
зборот: „Фојница" место точка се става точка и 
запирка и се додаваат зборовите: „Бихаќ: Камени-
ца; Сарајево: Пале (место Мокро)." 

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

Бр. 548 
18 февруари 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

инж. СРбољуб Тодоровиќ, с. р. 

131. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-

дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), Соју-
зниот уред за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА 

НА ЦИРАРИЕБАТА „БОКА" 
1. Малопродажната цена за новиот вид цига-

рида „Бока" се определува на 60 динари за 20 
парчиња. / 

Цената од претходниот став важи за цигари-
,н^та со калибар 8 мм, долги 67 мм. 

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

Бр. 269 
8 февруари 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени 
Јован Крстев, с. р. 

3 32. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр, 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стандар-
ди, за сојузните прописи за квалитетот на произ-
водите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ 
- ИЗДАНИЕ ОД 1952 ГОДИНА И ЗА НЕГОВА 
ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА 

ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ - ИЗДАНИЕ ОД 1956 
ГОДИНА 

1. Од 30 април 1957 година престанува да важи 
југословенскиот стандард: 

Дебели челични лимови од тр-
говски квалитет — - — -— — Ј Ш С.В4.011 
донесен со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за лимови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31 52). 

2. Наместо југословенскиот стандард што со 
точката 1 од ова решение е ставен вон сила, ќе се 
применуваат југословенските стандарди, и тоа: 

Челични лимови дебели — Те-
хнички прописи за изработка и и-
спсрака - - - - - - - Ј1ЈЅ С.В4.012 

Челични лимови средни — Те-
хнички прописи за изргЈботка и и-
спорака - - - - - - - ЈТЈЅ С.В4.015 

Челични лимови дебели — Ди-
мензии и толеранции -= - - - - - ЈХЈЅ С.В4.110 

Челични лимови средни — Ди-
мензии и толеранции - — — - Ј Ш С.В4.111 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/56 и 8/57). 

Бр. 772 
23 февруари 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж^ Славољуб Виторовиќ, с. р. 

133. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАС-
ПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДУБРОВНИК 
Бидејќи Соборот на производителите на Соју-

зната народна скупштина со својата одлука на сед-
ницата од 25 февруари 1957 година определи да се 
извршат дополнителни избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Сојузната народ-
на скупштина во групата индустрија, трговија и за-
наетчиство во Изборната околија Дубровник, во 
која пратеничкото место остана упразнето, Сојузна-
та изборна комисија врз основа на чл. 50, 51, 176 и 
177 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната 'народна скупштина во група-
та индустрија, трговија и занаетчиство во Избор-
ната околија Дубровник. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 28 
април 1957 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за 
спроведувањето на изборите за народен пратеник 
на Сојузниот собор на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија град Дубровник, околија 
Дубровник и Корчула со седиште во Дубровник е 
надлежна за спроведувањето на дополнителните 
избори. 

Бр. 14 
2 март 1957 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сееардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

134. 
т 

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
а во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите, Југословенската инве-
стициона банка донесува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА XII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД СО ЦЕЛ ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ЈАГЛЕН 
1. Во XII конкурс за давање инвестициони за-

еми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
со цел за наголемување производството на јаглен 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/55) во точката 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Заеми од Општиот инвестиционен фонд според 
овој конкурс се даваат и за инвестициите што ово-
зможуваат намалување на потрошувачката на ја -
глен, и тоа: 
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— за инвестициите со кои се постигнува за-
штеда во потрошувачката на јаглен со производ-
ство и потрошувачка на плински горива; 

— за реконструкциите на постојните погонски 
уреди со кои се постигнува заштеда во потрошу-
вачката на јаглен." 

2. По точката 16 се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„17. Барањето за заем од точката 1 став 2 на 
9Вој конкурс мора да ќ се предаде на надлежната 
филијала најдоцна до 1 април 1957 година. 

18. На заемите од точката 1 став 2 на овој кон-
курс согласно ќе се применуваат условите предви-
дени со овој конкурс како и соодветните прописи." 

