
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ? излегува 
но потреба, во српско, хрватско, сло* 
венечно и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 
Народната банка оа ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220. 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 14 ноември 1956 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 47 ГОД. ХИ 

588. 
Врз основа на одделот 12 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1956 година и членот 
2 оддел I под а) точка 7а од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 26/56 и 43/56), во согласност со Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на 
Сојузниот извршен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК <РЕГРЕ<5) ПРИ КУ-
ПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. На селскостопанските производителни орга-
низации (на селокостопанските имоти и установи, 
на економиите, на селанските работни задруги* на 
земјоделските задруги, на специјализираните земјо-
делски задруги, на задружните деловни сојузи што 
имаат селскостопански погони и вршат услуги со 
машини и сервисни станици), на водните заедници 
и на индустриските и трговските претпријатија што 
им вршат услуги со селскостопански машини на 
селскостопанските производители и земјоделските 
задруги со цел за унапредување на селскостопан-
ското производство (на фабриките за шеќер, за 
масло, за цикорија, на каделарите, на претприја-
тијата за преработка на селскостопанеки произ-
води. на претпријатијата за промет на селсково* 
лански производи, на семенарските и слични-прет-
пријатија) — им се одобрува надоместок (регрес) 
при купувањето на селскостопански машини, спра-
ви и уреди (во натамошниот текст: опрема) од до-
машно производство, и тоа за : 

1) трактори, 
2) тракторе™ плугови, 
3) тракторски др лачи, 
4) тракторе™ брани, 
5) тракторе™ сеалки, 
6) комбајни за жито, 
7) тракторе™ самоврзачки, 
8) тракторе™ требала, 
9) тракторе™ вал ј ци, 

10) тракторе™ расфрлувачи на шталско ѓубре, 
11) тракторе™ приколич™, 
12) вршал™. 
13) елеватори, 
14) тракторе™ расфрлувачи на вештачки ѓу-

бриња, 
15) моторни машини за селско стопанство, 
16) лозјарски и визбарски справи, 
17) машини за сушење овошје и зарзават, 
18) прскал™ и запрашувачи за заштита на р а -

стенијата (групи 1—5), 
19) експлозивни мотори и агрегати, 
20) уреди и апарати за механизација на штали 

и живинарници, 
21) електрични огради за добиток, 
22) уреди за храна за добиток, 
23) уреди за наводнување и одводнување и ма- , 

шини за мелиорација, 
24) трактори и приклучни машини од типот 

Фергусон". 

II. На c'luiianuvwre организации од претходната 
точка и на индивидуалните селскостопански про-
изводители им се одобрува надоместок (регрес) при 
купувањето на запрежни и рачни селскостопаиски 
машини, справи и уреди (во натамошниот текст: 
опрема), и тоа за : 

1) еднобраздни плугови, 
2) двобраздни плугови, 
3) копачки и култиватор^ 
4) др лачи .и брани, 
5) валјци, 
6) сеал™, 
7) расфрлувачи на вештачки ѓубриња, 
8) самоврзачхи, коеачки и одлагали, 
9) свртувачи и требала, 

10) роналки, прекрупачи, репари и сечкари, 
11) триери, 
12) ветерници, 
13) преси за сено и слама, 
14) п р с к а л ™ и запрашувачи за заштита на ра-

стенијата (групи 6—И). 
III. Надоместокот (регресот) се одобрува само 

за оние групи и типови селскостопански машини, 
справи и уреди (опрема) од точ. I и II што се 
наведени во Списокот на селскостопанските маши-
ни, справи и уреди на кои се однесува регресот 
(во натамошниот текст: Список), кој е составен дел 
на оваа наредба. 

Надоместокот (регресот) се признава во износи 
што се означени во Списокот. 

IV. Дополнувањето на Списокот со нови групи 
и типови на опрема го врши сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите, со согласност 
од секретарот за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет, а врз основа на пред-
лог од Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ , кој е должен да прибави пред 
тоа мислење од еден од домашните институти за 
механизација на селското стопанство за корисно-
ста на предложениот тип на селскостопанска ма-
шина, справа или уред. 

V. На стопанските организации од точката I 
при купувањето на резервни делови за опрема од 
точ. I и II и на индивидуалните селскостопански 
производители при купувањето на резервни делови 
за опрема од точката И — им се одобрува надоме-
сток (регрес) од продажната цена на производите-
лот, односно од набавната цена на увозните прет-
пријатија , и тоа за: 

1) резервни делови од домашно производство 
55%; 

2) резервни делови од увозот 50%. 
VI. Врз основа на фактурите, за извршеното 

купување надоместокот (регресот) го остваруваат: 
1) стопанските организации од точката I — при 

купувањето на опрема и резервни делови за своите 
потреби; 

2) продавачите — при продажбата на опрема и 
резервни делови непосредно на индивидуалните 
селскостопански производители 

VIJ. Надоместокот (регресот) при купувањето на 
резервни делови може да се остварува само под 
услов продажната цена на резервниот дел, без ре-
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гресниот износ, да не е пониска од 1.000 динари по 
парче. 

