
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ« излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

БЕЛГРАД 
Б Р О Ј 2 ГОД. XII 

13. 
Б р з основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната -
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/54), 
Сојузниот Извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА З А 
ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНАТА ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА Н А ИНВЕСТИ-

ЦИОНИТЕ Р А Б О Т И 
Член 1 

Во Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инвестиционата 
програма и за полагање депозит за обезбедување 
исплатата на инвестиционите работи („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 54/55), членот 8 се менува и допол-
нува така што да гласи: 

„Во чл. 6 од Уредбата за измени и дополненија 
н а Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 

36/55) на кра јот од реченицата место точка се става 
запирка и се додава: „а з а сите работи, што ќе ги 
определи Одборот за стопанство на Сојузниот и з в р -
шен: совет а се финансираат од сојузниот буџет, од 
1 јануари 1956 година. 

На инвестиционите работи што се в р ш а т за 
потребите на Југословенската народна армија од-
носно за претпријатијата за воени потреби, освен 
з а изградба е а станбени згради, одредбите од оваа 
уредба ќе се применуваат од 1 м а ј 1956 година." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот н а об ја -

вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 
Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 19 
7 јануари 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

14» 
Врз основа на чл. 8 ст. 2 и 3 од уредбата за 

изработка и одобрување на инвестиционата програ-
ма и за полагање депозит за обезбедување исплатата 
на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 5/54, 3-6/55 и 54/55) и чл. 20 ст. 4 од Уредбата 
з а заемите з а инвестиции во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54 и 54/55), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА З А ОДОБРУВАЊЕ НА И Н -
ВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА О Б Ј Е К Т И Т Е ОД 
ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката з а надлежноста з а одобрување 

ца инвестиционите програми за објектите од општ 

интерес за Федеративна Народна Република Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55) ви 
точката 1 се менува ставот 3 така. што да гласи: 

„Народната банка ја финансира изградбата на 
објектите и работите од ст. 1 на оваа точка врз 
основа на упатството од државниот секретар за 
работи на народната одбрана." 

2. Во точката 2 ставот 1,по зборот „програма" се 
ста,ва точка и се бришат зборовите „без оглед на 
изворите на .средствата". 

Во точката 2 на кра јот од ставот 2 место точ-
ката се става запирка и се додаваат зборовите: „а 
прописите за постапката за одобрување на инве-
стиционите програми и з а поднесувањето податоци 
место инвестиционата програма ги донесува д р -
жавниот секретар за работи на народната одбрана 
во согласност со Сојузниот извршен совет." 

. Во точката 2 по ставот 2 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„На начинот предвиден во претходниот став ќе 
се постапи и кога инвестиционите работи се ф и н а н -
сираат на товар на претсметката на Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана а се 
в р ш а т во претпријатијата што немаат статус н а 
претпријатие за воени потреби но работат за потре-
бите ка народната одбрана. 

Ако ИЈНвестицжш'Ите работи од оваа точка се 
изведуваат на товар .на средствата на самостојно 
располагање на прегори јагнето за воени потреби, 
инвестиционата програма ја одобрува органот над -
л е ж е н според општите прописи за одобрување на 
инвестиционата програма, со тоа претпријатието даи 
поднесува на ревизија и одобрение само инвестици-
она програма з а работите што ќе се изведуваат." 

Во точката 2 став 3 во првата, реченица, место 
зборовите: „потврдата предвидена во ст. 3 точ. 1 од 
оваа одлука", се ставаат зборовите: „потврдата од 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана за одобрувањето на инвестиционата про-
грама, во која е назначена вредноста на инвести-
ционите работи." 

3. По точката 3 се додава нова точка 4, која 
гласи -

..Пота инвеститорот согласно одредбите од оваа 
одлука и' поднесува ка Народната банка само по-
датоци место инвестиционата програма, државниот 
секретар за работи на народната одбрана може да 
пропише што ќе содржи генералниот проект што 
во тој случај и' се поднесува на Народната банка." 

4. Досегашната точка 4 станува точка 5. 
Во истата точка место зборовите: „1 јануари" се 

ставаат зборовите: „1 мај ." 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Р л . ' б р - 20 
7 1ануари 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 
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15. 
Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата! XXVI 

од Сојузниот општествен план за 1955 година и Од-
луката за Ефодолжушње важењето на општестве-
ните планови од 1955 година за 195& година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТО-
КИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦИ 

1. В о Тарифата за превоз на стоките по пру гите' 
на Југословенските железници, свеска 2, од 1 ок-
томври 1952 година, се менуваат тарифните разреди 
за видовите стоки од позицијата 27: 

,Д) боксит суров од 24 на 18 тарифен разред; 
2) боксит печен (пален) од 21 на 15 тарифен 

разред." 
2. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 

на Југословенските железници, свесна 4 (исклу-
чителни тарифи), од 1 декември 1954 година, во от-
секот А. Внатрешен сообраќај — се воведува нова 
позиција, која гласи: 

^ „027 Боксит суров од позицијата 27—1 к. р. од 
станиците: Бакар, Бања Лука, Бања Лука Пред-
градие, Босанска Крупа, Чапљина, Дрниш, Кожљан, 
Мостар, Надошле. Паѓене, Пазин, Петровски, Под-
божур, Ползела, Ровињ, Св. Петар во шума, Шибе-
ник, Шоштањ, Трубјела, Белење, Житомислиќи — 
до сите станици. 

Возарината ев смета врз основа на возариесхи-
<гг став од разредат 24 свеска 3 — за најмала тежина 
од 15.000 кг." 