3. Ова дополнение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 73 
20 февруари 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува 
Генералниот директор Претседател 

Помошник, на Управниот одбор, 
Божидар Ињац, с. р. Никола Минчев, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Наредбата за регулирање изво-
зот на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/56), се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точката 1 од Наредбата за регулирање изво-

зот на определени производи, во гранката 127 (Пре-
хранбена индустрија), во вториот ред место зборот: 
„путер" се ставаат зборовите: „нетопен и топен 
путер". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 16 фе-
вруари 1957 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за начи-
нот на ронење ветеринарна контрола над произ-
водството; квалитетот, пакувањето и обележува-
њето на мес,,то и на производите од месо наменети 
за извоз во Соединетите Американски Држави, 
објавено во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ 
ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОД-
СТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И ОБЕ-
ЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО СОЕ-

ДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
1. Во точката 111 во шестиот и седмиот ред на-

место зборовите: „ПЧЕНИЧНО БРАШНО" треба 
да стои: „ПЧЕНКАРНО БРАШНО". 

2. Во точката 154 во четвртиот и петтиот ред 
наместо: „РАПАВОШЕВ" треба да стои: „РАЕВ01-
ИБВ". 

3. Во точката 169 под ѕ) во дванаесеттИот ред 
по двете точки наместо: „бутилиран хидроксиани-
ѕол или мешавина на нордихидрогва јаревска кисе-
лина или на пропил-галат со бутилиран хидрокси-
анизол" треба да стои: „на бутилиран хидроксиани-
зол или на мешавина од нордихидрогвај аревска 
киселина или од проттилгалат со бутилиран хидрок-
сианизол". 

- Од Сојузната Управа за работи на ветеринар-
ството, 23 февруари 1957 година, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

118. Резолуција за основните принципи на 
станбеното законодавство - — — — Ш 

119. Одлука за измена на одделот 4 од гла-
вата XXVI на Сојузниот општествен план 
за .1957 година — — — — — — — 195 

120. Одлука за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет — — — — — ' - 105 

121. Одлука за отворање Генерален конзулат 
на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Братислава — — — — 195 

122. Одлука за измена на Одлуката за распо-
лагање со Фондот за регреси и дотации — 196 

123. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претприја-
тијата во состав на Заедницата на Југо-
словенските железници — — — — - 196 

124. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претприја-
тијата во состав на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југословенски-
те пошти, телеграфи и телефони — — 196 

125. Одлука за определување највисоките про.-
дажни цени за рото-хартија — — — 196 

126. Одлука за исплата на надоместувањето 
на поморците-повратници што при прода-
жбата на странски средства за плаќање 
не добиле бонови за купување стоки по 
пониските единствени цени — — — — 197 

127. Одлука за утврдување височината на на-
доместокот наместо плата по основот на 
здравственото осигурување во врска со 
зголемувањето на платите на работниците 
и службениците — — — — — — 197 

128. Одлука за употреба на средствата од ви-
шокот остварен ка ј Сојузниот завод за 
социјално осигурување — — — — — 197 

129. Наредба за поштенската тарифа за пи-
смоносни пратки во сообраќајот помеѓу 
Федеративна Народна Република Југо-
славија и Кралството Грција и Републи-
ка Турција - - - - - - - - - ш 

130. Наредба за дополнение на Наредбата за 
прогласување подрачјата заразени од о-
пасни растениски болести и штетници - 198 

131. Наредба за определување на продажната 
цена на цигарињата „Бока" — — — — 199 

132. Решение за престанок на важењето на ју-
гословенскиот стандард за челични ли-
мови — издание од 1952 година и за не-
гова замена со југословенски стандарди 
за челични лимови - издание од' 1956 г. 199 

133. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Дубровник 199 

134. Дополнение на XII конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд со цел за на-
големување производството на јаглен — 200 

Исправка на Упатството за начинот на врше-
ње ветеринарна контрола над производ-
ството, квалитетот, пакувањето и обеле-
жувањето на месото и на производите од 
месо наменети за извоз во Соединетите 
Американски Држави — — — — — 200 

Исправка на Наредбата за регулирање извозот 
на определени производи — — — - 200 
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