УШ. Производителите и увозниците на ©према 
и резервни делови од оваа наредба при продажбата 
ва опрема и резервни д е л о т на претпријатијата 
на големо или непосредно на потрошувачите, како 
и продавачите на мало при продажбата на опрема 
и резервни делови непосредно на потрошувачите, 
ќе ги формираат продажните цени според условите 
ва пазаре!. 

Кога производителите и увозниците им прода-
ва ?т опрема и резервни делови на стопанските ор-
ганизации што се занимаваат со промет иа опрема 
и резервни делови на големо, продажните цени ќе 
ги формираат така што во нив да биде содржан и 
рабатот на трговијата на големо. 

Стопанските организации што се занимаваат со 
промет на опрема и резервни делови на големо мо-
жат при продажбата на оваа опрема и резервни 
делову на стопанските организации што- се занима-
ваат со промет на мало да им ги засветат покрај 
цената од претходниот став уште само трошоците 
за превоз и осигурување. 

IX. Стопанските организации од точката 1 не 
мол: ат опремата од точката I и резервните делови 
за истата опрема, како ни резервните делови од 
увозот за опремата од точката II, купени во смисла 
на одредбите од оваа наредба, да ги пренесат на 
други организации и лица пред да му го вратат на 
€j>oa]-oi за 1ј»2: j>tc и до ташти износот на одобрениот 
регрес. 

X. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
с т а р *аат да взакат Одлуката за давање надоместу-
вање (регрес) при продадената на опрема и резервни 
дедови за земјоделството (.»Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54 и 52, W), Одлуката за давање надоместок 
(регрес) на водните заедници при купување багери-
тасеничари и други келиорациони градежни ма-
шини, опрема и резервни делови од домашно про-
изводство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), 
како и другите прописи што се во спротивност со 
оваа наредба. 

XI. Оваа пс.рс.-ба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14610 
31 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полип, е. р. 

СПИСОК НА СЕЛСКОСТСЛАНСКИТЕ МАШИНИ, 
СПРАВИ И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА 

РЕГРЕСОТ 

Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во COO 
декари 

Назив групе (са комерцијално** ознаком 
или спецификације*«) 

Износ 
регреса 

у ооо 
динара 

I. Трактори 
Трактор „Задругар" дизел П/2 1.590 

II. Тракторски плугови 
1) % бразда ПТ-3 

% бразда „Задругар" III ТП-Ш 
% бразда хидрауличен плуг 75 

2) Двобразден плуг „Задругар" II 
TP3-1I 
Двебрааде« тракторе« и плуг ПТ-2 60 

3) Плуг напијаш ПД-4 
Четирибразден т р а к т о р о т плуг 
„Слон" ТПС-4 150 

4) Петбразден плуг „Сло«" ТРС-5 160 
5) Плуг чинијаш ПД-6 230 
6) Седумбразден плуг 130 
7) Дискосен плуг — стрмшжаш 180 

III. Тра&торскн долани 
1) Автоматска тракторска дрлача 

„Брана" 4 
Дрлача четирикрилна 
Др лача шесткрилна „Брана" 6 
Дрлача окачена Г5 

2) Др лача дискосна со 32 даска 53 

IV. Брави 
Трак торе ка брана синџирна 
Трактор ек а брана I 
Тракторска брана И 13 

V. Трактврски сеалки 
Дваесетредна сеалка 20 X в „СТ-20" 180 

VI. Комбајн« за жито 
1) Комбајн »Маѕеу Hariss« „630" зафат 

1,6 м 1.500 
2) Комбајн »Маѕеу Hariss« „780" зафат 

2,6 м 
Комбајн »Маѕеу Harise« „780" зафат 
3 м 
Комбајн »Маѕеу Hariss« „780" зафат 
3,6 м 2.500 

VII. Тракторски самоврзачки 
1) Самоврзачка С-20 со кардак 350 
2) Самоврзачка С-20 обична 

Самоврзачка комбинирана С-12 ЗОО 

VIII. Тракторски требала 
Странични тракторски требала Г-27 ' 65 

IX. Трахторски валјци 
1) Кембриџ петделен Ц-11 80 
2) Кембриџ три де лен Ц-111 50 
3) Кембриџ дводелен Ц-1111 40 

X. Тракторски расфрлуваа на шталско 
ѓубре 

Расфрлувач ТР-З 
Расфрлувач РС-76 325 

XI. Трактарск* принос ич ки 
1) Тракторска принеличка од 1,5 тона 100 
2) ђрракторска црпи оли чка спрежна од 

2 тони 
Селско стопан ека приксличка ПК-2а 
од 2 тони 

3) ПТМКОЈПЗЧЈГИ тритонски обични и 
к 200 

4) Приколички петтонски обични ЗОО 
5) Три топ саги кипер-ириколички ЗОО 
6) Псттонски зѓшпер-приколички 500 

ХП. Вршалки 
1> Мувалка |*а т р е с е а „Весна" 840 mm W 
2) Бувалка lira чекрк 340 мм да 
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Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 
во 900 

динари 

Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во ООО 
динари 

3) Моторна вршалка „Слава" 580 дем 
Моторна вршалка „Зарија" 550 т л 
Вршалка од типот 280 
Вршалка од типот 150 
Вршалка од типот 140 
Вршалка од типот 550 

4) Вршалка од типот 70 рачна 
5) Вршалка од типот 666 
6) Вршалка од типот 1070 
7) Вршалка од типот В Ж 1300 