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

РлI. бр. 15 
6 јануари Ш 6 година 

Белград 

Одузео извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко З е м е ш , о. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

16. 

Врз основа на чл. 12 тон. 5 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, во врска со точ. 6 
од Одлуката за времено финансирање на федера-
цијата, народните републики, автономните единици 
и народните одбори („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 57/55), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПООДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ НА СМЕТКИТЕ КАЈ 
НАРОДНАТА БАНКА 

I. Буџетските приходи ќе се уплатуваат ка ј 
Народната ванка на следниве сметки: 

1) данокот на промет: 
а) на сметката бр 329051 Данок па промет 

од стопанските организации од п о д р а ч ј е т о ^ оп-
штината; """ 

б) на сметката бр. 329052 — Данок на промет 
на заемите од подрачјето на општината; 

в) на сметката бр. 329057 — Данок на промет 
ОД увозот; 

г) »а сметката бр. 329153 — Данок на промет 
од задругите и задружните стопански организации 
од подрачјето на општината; 

д) на сметката бр. 329154 — Данок на промет 
од даночните вредносници; 

ѓ) на сметката бр. 329155 — Данок на промет 
од приватните дуќани и приватните лица од под-
рачјето на општината; 

е) на сметката бр. 329156 — Данок на промет 
од природни вина и ракии од подрачјето на општи-
ната; 

2) данокот на добивката: 
на сметката бр. 329060 — Данок на добивка од 

подрачјето на општината; 
3) делот на добивката од стопанските органи-

зации: 
а) на сметката бр. 329361 — Учество на око-

лината во добивката на стопанските организации 
од подрачјето на општината; 

б) на сметката бр. 329461 — Учество на општи-
ната во добивката на стопанските организации од 
подрачјето на*општината; 

4. царините: 
на сметката бр. 329Ѕ64 — Царини; 
5) данокот на доход: 
а) на сметката бр. 329470 — Данок на доход 

од селското стопанство од подрачјето на општи-
ната ; 

6) на сметката бр. 329471 — Данок на доход 
на приходите од занаетчиската дејност од подрач-
јето на општината; 

в) на сметката бр. 329472 — Данок на доход 
од другите самостојни занимања и од имотот од 
подрачјето на општината; 

г) на сметката бр. 329473 — Данок на доход 
во постојанен износ, во процент од бруто прихо-
дите, во процент од прометот и на времените при-
ходи од подрачјето на општината; 

д) на сметката бр. 329474 — Данок на доход 
на приходите од превозничката дејност како спо-
редна дејност во селското стопанство од подрачјето 
на општината; 

ѓ) на сметката бр^ 329475 — Данок а на доход 
на приходите од~ дополнителниот р ^ о т е н однр^с и 
на хонорарите од п о р а ч ј е т о на опстаната; 

е) на сметката бр. 329476 — Данок на приходите 
од работниот однос »а лицата во служба на орга-
ните на странски држави, странски и меѓународни 
организации на територијата на Југославија; 

ж) на сметката бр. 329477 — Данок на употре-
бата на туѓа работна сила од подрачјето на општи-
ната; 

6) земј ар ината: 
на сметката бр. 329363 — Земјарина од под-

рачјето на општината; 
7) рентата: 
на сметката бр. 329184 — Рента од подрачјето 

на општинава; 
8) таксите: 
а) на сметката бр. 329365 — Приходи на око-

л н а т а од државни такси; 
б) на сметката бр. 338066 — Такси во готово 

во постапката пред стопански судови; 
9) данокот на наследства и подароци: 
на сметката бр. 329478 — Данок на наследства 

и подароци од подрачјето на општината; 
10) општинските та^еи: 
на сметката бр. 329479 — Општински такси од 

подрачјето на општината; 
11) општинскиот данок на промет: 
^а^метката бр. 329480 — Општински данок на 

промет одподрач^ 
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12) општинскиот локален данок: 
на сметката бр, 329481 — Општински локален 

данок од подрачјето на општината; 
13) приходите на државните орган и установи: 
а) на сметката бр. 329067 — Приходи на др-

жавните органи и установи што се финансираат 
од сојузниот буџет; 

б) на сметката бр. 329167 — Приходи на др-
жавните органи и установи што се финансираат 
од републичкиот буџет; 

в) на сметката бр. 329267 — Приходи на др-
жавните органи и установи што се финансираат 
од буџетот на Автономната Покраина Војводина 
односно -од буџетот на Автономната Косовско-ме-
тохиска Област; 

г) на сметката бр. 329367 — Приходи на др-
жавните органи и установи што се финансираат 
од околискиот буџет; 

д) на сметката- бр. 329467 — . Приходи на др-
жавните органи и установи што се финансираат од 
општинскиот буџет; 

14) непотрошените буџетски средства од пора-
нешните години: 

а) на сметката бр. 329068 — Непотрошени сред-
ства на сојузниот буџет од поранешните години; 

б) на сметката бр. 329168 — Н е п о т р о ш е н 
средства на републичкиот буџет од поранешните 
години; 

в) на сметката бр. 329268 — Непотрошени сред-
ства на буџетот од поранешните години на Авто-
номната Покраина Војводина односно на Автоном-
ната Косовско-метохиска Област; 

г) на сметката бр. 329368 — Непотрошени сред-
ства на околискиот буџет од поранешните години; 

д) на сметката бр. 329468 — Напотрошени сред-
ства на општинскиот буџет од поранешните години; 

15) вонредните приходи: 
а) на сметката бр. 329069 — Сојузни вонредни 

приходи; 
б) на сметката бр. 329169 -т- Републички вонред-

ни приходи; 
в) на сметката бр. 329269 — В о в е д н и приходи 

на Автономната Покраина Војводина односно на 
Автономната Косовско-метохиска Област; 

г) на сметката бр. 329369 — Вонредни приходи 
на околната; 

д) на сметката бр. 329469 — Вонредни приходи 
на општината. 