Вршалка од типот ИВ 1385 
8) Вршалка за сончоглед 
9) Вложувач ИВ 1070 

Вложувач ВЖ 1300 
Вложувач ЈВ 1385 

10) Уред за детелина 
11) Уред за ориз 
12) Гмечалка за слама 
13) Пик-ап уред за комбајни 

ХШ. Елеватори 
1) Елеватор од 42 цола 

Елеватор за слама од 42 цола 
Елеватор за слама од 48 цола 

2) Елеватор за слама од типот 54 цола 
3) Елеватор за крупна храна за до-

биток 
Елеватор за ситна храна за добиток 

4) Елеватор СУЗ-ЕСС 
5) Елеватор „Вулкан И" 
6) Полжаест транспортер за жито ММ-

151/153 
XIV. Тракторот расфрлувајќи на вештачи 
„ ко ѓубре 

Расфрлувач РВ-77 

XV. Моторни машини за селско стопанство 
1) Моторна сечка „Темпо" 
2) Моторна сечка и скубалка 

Сечка комбинирана 
Сечка за силажа „Хојка" 

2) Моторна сечка и скубалка бр. 2 
Моторна преса за сено МП-17 

3) Моторна сечка за репка со електрик 
чек мотор МС-120 

4) Универзална моторна мелница 
„Олт"-КМ 3 
Мелница за луцерка 

5) Мелница на чекани „Драва" 
Мелница на чекани „МЧ-34" 
Мелница на чекани „МЧ-20" 
Мелница за храна за добиток 

6) Мелница на чекани помала „МЧ-14* 
Мелница на чекани „МЧ-16" 
Мелница на чекани со електричниот 
мотор „Савиња" 

7) Мелница на чекани „МЧ-12" 
Мелница на чекани „Сторж" 

8) Мелници за овошје 
9) Селектори моторни со зл прашувач 

10) Моторен запрашувач „Ж" 
11) Моторна роналка за пченка 
12) Моторна роналка за пченка ККС 
13) Сортирувач на компир 

XVI. Лоз јамски и вкзбарски справи 
1) Моторна гмечалка за грозје голема 
2) Моторна тмечалка за грозје мала 
3) Преса за грозје 

150 
50 

ЗОО 

1.500 
200 

25 
100 
50 

200 
130 

140 
150 

250 
45 
75 

85 

125 

95 

150 

50 

140 

50 

25 
15 

10 
90 
40 
80 

140 
92 

950 

4) Хидраулична преса од 600 л 
5) Хидраулична преса за грозје голема 

„Јастребац" 
6) Хидраулична преса „Херкулес" 
7) Пумпа за вино 15.000 лит/час 
8) Пумпа за вино 10.000 лит/час 
9) Пумпа за вино 6.000 лит/час 

10) Пумпа з^ вино рачна 2.500 лит/час 

XVII. Машини за сушење овошје и зар-
и зават 

1) Сушара за сливи и зарзават 360 кг 
за 24 часа 

2) Сушара за сливи и зарзават — 5.5#0 
кг компири за 24 часа 

3) Сушара за овошје и зарзават — 12,5 
—15 тони овошје за 24 часа 

4) Агрегат за сушење на семенска хи-
бридна пченка тип В-33-800 кг во 24 
часа 

5) Агрегат з* сушење на семенска хи-
бридна пченка тип В-63-1.300 кг во 
24 часа 

XVIII. Прскал ки и запрашувани за зашти-
1 та на растенијата 

1) Моторна овошна прскалка ЗОО л 
Моторна прскалка ЗОО л, запрежна 
„Морава" М-300 
Моторна прскалка Лд типот „Бисер-
ка" ЗОО л 
Моторна прскалка за хмел „Саѕињ* 
ка" 
Моторен лозјарски агрегат „Вино-
градник" 

2) Моторна овошна прскалка 206 л 
Моторна прскалка запрежна 209 л 
„Морава" М-200 
Моторна прскалка „ Б п с е ? ^ " 200 л 

3) Носен тракторски приклучок 209 л 
Моторна превозна прскалка 100 л 
„Морава" М-100 
Прскалка за шеќерна репка 
жна 
Моторна прскалка лоз ја рск а 

4) Превозна прскалка „Груда" 
Моторен запрашувач ММ-50 
Моторен запрашувач ..Вулкан" 
прежно преносен 
Загтрашувач „Токсавер" 

5) Возен тракторски приклучок 400 л 
6) Рачна превозна прскалка „Рекета" 

Рачна превозна прскалка „Покорка" 
Рачна превозна прскалка ©0 л „Мо-
рава" М-60 

7) Прскалка против плевели во житата 
„Морава" М-40 

8) Преносна прскалка 50 л 
Овошна прскалка „Морава" М-3 

9) Моторен запрагпувач „Вулкан" пре-
носен 

10) Овоштарска прскалка „Бакар" авто-
мат М-54 

11) Овоштарска прскалка буткачка „Ба-
кар" оригинал 

XIX. Експлозивни мотори и агрегати 
1) Бензински мотор ставиле« 5/6 КС 

„Савица" 285 
2) Бензински мотор 3—4 КС „Савица" 