II. Установите со самостојно финансирање, др-
жавните органи и општествените организации го 
уплатуваат данокот на промет ка ј Народната банка 
на сметката бр. 329051 — Данок на промет од сто-
панските организации. 

Запрениот данок на промет од приватни дуќани 
и приватни лица, како* и данокот на промет на 
заемите кога даночни обврзници се приватни лица, 
се уплатува на сметката бр. 329155 — Данок на 
промет од приватни дуќани и приватни лица. 

Стопанските организации што произведат веш-
тачки вина и ракии, освен задружните стопански 
организации, го уплатуваат данокот на промет на 
сметката бр. 329051 — Данок на промет од сто-
пански организации. 

III. На сметките на данокот на доход на при-
ходите од занаетчиска дејност вршат уплата оние 
даночни обврзници на данокот на доход од само-
стојни занимања и имот чиј поголем дел од при-
ходите потекнува од занаетчиска дејност. 

IV. Приходите of поранешните години, како 
и другите буџетски прихс*ди за кои не е опре-
делена сметката во одделот I точ. 1—14 од оваа 

наредба, ќе се уплатуваат на сметката на вонред-
ните приходи на соодветниот буџет. 

V. Народната банка ќе врши празнење на смет-
ките на данокот на промет, на данокот на добив-
ката, на учествовото на народните одбори во до* 
бивката од стопанските организации, на земјари-
ната и рентата двапати месечно, и тоа: на 5-ти и 
25-ти во месецот во корист на соодветните буџет-
ски сметки. 

VI._Данрнните обврзници се долани при упла-
т у в а њ е ^ . приходите на односните ... сметка врз 
уплатницата (образец бр, HI) односно врз вирман-
скиов налог (образец бр, 174) да ја 
означат, оппггината ка ј која . се водат^нивнргге да-
ночни шетки. 

VII. Државните органу и установи ќе ги озна* 
чат врз грбот од уплатницата партиите и пози-
циите на буџетот во корист на кои вршат уплата; 
на приходите. 

УШ. Оваа наредба влегува во сила со денот* 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 11054 
30 декември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

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

Врз основа на точ. 14 од Одлуката за начинот 
на користење на средствата од амортизационите 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/56), рро«* 
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД 

АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД 

1. Средствата на амортизациониот фонд за з а -
мена н а основните средства* во смисла на точ. 1 ст. 11 
од Одлуката за начинот на користење на средствата 
од амортизационите фондови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55), можат да се користат: 

а) за набавка на основни средства од ист -вид 
(на пример: набавка на камион што треба да rv 
замени физички и економски ^употребливиот к а -
мион); 

б) за набавка на основни средства од друг вид 
што и* служат на истата функција или основна де ј -
ност како и на средства што се заменуваат (на при-
мер: подигање во рудник жичана железница со која 
би се превезувал јагленот, наместо досегашното пре-
воз ење со камиони);. 

в) за набавка на основни средства со кои треба 
да се дополни намалениот капацитет на претприја-
тие што настанал поради тоа што основните сред-
ства што постојат поради нивната дотраеност не го 
одржуваат редовниот капацитет на претпријатието 
(на пример: претпријатието има 10 камиони со ре-
довен дневен капацитет на претпријатието од 100 
тони. Поради дотраеност на овие камиони дневниот 
капацитет се намалил на 80 тони. Во тој, случај би 
дошла во обѕир набавка на 2 камиона заради по-
полнување редовниот капацитет на претпријатието); 

г) за набавка на главни делови од основните 
средства со кои се заменуваат истоветните делови 
на основните средства, ако со таа замена се про-
должува нивниот нормален век на траењето. 

Ако со замена на одделни делови од основните 
средства не се продолжува нивниот век на трае-
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њето, таква замена односно работите на основните 
гредства не ти товарат средствата од амортизацио-
ниот фонд — дел за замена, туку npei стасуваат ин-
вестиционо или текушта одржување на основните 
средства. 

2. Користењето средствата од амортизациониот 
фонд во смисла на претходната точка може да се 
врши само по одобрението на годишната завршна 
сметка, и ако тоа за поодделни претпријатија ке е 
ограничено со одделни прописи. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
им се дозволува на стопанските организации да ги 
користат средствата од амортизациониот фонд ако 
на Банката на време и' е уплатена тримесечна 
амортизациона квота во смисла на тон. 7 ст. 2 од 
Одлуката за начинот на користење на средствата 
од амортизационите фондови. 

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

Бр. 8664 
22 октомври 1955 година 

Белград 

"Државен секретар 
за работи на народното 

стопанство, 
Ивица Гретиќ, е. р. 

18. 

Врз основа на чл. .17 од Уредбата за изработка 
и одобрување на инвестиционата програма и за по-
лагање депозит ол обезбедување исплатата на ин-
вестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ", 
(го. 5/84, 36/55 и 54/55), препишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗРАБОТКА 
И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРО-
ГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

РАБОТИ 
1. За инвестиционите работи започнати пред 

1 но гм, ври 1 бао година, асе започнати пред 13 август 
жил депозит или средствата на депозитот се недо-
статочни за исплата на работите извршени пред 
то., датум, стсса.ните обврски, како и работите за 
запазување (конзервирање) извршени до 31. де-
кември 1955 година, ќе се исплатат од средствата 
на веќе одобрениот инвестиционен заем односно од 
другите средства предвидени и одобрени за финан-
сирање на- објектот бо изградба, ако натамошните? 
инвестициони работи наполно се запираат. 

2. Стасаните обврски за извршените работи на 
инвестиционите објекти што се завршени пред 
1 ноември 1955 Година, а се започнати пред 18 август 
1955 година, можат да се исплатат и без инвести-
ционата програма и положениот депозит. 

Градежната инспекција на народниот одбор на 
околината односно градежната инспекција на на-
родната република, ако во околијата не постои гра-
дежна инспекција, утврдува дека објектот е запо-
чнат пред 18 август 1955 година и фактично завр-
шен пред 1 ноември 1955 година. 

3. Исплатите во смисла на точ. 1 и 2 од ова 
упатство можат да се вршат до 31 јануари 1956 го-
дина. 

4. До донесувањето на поблиски прописи со кои 
ќе се утврди содржината на инвестиционата про-
грама за инвестициите на станбената изградба, ин-
вестицоната програма од чл. 1 на Уредбата за из-
работка и одобрување на инвестиционата програма 
и за полагање депозит за обезбедување исплатата 
на инвестиционите работи за станбените згради 
Зија изградба е започната пред 1 ноември 1955 го-

дина, го заменува одобрениот главен проект со 
градежната дозвола. Депозитот во тој случај се 
пресметува врз разликата меѓу вкупната вредност 
на инвестиционите работи што се предвидени во 
претсметката на тие работи и износот на исплате-
ните работи до 1 ноември 1955 година. 

5. Финансиската инспекција на народниот од-
бор на око лиј ата, независно од одредбите од ова 
yn.iTciso, лолжна е, согласно одредбите од Уред-
бата за финансиската инспекција, да поднесе при-
јава до надлежниот орган против сторителот иа 
стопанските престапи од чл. 15а и 156 од Уредбата 
за изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама и за полагање депозит за обезбедување 
исплатата на инвестиционите работи. 

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

Бр. 11004 
28 декември 1Ѕ55 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Ивица Гретиќ, е. р. 

19. 

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за организа-
цијата и работата на Сојузниот уред за мерки и 
драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА ЗА МЕРИЛА И 

ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 
I. Во Тарифата за наплата на жиго-вината за 

мерила и драгоцени метали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) се вршат следните измени и до-

. по лиени ја: 
1) Во главата под насловом „I. жиговине": 
Во точката 1 текстот по насловот „Мерила за 

должина" се менува и гласи: 
„Од 0.5 и 0,2 метра 40 динари 
од 2 и 1 метар . 50 „ 
од 20 до 5 метра 100 „ 
преку 20 метра 250 „ 
Во точката 11 текстот по насловот „Направи за 

мерење течности" се менува и гласи: 
а) Направи за мерење течности со садови за 

мерење, според вкупниот волумен на тие садови, 
ч тоа: 

до 2 литра 200 динари 
преку 2 до 5 литра ЗОО „ 
преку 5 до 50 литра 600 „ 
преку 50 литра т 1.000 „ 
б) Направи за мерење течности со механички 

направи за мерење пропусната способност во 1 ми-
нут: 

до 30 литра 500 динари 
преку 30 до 150 литра 1.G00 
преку 150 литра 1.500 „ 
2) во главата под насловом „IV. Работа на са-

мото место": 
По ставаа* 1 под б) се додава нов став, кој гласи: 
„Ако опремата се пренесува со превозно сред-

ство на установата, надоместокот за преносот на 
опремата изнесува: 

за оддалеченост до 10 км 500 динари 
за секој натамошен кил оштар по 50 „ * 
3) Во главата под насловот „IX. Уплата и вра-

ќање на жиговината и на другите надокнади"; 



:реда, И јануари 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 2 — Страна 13 

Во ставот 3 под б) место цифрата „30" се става 
Јифра „90". 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
^именува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 11047' 
30 декември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

на работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, е. р. 

20. 

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за оснивањем 
t надлежноста на Главната геодетска управа („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/47) и тон. Ј од Одлуката 
а органите и установите на Сојузната управа што 
[родолжила со работа („Службен лист на ФНРЈ", 
гр. 8/53) донесувам' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЈА ПРИМЕНА НА ТОИОГРАФСКИОТ И КАРТО-
РАФСКИОТ КЛУЧ ПРИ ИЗРАБОТКАТА НА ГЕО-

ДЕТСКИ ПЛАНОВИ И КАРТИ ОД КРУПНИ РАЗ-
МЕРИ 

1. Тоиохрафскиот клуч за планови во размери 
:ЅОО, 1:1000, 1:2000 и 1:2,500 и Картографскиот клуч 
а изработка на основна државна карта во размер 
:5000, издадени како одделни публикации на**Со-
узната геодетска управа, задолжително ќе се при-
генуваат на целата територија на Југославија, како 
>д страна на државните органи и установи, така 
[ од страна на стопанските организации. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
бјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1 
јануари 1956 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната геодетска управа, 
Димитрије Милачић, е. p. 

21. 