т 

спре-

за-

300 

1.800 
135 
270 
ПЗ 
100 
20 

219 

630 

в.35 2 

677 

1.038 

270 

230 

140 

100 
200 

30 

13 

8 

80 

5 

20 

85 

80 
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Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во ООО 
динари 

Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во ООО 
динари 

540 

900 
8 

120 

3) Бензински тракторски мотор 6 ци-
линдри од типот ОД 270 

4) Дизел-мотор „Аран" 7/9 КС 
Дизел-мстор 9/'КС 135 

5) Дизел-мотор „Аран" 52 20 КС стаби-
лен и бродски 580 

6) Дизел-мотор „Аран" 53 30 КС стаби-
лен и бродски 670 

7) Дизел-мотор „Аран" 40 КС стабилен 
и бродски 820 

8) Количка за „Аран" дизел-мотори 23 
9) Електро дизе ли и хидроагрегати за 

се леко стопан ски имоти 650 
XX. Уреди и апарати за механизација на 

штали и на живинарници 
1) Автоматска хранилка 24 
2) Апарат за вештачко молзење на 

крави НЕ/4-55 со бензински мотор 
Апарат за вештачко молзење на 
крави со 6 канти и со електричен 
мотор 450 

3) Anapai за вештачко молзење на 
крави со 6 канти со електричен и 
бензински мотор 

4) Апарат за молзење на крави на па-
сишта со електричен и бензински 
мотор 

5) Автоматско поило 
ij) Електрични инкубатори 

XXI Електрична ограда за добиток 
Комплетна ограда 

XXI!. Уред за храна за добиток 
1) Комплетан уред 1—2 вагони за 24 

часа 
2) Мешалка за храна за добиток 
3) Уред за си дирања 
4) Уред за сушење детелина 

XX Ш. Уреди за наводнување и одводнување 
\ машини за мелиорација 

1) Дождец агрегат пумпа 250/70 со ди-
зел мотор, цевки 310 м 

2) Дожд ен агрегат „Југо" 
3) Дожден агрегат за 10 ха од типот 

„Агро" 2 со мултипликатор и 600 м 
цевки — превозни 

4) Дожден агрегат за 10 ха пумпа 500/70 
со електричен мотор — 600 м цевки 

превозни 
5) Дожден агрегат за 20 ха пумпа 

„Агро 2" со мотор — 8в0 м цевки со 
5 распрекувачи 

6) Дождец агрегат за 20 ха пумпа 
„Агро 2", мултишшкатор, 880 м цевки 
со 5 расггрскувачи 

7) Дожден агрегат за 10 ха пумпа 
„Агро 2" погон со ременица од трак-
тор, 600 м цевки 

8) Дождон агрегат за 50 ха, дизел-мо* 
гор 20 КС, пумпа „Агро 4" — 33 ра-
справу вачи — цевки 400 м — под-
вижен 

9) Моторен пумпен агрегат 
10) Дожден агрегат од типот L-100 
11) Дождец агрегат „Супер" 
12) Агрегат за вештачки дожд пумпа 

300/50 со електромотор на количка 
со 100 м цевки за 5 ха 

13) Агрегат за вештачки дожд пумпа 
500/35 со електромотор на количка со 
180 м цевки за 10 ха 

6 

800 
360 
320 
450 

800 
265 

1.120 

1.160 

1.600 

1.480 

1.060 

1.400 
98 

3.500 
6.800 

480 

л со електричен 

л со електричен 

14) Апарат за вештачки дожд пумпа 
500/70 со електричен мотор на ко-
личка со ЗОО м цевки за 10 ха 

15) Апарат за вештачки дожд пумпа 
900/50 со електричен мотор на ко-
личка со 400 м цевки за 15 ха 

16) Апарат за вештачки дожд пумпа 
1.200/80 со електричен мотор на ко-
личка со 680 м цевки за 30 ха 

17) Пумпа 30 — 80 л со електричен 
мотор 

18) Пумпа 81 — 150 л со електричен 
мотор 

19) Пумпа 151 — ЗОО л со електричен 
мотор 

20) Пумпа 301 — 500 л со,. електричен 
мотор 

21) Пумпа 501 — 900 л со електричен 
мотор 

22) Пумпа 901 — 1500 
мотор 

23) Пумпа 1501 — 3000 
мотор 

24) Пумпа 3001 — 6000 л со електричен 
мотор 

25) Пумпа 6001 л и повеќе л со електри-
чен мотор 

26) Багер со лажица од 1 м3 

27) Багер со лажица од 0,5 м3 

28) Триреден браздач закачен и за трак-
тори 

29) Скрепер од системот- „Мискин" за 
механика 

30) Рамнач фин „Еверсман" од типот 
12 ПЛ 

31) Рамнач груб за дигање тркало со хи-
драулика 

32) Универзална рамка со хидраулике со 
две справи (4 подривачи и плугови 
за канали) 

XXIV. Спрежни плугови еднобраздни 
1) Плуг „Ѕвезда" 

Плуг „Мирјасец" 
Плуг превртач „Јанез" 
Плуг превртач „1КЅ" 
Плуг „Јуно 10" 