Врз основа на чл. 43 од Уредбата за лековите 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53), а во врска 
о чл. 23 под ѓ) од Уредбата ^ организацијата и 
>аботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
I;:CT на ФНРЈ", б'о. 19/54), Колиси'.ата за -лекови, 
so согласност со Одборот за социјална политика 
[ народно здравје на Сојузниот извршен совет, 
[здава 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛЕКОВИТЕ 
1. Пропишувањето и издавањето на лековите 

е врши според одредбите на ова упатство. 
2. Лековите можат да ги пропишуваат само ле-

карите и забните лекари, кои имаат право само-
тојно да го вршат својот позив. 

Лековите се пропишуваат на рецепт. 
3. Рецепт може да се издаде само за едно лице. 
4. Рецептот мора да биде четливо напишан со 

:астило или со мастилен молив. Големината на 
рецептот изнесува, по правило, i0X20 см. 

Ако рецептот се издава во здравствената уста-
нка, на заглавие »з на рецептот jfc^na да биде отпе-
атен или со штембил втиснат називот на здрав-
твената установа, а ако рецептот се издава во 

приватна ординација — името, презимето и адре-
сата на лекарот (место, улица и број), како и бројот 
на телефонот, ако лекарот има телефон.. 

На . рецептот што. се издава во здравствена 
установа, мора да се стави печат на установата 
и да се отпечати или четливо испише името и 
презимето на лекарот што го издал рецептот. 

5. Секој рецепт мора да rrt содржи овие ознаки: 
а) назив на лекот; 
б) фармацеутска форма на пропишаниот лек; 
в) количина на лекот; 
г) начин на употребата на лекот; 
д) потпис на лекарот; 
ѓ) датум на издавањето на рецептот; 
е) име, презиме и адреса на болниот. 
На рецептот што се издава за дете, мораат да 

се назначат и годините на детето. 
6. Рецетггите по кои се издаваат лекови на 

товар на заводите за социјално осигурување или на 
другите установи што со апотехата склучиле до-
говор за издавање на лекови, можат покрај озна-
ката од претходната точка да содржат и други до-
говорени ознаки. 

7. На левата страна на рецептот мора да остане 
слободен поостор што служи за означување т о -
ната на лекот и за ставање ознаките што ф а р м а -
цеутот при изработката односно при издавањето 
на лекот е должен да ги стави на рецептот. 

8. Називите на лековите се испишуваат на ре -
цептот, по правило, без скратување, на латински 
Јазик, и тоа според називите од Оармахопејата нај 
Ф Н Р Ј или според другите прописи. Тие можат да, 
се скратуваа ^ на начинот предвиден во Фармаков 
пеј ата на ФНРЈ или на начинот што фармацеуте^? 
нема да го доведе во заблуда. 

9. Упатството за начинот на употребата на ле-
кот мора да биде целосно. Не е дозволено само д а ј 
се стават зборовите: „по наредба", „по упатство" 
и ел. 

10. Ако при изработката на лекот неговата к о -
личина ќе мора да се мери, таа на рецептот мора 
да се означи во грамови (г), и тоа со арапски! 
броеви. 

—ри пропишување на готов лет': што се naorai 
во промет во определено пакување, бројот на такви 
пакувања што се пропишува мора на рецептот даI 
се означи со римски броеви. Ако бројот на такви 1 

пакувања е поголем од еден, мора да се означи п 
со букви. 

Со римски броеви се означува на рецептот и 
бројот на капките, пилулите, таб летите, супозитор-
иите, капсулите, ампулите и ел 

Ако се пропишува готов лек што во промет 
доаѓа во разни форми, големини односно јачини, 
на рецептот мора да се означи формата, големи-
ната односно јачината на лекот. 

Ако при пропишувањето на лекот лекарот сакџ 
да ја пречекори максималната доза што со Фарма-
к о в јата на Ф Н Р Ј или со други прописи е опре-
делена, должен е таквата доза да ја означи и со 
букви и покрај оваа ознака да стави знак за чу-
денка (!), како и кон овој знак да го стави својот 
потпис. 

11. Ако поради природата на болеста е потреб-
но лекот да се издаде итно, лекарот е должен на 
рецептот да стави една од овие ознаки: „итно", 
»еito«, »statim« или »perikulum in mora«. 

12. Лекарот е должен на рецептот своерачно 
да ја стави ознаката »поп repetatur« ако смета 
дека издавањето на лекот по тој рецепт не треба 
да се повтори. Оваа ознака не смее на рецептот ден 
биде отпечатена. 

13. Лековите, по правило, се издаваат врз Фено-
ва на рецепт. 

Комисијата за лекови ќе пропишува кои л е -
кови можат да се издаваат и без рецепт. 
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14. Фармацеутот е должен да го издаде лекот 
што на рецептот е пропишан, ако го има и ако 
рецептот е составен согласно одредбите на ова 
упатство. 

Ако апотеката го нема пропишаниот лек, ф а р -
мацеутот е должен на барање од лицето кому што 
лекот е пропишан да преземе мерки за набавка на 
тој лек. 

Фармацеутот не смее, без претходна спогодба 
со лекарот што го пропишал лекот, место пропи-
шаниот лек да издаде лек од сличен состав. 

Ако апстеката го нема пропишаниот лек, ф а р -
мацеутот може да издаде лек оД ист состав, што 
се наоѓа во промет, само ако со тоа се согласи 
лицето кому иг?о е прсаишан лекот. Оваа замена 
на лекот мора да се назначи на рецептот. 

Без рецепт фармацеутот ќе издаде само лек 
чие издавање и без рецепт е дозволено. 