2) Плуг „Вила" РЅ-1 
Плуг „Змај" РЅ-2 
Плуг „Алфа" 
Плуг „Идеал" 
Плуг „Рало" I 
Плуг „Истра" 
Плуг „Јуно" 7 
Плуг „Мато" 6 

3) Плуг „Кавакли" 
Плуг превртач „Лука" 
Плуг „Ѓуро 5" 
Плуг „Рало 3" 
Плуг рамник „Ферхатовић 
Плуг „Милка" 
Плуг „Расина 6" 
Плуг „Томо 5" 

4) Плуг „Рало 2" 
Плуг „Мирјасец" АТЛ-0011 
Плуг „Коњух -2" 
Плуг превртач „Рало 2" 
Плуг распорувач „Бачка* 
Плуг лозјарски "Хисар" 
Плуг лозјарски „Султан" 

824 

1.208 

2.180 

50 

9в 

120 

200 

220 

240 

320 

450 

550 
17.200 
12.800 

79 

249 

358 

369 

254 
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Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во ООО 
динари 

Назив на групата (со комерцијална 
ознака или спецификација) 

Износ на 
регресот 

во ООО 
динари 

XXV. Спрежни плугови двобраздни 
Двобраздни плуг П-2 Б-1 
Двобраздни плуг „Берта" 

XXVI. Копачки и култиватори спрежни 
1) Копач за компир Р-82 
2) Култиватор за памук 
3) Копач и загрнувач „Дика" 

Копач и загрнувач „Агро" 
Култиватор „Пребек" 

Копачка за пченка „Кумулус" 
Копачка за пченка „Расина 3" 
Копач со 7 мотичиња и превртачот 
„Мрган" 
Копачка за пченка „Прогрес" 
Копач „Кобац" 
Копачка за пченка КК-3 
Копачка „Теа" 
Култиватор „Подравка" 
Копачка „Кумлук" 3 
Копач и затрнувач со 3 мотелчиња 
Копач и загрнувач со 6 мотичиња 
Копач и загрнувач механизиран 
Копач и загрнувач од типот „Пар-
тизан" 

XXVII. Дрлачи и брани спрежни 
1) Четириделни дрлачи 

Триделни дрлачи 
Брани ливадски 
Брани синџирни 
Ливадски' дрлачи 

2) Чини ј аети др лачи 

XXVIII. Валјци спрежни 
1) Мазен валјак едноделен В-9 
2) Мазен валјак траде лен В-8 

XXIX. Сеалки спрежни и рачни 
1) Сеадка за жито со 8 реда 
2) Сеадка за жито со 12 реда 
3) Сеалка за жито со 14 реда 
4) Сеалка за жито со 16 реда 

«! 5) Сеалка за жито со 18 реда 
6) Сеалка за жито со 20 реда , 

' . 7) Сеалка за пченка триредна .СКН-3 
? 8) Сеалка за пченка СК-90 

' 9) Сеалка за пченка СКК-3 
10) Сеалка квадратна за пченка СКК-2 
11) Сеалка за пченка СКИ-4 
12) Сеалка за шеќерна репка 4 X 16 
13) Сеалка за шеќерна репка 5 X 16 
14) Сеалка за пченка дворедна СК-2 

Сеалка дворедна за пченка „Злата" 
Дворедна сеалка „Вера" * 
Комбинирана машина за сеидба 
„Баљ" 

15) Сеалка дворедна за пченка „Лела" 
Сеалка „Нада" 

16) Сеалка за памук „Морава" 
Сеалка за памук едноредна „Универ-
зал I 
Сеалка за памук дворедна „Маке-
донка" 

XXX. Расфрлувачи на вештачки ѓубриња 
и спрежни 

1) Расфрдувач РТ-7 со 7 чинии 
2) Расфрлувач РВ-74 

10 

40 
8 

5 
14 

25 
45 

30 
42 
44 
46 
53 
60 
34 
26 
30 
72 
88 
44 
48 

3) Расфрлувач РВ-75 
4) Расфрлувач РТ-5 
5) Расфрлувач спрежен „1300" 
6) Расфрлувач спрежен „1800" 

XXXI. Самоврзачки, косачки и одлагачи 
1) Косачка „Победа" III КО-13 

Спрежна косачка 3,5 стопи КО-31 
2) Самоврзачка „Партизанка" С-12 
3) Одлагач иа жито „51" 

XXXII. Свртувачи и требала спрежни 
Свртувач на сено ОС-1 С 
Требала со 36 заби Г-16 
Требала со 28 заби Г-26 

ХХХШ. Роналки, прекрупачи, репкарки и 
т сечкарки рачни 

1) Сечка за репка НС-120а 
Сечка „Јелка" 

2) Сечка СБ-8 
Сечка за ш а т а „Весна" 
Сечка со 2 ножа „Бубњара" 
Сечка со 2 ножа мала 
Рачна сечка „10" 
Прекрупач и роналка „Далит" 
Рачна роналка РК-3 

3) Сечка со 3 ножа „Бубњара" 
Сечка шварбача со 2 ножа од ан-
глиски тип 
Сечка „Бубњара" голема 

4) Рачна роналка РК-3 
Роналка РКУ 
Сечка репкарка РБ 
Сечка за репка „Бистра" 
Сечка за репка моторна 
Рачна роналка за пченка РВЛ 

5) Сечка ВФС 

XXXIV. Триери рачни 
1) Триер за чистење жито I 

Триер за чистење жито II 
Полжаест триер I 
Полжаест триер II 

2) Триер за чистење жито ИТ-300 
Триер за чистење жито ИТ-150 

XXXV. Ветерници рачни 
1). Ветерница В-2 
2) Ветерница „Зеница" 

Ветерница „Семберија" 

XXXVI. Преси за сено и слама рачни 
Преса за сено и слама „Зора" 

XXXVII. Трактори и приклучни 
, од типот „Фергусон" 

машини 

45 
40 
10 
20 

70 
240 

4 

30 

30 

14 

5 
20 

6 

30 

13 

10 

22 

5 Фергусон трактори 
5 Трактор Фергусон Т-20 600 

Тракторски плугови Фергусон 
1) Трибраздеи тракторски плуг од 10 

108 цола 
12 

108 
И 2) Тракторски плуг двобразден од 12 

74 цола 74 
. 3) Тракторски плуг еднобразден од 16 

58 цола 58 
43 4) Плуг двобразден дискосен 99 
39 5) Плуг подривач 42 
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Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) Е О qqq 
динари 

Трактором дрлачи Фергусон 
1) Окачена чини ја ета др лача од 7 цола 138 

1 2) Окачена чинијаста дрлача со назал-
чет*, днскоси 7 цола 150 

3) Угодлива чинијаста дрлача 144 
4) Клинести дрлева 61 

Култиватори Фергусон 
1) Култиватор СКЕ 68 
2) Култиватор со дисков** и момичиња 

БКЕ-20 123 
3) Плевилка трак тор ска МКЕА-21 58 
4) Култиватор ИКЕ 68 
5) Разредувач на шеќерна решеа 150 

Сеалки Фергусон 
1) С е ал ка со можност за приклучува-

ње расфрлувач на вештачко ѓубре 173 
2) Приклучок за расфрлување вешта-

чко ѓубре на сеалка 113 
3) Уред за садење компир 46 

Косачки Фергусон 
1) Косачка од 5 стопи 124 
2) Косач«а од 6 стопи 128 

Други приклучни уреди од системот 
Фергусон 

1) Разгрнувач на земја ев 
2) Расфрлувач на шталско ѓубре 235 
3) Висок утоварувач 200 
4) Утоварувач на шталско ѓубре 81 
5> Тракторе™ вили поставени одназад 60 
6) Ва дил ица за компир 114 
7) Рамнач окачен 87 
8) Приколичка тритонека кипер 240 
9) Дупчалка за дупки од 6 цола 74 

10) Дупчалка за дупки од 9 цола 76 
11) Дупчалка за дупки од 12 цола 76 
12) Дупчалка од 18 цола 83 
13) Вадилица за репка 70 
14) Секач за репкини глави 84 

589. 
Врз основа на одделот 12 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1956 година и членот 
2 оддел I мод а) точка 7а од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките оргаеи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), во согласност со Секрета-
ријатот за селско стопанство и шумарство на Соју-
зниот извршен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА КУПЕНО 
ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-
ТО СТОПАНСТВО И НА МОРСКОТО И ЕЗЕР-

СКОТО РИБАРСТВО 
I. Надоместокот (регресот) за горивото и мази-

вето купено кај претпријатијата за промет на нафта 
и нафтени деривати ќе им се одобрува од сред-
ствата на фодот за регреси и дотации, и тоа: 

1) на се лскостопан ските производител ни орга-
низации (на селскостопанските имоти и прегорија* 
таја, на селскостопамските установи, заводи и ста-
ници, на економиите на стопански организации и 
установи што се организирани како погони, на се-
ланските работни задруги, на земјоделските задруги 

што имаат селскостопански потони и економии, на 
специјализираните земјоделски задруги што вршат 
селсхостопанско производство — во натамошниот 
текст: е е лок остопански организации) — за количи-
ните (потребни за сел око стоп анско производство; 

2) на сервисните работилници еа поправка на 
е ел е костол ансхи машини, орудија и справи, што се 
организирани како претпријатија или хако само« 
стојан погони tea стопански или задружни органи-
зации — за количините потребни оа вршење селско* 
стопански работи на селскостопанските производ 
дители; 

3) на водните заедници — за количините по-
требни за вршење работи на насводнување и одвод-
нување (мелиорации), како и за погон на селско 
стопански машини за работите на сел ек ©стопанско 
производство; 

4) на« рибарските производителни организации;, 
на установите за унапредување на рибарството, на 
рибарските задруги и на рибарските погони иа зем-
јоделски задруго: и на индивидуалните регистрирани 
рибари — за количините потребни за погон на мо-
торни чамци и на бродови за риболов на море и на 
езера 

II. Како работи на селскостопаиско производ* 
ство се сметаат работите на обработување земјиште 
на селекостопански организации (негување на по* 
севи, берба, жетва, вршидба и средување на про-
изводите), превозот на репродукциони материјали 
потребни за обработка, превозот на селскостоеански 
производи по свршената берба и жетва до мага-
цинот односно до утоварната станица, како и пре-
возот на селскостопансхи производи до утоварната 
станица односно до најблискиот пазар. Исто така се 
сметаат како селскостопански работи превозот на 
репродукциони материјали потребни за селсково-
панско производство од неговарн&та станица на ко* 
рисникот на регресот, и превозот на инвестициони 
материјали од истоварната станица до магацинот 
односно до земјиштето на корисникот на регресот. 
Како работи на риболов се сметаат одењето до ло-
виште и враќањето до прифатена домашна лука. 