За време на ноќното дежурство фармацеутот 
мора да го издаде лекот по рецептот што носи оз-
нака за итност. „ 

15. Фармацеутот не смее да издаде лек по ре-
цептот кој не е исправен (ако рецептот не е ј а -
сен, ако упатството за употребата на лекот е не-
потполно, ако недостигаат потребни ознаки, ако 
пропишаните састојка се ^компатибилни, ако к а ј 
лекот со јако дејство е пречекорена определената 
доза или дозата не е испишана и со букви, односно 
не е ставена чуденка и потпис). 

Во случај на неисправност на рецептот, ф а р -
м а ц е у т а е должен на лекарот што издал таков 
рецепт да му обрне внимание на утврдената неис-
правност, и тоа на начин што к а ј лицето кому што 
е лекот пропишан нема да предизвика сомневање 
во исправноста на работата на лекарот или на 
фармацеутот. Ако ф а р м а ц е у т а при тоа не ќе може 
да се спогоди со лекарот (на пр. лекарот што го 
издал рецептот се наоѓа во друго место и ел.), ќе 
постапи на следниов начин: 

а) ако рецептот не е 'јасен, фармацеутот на 
згоден начин ќе му го врати рецептот на лекарот 
со потребно објаснение; 

б) ако на рецептот недостига некоја од озна-
ките изведени во точ. 5 под б), г), ѓ) и е) а на ре -
цептот е ставена ознака за итност, или ако од таков 
рецепт може да се заклучи дека лекот е итно по-
требен, фармацеуте^ ќе го издаде пропишаниот л е ѕ 
со тоа што изоставените ознаки ќе ги стави на ре-
цептот; 

в) ако пропишаниот лек е со инко-мпатибилни 
состојки, фармацеутот ќе го издаде лекот држејќи 
се при тоа за признаените научни начела и про-
писите што важат, а на рецептот ќе ги означи 
исправките што ги извршил; 

г) ако на рецептот е пропишан лек во кој ма-
ксималните дози се пречекорени, а лекарот не ги 
ставил препишаните ознаки, фармацеутот ,ќе го 
издаде лекот во средна терапеутска доза, сторените 
исправки ќе ги означи на рецептот, и за тоа допол-
нително ќе го извести лекарот што го издал ре-
цептот. 

16. Лекот по рецептот со ознака на итност мо-
ра веднаш да се издаде. 

17. Ако на рецептот не е означена количината 
или видот на индиферентната супстанција потребна 
за изработка на лекот, фармацеутот е должен да 
је означи на рецептот количината или видот на 
супстанцијата што ја употребил при изработката 
на лекот. 

18. Ако лекарот под скратен назив пропишал 
некој сложен лек што не е предвиден во Фарма-
к о в јата на ФНРЈ или со другите прописи, фарма-
ц е у т а е должен при издавањето на таков лек да 
ги испише на рецептот ^ите негови составни де-
лови и нивните количини. 

19. Готови лекови се издаваат, по* правило, ве 
неповредено фабричко пакување. 

Ако готовиот лек поради подолго стоење мож* 
да стане непоправен, фармацеутот е должен пре 
издавањето на таков лек да го отвори неговото 
пакување и провери дали на лекот има видлив; 
промени врз основа на кои може оправдано да е 
посомнева во неговата исправност. Во случај ш 
сомневање во исправноста на таков лек, фарма-
ц е у т е должен да го прекрати неговото натамо-
шно издавање и веднаш да и* го достави на уста-
новата за испитување и контрола на лековите. 

20. Ако лекарот при пропишување на готов ле! 
кој во промет се наоѓа во разни форми, големиго 
о-лосно јачини, не ја назначи ка рецептот формата 
големината односно јачината на лекот, фармацеу-
тот е должен пред издавањето на лекот да му 
обрне внимание на лекарот за тоа и да се обиде 
да се спогоди со него, ако е тоа можно. 

Ако фармацеутот нема можност во случај ор 
претходниот став да се спогоди со лекарот, ќ< 
постапи на следниов начин: 

1) во поглед формата — ќе издаде лек од нај-
згодна форма, со оглед на упатството за неговата 
употреба; 

2) во поглед големината на пакувањето: 
а) ќе се спогоди со лицето кому што лекот е 

пропишан за големината на пакувањето, ако ре-
цептот е издаден во приватна ординација; 

б) ќе издаде лек во големина на пакување^ 
предвидена со договор, ако се работи за рецепт пс 
кој лекот се издава на товар на заводот за соци-
јално осигурување или на товар на друга установа 
со која апотека та склучила ; . . а издавана 
на лекови, односно лек од најмало пакување, ако 
големината на* пакувањето не е предвидена со до-
говорот; . 

3) во поглед јачината — ќе издаде лек со нај-
мала јачина. Во сите случаи од претходниот став 
фармацеутот на рецептот ќе ја означи е^ормата, 
големината односно јачината на издадениот лек. 

21. Ако лекарот при пропишување на лекот за 
кој Фармакопејата на Ф Н Р Ј предвидува разни сте-
пени на чиегготијата, не ја пропише изрично сте-
пента на чистотијата, фармацеуте^ ќе издаде по-
чист лек. 

22. Рецепторе за магистрални лекови и рецеп-
тите за лекови чие издавање е дозволено само по 
рецепт се заведуваат во книгата за рецепти, ако 
лековите ги плаќа лицето кому што тие се пропи-
шани. 