III. Претпријатијата за промет на нафта и наф-
ти ни деривати можат со регрес да им продаваат 
гориво и мазиво само на оние корисници на ре-
гресот на кои управата за приходи на народниот 
одбор на општината, на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на корисникот на регресот, им издала одо-
брение за купување. Со регрес тие можат да го 
продаваат горивото само ако е обоено според одред-
бите на Решението за боење и употреба на обоен 
петрол и бензин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/53) и на Техничкото упатство за примена на Ре-
шението за боење и употреба на обоениот петрол Л 
бензин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/53). 

IV. Претпријатијата за промет на нафта и наф* 
тини деривати за количините гориво и мазиво што 
им се продадени на корисниците на регресот од 
точката I под 1—3 од оваа наредба остваруваат 
регрес по 1 кг и тоа: 

1) за петрол за мотори 30 динари 
2) за 4>ензин за мотори 25 „ 
3) за нафта — плинско масло 32 „ 
4) за моторно масло НО 

а за количините гориво и мазиво што им се про* 
дадени на корисниците на регресот од точката I 
под 4 од оваа наредба по 1 кг, и тоа: 

1) за петрол за мотори 33 динари 
2) за бензин за мотори 35 „ 
3) за нафта — плинско масло — — 45 
4) за моторно масло .160 ,, 
5) за петрол за рибарски ламби — 83 
V. Претпријатијата за промет на нафта и наф* 

тини деривати се должни кон барањето за надоме-
сток (регрес), што и* то поднесуваат на банката кај 
која имаат жиро сметка, да приложат: 
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1) оверен препис од сметката'издадена на кори-
сникот не регресот,, која ти содржи следните пода-
1ч>ци: 

е) количини и видови на продадено гориво и 
подиво, 

б) цени по единица мерка и за целата коли-
*ина без регресот, 

в) износ на регресот по единица мерка и за 
целата количина, 

г) износ наплатен од корисникот на регресот 
по единица мерка и за целата количина. 

Податоците под б)—г) се даваат по видовите 
гориво и мазиво; 

2) одобрение за купување, издадено од управата 
еа приходи на народниот одбор на општината. 

VI. Банката по извршената контрола на пре-
сметката и барањето за надоместок (регрес) и' го 
Одобрува износот на регресот ма жиро сметката на 
подносителот на барањето а на товар на сметката 
бр. 339495—9 „Регрес # при купување гориво и мазиво 
за потребите на селското стопанство44 односно на 
сметката бр. 339496—4 „Регрес при купување гориво 
и мазиво за потребите на рибарството44. 

VII. Управата за приходи на народниот одбор 
па општината е должна да води евиденција за из-
дадените одобренија за набавка на гориво и мазиво 
со регрес, и тоа: по видови, количини и корисници. 

VIII. Управата за приходи на народниот одбор 
иа општината е должна пред издавањето на одо-
брение за набавка на гориво и мазиво со регрес да 
ги утврди фактичните потреби на корисникот на 
регресот во поглед на количината и видот на го-
риво и мазиво. Овие потреби управата за приходи 
на народниот одбор на општината ги утврдува врз 
основа на податоците за површината на земјиште-
то, за видот на селскостопанските работи, за видот 
на машините со кои ќе се вршат работите, за ка-
пацитетот на моторите и ел. Одобрение се издава 
само за оние количини гориво и мазиво што се 
потребни за работите што непосредно претстојат. 

IX. Корисниците на регресот — стопанските 
организации — се должни да водат евиденција за 
потрошувачката на горивото и мазивото набавено 
со регрес. 

X. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат одредбите на точката 1 под 
г) од Одлуката за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на вештачки ѓубриња, средства за 
ваштита на растенијата, врзувачки, горива ма-
зива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54), на точката 1 под б) од Одлуката за да-
вање надоместување (регрес) при продажбата на 
индустриски производи за морското и езерското ри-
барство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) и на 
точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за давање надоместување (регрес) при 
продажбата на индустриски производи за морското 
to езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/54). 

XL Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ44. 

Бр. 14763 
2 ноември 1956 година 

Белград 

Го заменува 
Државниот секретар 

еа работи на финансиите 
Државниот потсекретар, 

Зоран Полмч, е. р. 

590. 
Врз основа на точката VI под 1 од Одлуката за 

давање премии на сезонските пансионски угости-
телски претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/56), а со согласност од сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА, 
ПРЕТСЕЗОНА If ПОСЕЗОНА ЗА ПАНСИОНСКИ-

ТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
ДУЌАНИ 

1. Туристичката сезона за работење на сезон-
ските пансионско угостителски претпријатија и ду-
ќани трае: 

а) во преморе ките места од 15 јуни до 15 сеп-
тември; 

б) ве другите места од 1 јули до 31 август. 
2. Туристичката претсезона и поеезона за ра-

ботење на сезонските панеионски угостителски 
претпријатија и дуќани го опфаќа временскиот пе-
риод што не се смета за сезона во смисла на прет-
ходната точка. 