23. Пред издавањето на лекот фармацеутот в 
должен -на рецептот да стави печат на апотеката, 
датум на изработката на лекот, број под кој рецеп-
тот е заведен во книгата за рецепти, цена на лекот 
и свој потпис. Ако изработениот лек го издава друг 
фармацеут, и тој е должен на рецептот да го стави 
СВОЈОТ ПОТПР1С. 

24. Ако по рецептот се издава лек во кој са 
пречекорени максималните дози, фармацеутот ќе 
го задржи рецептот, а на лицето кому што таков 
лек е пропишан ќе му издаде копија од рецептот. 

25. Лековите што се изработуваат, како и тие 
што при издавањето се вадат од оригиналното па-
кување, се издаваат, по правило, во следната опре-
ма, и тоа: 

а) течностите — во шишиња со тесно грло; 
б) мастите и пастите — во стаклени тегли; 
в) пудерите во течна состојба — во шишиња 

со широко грло; 
г) неподелените прашоци — во тркалести кар-

тонски кутии, ако треба да се Земаат пов,ека пати, 
односно бо хартиски кесиња, ако треба одеднаш да 
се употребат; 
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д) поделените прашоци и чаеви — во харти-
ј и кесиња; 

ѓ) амтулите, супозиториите, ал обу лиге, пилули-
те, капсулите од скроб, таблетите и пастилите — 
во картонски кутии; 

е) лековите што се менуваат под влијанието 
на светлоста — во темни садови; 

ж) лековите со јако или многу јако дејство што 
се употребуваат во капки — во шишенце за капки 
или во обично шише со капалка. 

Издавањето на лекови во сад што ќе го донесе 
странката, по правило, не е дозволено. 

26. На^опремата односно фабричкото пакува-
ње на лекот се става сигнатура на која мора да 
биде отпечатен називот на апотеката, местото и 
адресата. 

Лековите наменети . за внатрешна (перорална, 
ентерална) употребу, мораат на опремата да имаат 
сигнатура во бела боја, а лековите наменети за 
надворешна употреба .мораат на опремата да имаат 
сигнатура во црвена боја со ознаката „за надво-
решна употреба". 

Фармацеутот е должен на сигнатурата четливо 
да напише кусо упатство за употребата на лекот 
и да го назначи датумот на издавањето на лекот, 
како и да го стави својот потпис. Ако е потребно 
покрај кусото упатство на сигнатурата да се даде и 
п»обемно упатство за употребата на лекот, фарма-
ц е у т а е должен ова упатство да го напише на од-
делна хартија и да го завери со печат на апотеката 
и со свој потоке. 

Ако рецептот се заведува во книгата за рецеп-
ти, на сигнатурата мора да се стави и бројот под 
кој рецептот е заведен во книгата за рецепти. 

Ако се издава лек за надворешна употреба кој 
содржи отровни материи, фармацеутот е должен 
тоа на ситнатурата да го означи со одделна ознака. 

27. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Наредбата за пропишување, из-
давање и наплатување на лекови („Службе« лист 
на ФНРЈ", бр. 55/48), како и сите други прописи 
што се во спротивност со неговите одредби. 

28) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „ С л у ж е н лист на ФНРЈ". * 

Бр. 1976 
23 декември 1955 година 

Белград 

Комисија за лекови 
прм Сојузниот завод за народно здравје 

Претседател, 
др Војислав Ристиќ, е. p. 

Секретар, 
мр. пх. Венцеелав Павлов, с. р. 

22. 
О Б Ј А В А 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
СТРУМИЦА 

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 ст. 1 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна 
комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во производител пата група ин-
дустрија, .трговија и занаетчиство за Изборната 

Број 2 — Страна 15 
околија Струмица, што ќе се одржат на 22 јануари 
1956 година, е потврдена кандидатурата на Петров-
ски Алексов Боро од Титов Велес. 

Бр. 1 
5 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. p. Михаило ѓорѓевиќ, с.р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

, „Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 98 од 21 декември 1955 година об јавува: 

Закон за туристичкото логорување; 
Закон за измени на Законот за прогласување 

за општонароден имот на селските утрини, паси-
штата и шумите, имотот на земјишните, урбани-
јалните и на нив сличните заедници, како и на 
краишките (граничарскрие) имотни општини; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
месниот самопридонес; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
социјалните установи; 

Наредба за времена забрана на вршењето сто-
пански риболов и лов на главатица и сом. 

Во бројот 99 од 24 декември 1955 година обја-
вува: 

Решение за ставање под заштита на државата 
на групата пештери од подрчјето на Општината 
Горња Топоница и Општината Лалинац; 

Решение за ставање под заштита на државата, 
на шумите со карактер на природни реткости на ' 
територијата на Фрушка Гора; 

Исправка на Решението за работната облека и 
обувки на персоналот на здравствените устнови. 

Во бројот 100 од 27 декември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за плаќање на хонорарната настава на факулте-
тите на Универзитетот; 

Решение за оснивање Интернат на Вишата пе-
дагошка школа за економика на домаќинство«) во 
Белград како установа со самостојно финансирање; 

Решение на Извршниот совет за престанок на 
работата на Државната мајсторска работилница на 
мај сторот-сликарот ѓорѓе Андрејевиќ-Кун. 

Во бројот 101 од 30 декември 1955 година обја-
вува: 

Решение за именување Изборна комисија за 
Око ли јата Крагујевац за раководење со изборите 
за одборници на народните одбори. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени, лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 59 од 20 декември 1955 
година немаат службен дел. 

Во бројот 60 од 23 декември 1955 година објаву-
ваат само решенија на народните одбори. 

Во бројот 61 од 28 декември 1955 година обја-
вуваат: 

Указ за прогласување на Законот за територи-
јалната надлежност и за седиштата- на околиските 
и окружните судови на подрачјето на НР Хрватска; 

Указ за прогласување Законот за територијал-
ната надлежност и за седиштата на окружните сто-
пански судови на подрачјето на НР Хрватска. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Во бројот 62 од 30 декември 1955 година обја-
вуваат: 

Одлука за помилување на осудените лица; 
Наредба за организација и спроведување на мер-

ките со цел да се отстранат заразните болести ка ј 
добитокот во 1956 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 51 од 22 декември 1955 година објавува: 

Решение за дополнително именување член на 
управниот одбор на Радио Љубљана; 

Наредба за пренесување на работите и за рабо-
тење на окружните и околиските судови, во по-
глед ̂ нивните нови територијални надлежности, како 
и за почетокот на работата на околискиот суд во 

' Ви гем—Кршко; 
Наредба за пренесување на работите и за рабо-

тењето на окружните стопански судови во поглед 
мирните нови територијални надлежности. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцетовике" во бројот 27 од 20 декември 1955 година 
нема службен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 37 од 15 декември 1955 година 
објавува: 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија." во бројот. 37 од 15 декември 1955> година 
објавува: 

Одлуки за доделување награди, дипломи и по-
фалби за заслуги: во сточарството, овоштарството 
и во лозарството; 

Програма за полагање стручен испит за звањето 
квалификуван и висококвалификуван работник во 
металната струка; 

Наредба за попис на добиток, живина, кошници 
со пчели, површина на земјиштето и земјоделските 
машини и арада ја. 

Во бројот Зв од 27 декември 1955 година објавува: 
Одлука за изменување и дополнување на Оп-

штествениот план на НРМ за 1955 година; 
Одлука за укинување и оснивање околиски и 

окружни судови во ПРМ и за територијалната над-
лежност на тие судови; 

Одлука за утврдување бројот на судиите во окру-
жните судови во НР Македонија; 

Одлука за територијалната надлежност на окру-
жните стопански судови во НР Македонија; 

Одлука за утврдување бројот на судиите во 
окружните стопански судови во НР Македонија; 

Одлука за разрешување судии на окружните су-
дови во Битола, Скопје и Гостивар; 

Одлука за разрешување судија на Окружниот 
суд во Битола; 

Одлука за избирање судии .на окружните су-
дови во Битола, Охрид и Тетово; 

Одлука за уважување оставките на пратенички 
мандат и за одредување дополнителни избори за 
празните места на народен пратеник на Републич-
киот собор на Народното собрание на НР Македо,-
нија; 

Одлука за разрешување и избор членови на фа -
култетскиот совет на Правно-економскиот факултет 
во Скопје; 

Одлука за уважување оставките на пратенички 
мандат и за одредување дополнителни избори за 
празните места на народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на НРМ; 

'Одлука за утврдување престанок на пратенички 
мандат за одредување дополнителни избори за пра-
зните места на народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НРМ; 

Препорака во врска со спроведувањето на но-
вото уредување на општините и околиите; 

Препорака за подобрување работните услови вет 
стопанските пр етири ј ати ј а; 

Уредба за оснивањем, и работата на сточар-
ските селехциони станици, припусните станици и," 
станици за вештачко осеменување и борба протин 
стсрилитетот; 

Одлука за одредување установи и организации 
што делегираат свои претставници за членови на Со-
ветот за просвета на НРМ; _ 

Решение за оснивање Завод за рехабилитација 
на говорот; 

Решение за оснивање на Детско одмаралиште 
„Охридско Езеро" во Охрид; 

Решение за пренесување Санцтарно-ѕпидемиоло-
шката станица во Штип во надлежност на Народниот 
одбоен на Штипска околија; 

Решение за пренесување Санитарно-епидемиоло-
шката станица во Битола во надлежност на Народ-
ниот одбор на Битолска околија; 

Првилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за извршување Законот за рибарство; 

Решение за стопански дејности што се сметаат 
како домашна ракотворба; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на железничките носачи на НРМ; 

Решение за одобрување оенивањето и работата 
на Друштвото на пријателите на музиката на НРМ. 
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13. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инве-
стиционата програма и за полагање депо-
зит за обезбедување исплатата на инве-
стиционите р аб оти 9 

14. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за надлежноста за одобрување на ин-
вестиционите програми за објектите од 
општ интерес за Федеративна Народна Ре-
публика Југославија ,— 9 

15. Решение за измена на Тарифата за пре-
• воз на стоки по пругите на Југословен-

ските железници 10 
16. Наредба за уплатување на поодделни ви-

дови буџетски приходи на сметките к а ј 
Народната банка 10 

17. Упатство за наменеката употреба на сред-
ствата од амортизациониот фонд 11 

18. Упатство .за прим1енување Уредбата за из-
работка и одобрување на инвестиционата 
програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите ра-
боти — — — : 12 

19. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за наплата на жи говима та за ме-
рила и драгоцени метали 12 

20. Решение за примена на Топографски от и 
Картсграфскист клуч при изработката на 
геодетски планови и карти од крупни ра-

21. Упатство за пропишување издавање ле-
кови : , 13 

22. Објава од Сојузната изборна комисија за 
^потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина 1 

во изборната околија Струмица 15 
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