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

Бр. 2494 
3 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, е. р. 

591. 
Врз основа на членот 115 став 2 и членот 97 

став 3 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1€/56) и членот 3 под а) точка 6 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД РАСНО ДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
МЕЃУ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ И ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА ВО ЧИЈ СОСТАВ СЕ ТИЕ 

1. Во Наредбата за уредување на односите што 
произлегуваат од расподелбата на вкупниот приход 
меѓу угостителските дуќани и претпријатијата во чиј 
состав се тие („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/56) 
во точката 6 се додава нов став, кој гласи: 

„Работничкиот совет на претпријатието може со 
своја одлука да го одложи почетокот на примената 
на оваа наредбу по 1 јануари 1956 година, а нај-
доцна до 1 октомври 1956 година." 

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

Бр. 2071 
3 ноември 1956 година 

Белград 

Го заменува 
Државниот секретар 

за работи на стоковниот промет 
Државен потсекретар, 

Љубо С. Бабиќ, е. р. 
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Врз основа на одделот 12 главата XXV од Со-
јузниот општествен план за 1956 година и членот 2 
оддел I под а) точка 7а од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата {„Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/53 и 43/56), во согласност со Се-
кретаријатот за селско стопанство и шумарство на 
Сојузниот извршен совет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ КУПУВАЊЕВО НА 
ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
I. Производите летите и трговските стопански 

организации што продаваат селскоетопансхи ма-
шини, справи и уреди се должни за извршениот 
промет на тие производи да водат уредна и ажурна 
евиденција. 

Претпријатијата за поправка на селскостопан-
ски машини (сервисните станици) се должни да 
водат уредна и ажурна евиденција за набавката и 
потрошувачката на резервните делови набавени со 
регрес и во фактурите за извршените услуги да 
дадат спецификација на трошоците за извршените 
услуги, со ознака на цената на употребените ре-
зервни делови набавени со регрес. 

И. Продавачите од претходната точка се дол-
жни во фактурата за извршената продажба на ма-
шина, справа или уред да ги внесат следните по-
датоци : 

1) ознака на продадената машина, справа или 
уред (вид, марка и фабричен број), како и ознака 
од Списокот на селскостоланските машини, справи 
и уреди на кои се однесува регресот — Список од 
точката III на Наредбата за давање надоместок 
(регрес) при купувањето на опрема и резервни де-
лови за потребите па селското стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/56); 

2) продажна цена по парче и за целата коли-
чина ; 

3) износ на регресот по парче и за целата ко-
личина. 

III. При продажбата на резервни делови про-
давачот ја означува во фактурата покрај подато-
ците од претходната точка под 2 и 3 продажната 
цена на производителот односно набавната цена 
на увозното претпријатие и дали продадениот ре-
зервен дел е од домашно или странско производ-
ство. 

Под набавна цена на увозното претпријатие се 
п о д р а з б и р а цената франко југословенска граница 
пресметана според диспаритетниот курс на валу-
тата во која пресметувањето е извршено. Овој износ 
се наголемува за трошоците за допрема до складот 
на увозникот, ако увозникот ја врши продажбата 
од својот склад. 

IV. Во фактурите за запрежните и рачните 
селскостопански машини, уреди и справи што им 
се продадени и испорачани на индивидуалните 
Ѕелскостопански производители продавачите вне-
суваат и податок за цената без регресот, по парче 
и за целата количина. 

V. Ако на ист купувач му се продаваат селско-
стопански машини, справи, уреди и резервни де-
лови, продавачот ќе издаде посебна фактура за 
резервните делови. 

VI. Корисниците на регресот се должни по 
извршеното купување на селскостопански ма-
шини, справи и уреди од точката I на наредбата, 
да и' ги достават податоците од точката XII на ова 
упатство на управата за приходи на народниот 
одбор на општината, која води евиденција за овие 
машини, справи и уреди. 

VII. Земјоделските задруги при купувањето на 
запрежни и рачни селскостопански машини, уреди 
и справи се должни да му соопштат на продавачот 
дали набавката ја вршат за потребите на својот 

седскостсатански погон или за својот трговски погон 
заради натамошна продажба. Продавачот го вне-< 
сува ова во фактурата. 

VIII. Барањето за надоместок (регрес) стопан-* 
ските организации и установи од точката I на на-
редбата и' го поднесуваат на банката ка ј која имаат 
жиро сметка. 

За селскостопанските машини, справи* уреди и 
резервни делови продадени на индивидуалните 
селскостопански производители, барањето за надо-
месток (регрес) и' го поднесуваат стопанските ор-« 
ганизации кои: наведената опрема и резервни де-
лови ги произведуваат односно стопанските орга-
низации што вршат промет на тие производи, и 
тоа на банката кај која имаат жиро сметка. 

IX. Кон барањето за надоместок (регрес) за 
купената опрема од точката I Па наредбата стопан-* 
ските организации и установи се должни да при-
ложат потврда од управата за приходи на народ-*1 

ниот одбор на општината во која имаат седиште 
за тоа дека податоците за купената опрема и' ги 
поднеле на таа управа за приходи според точката 
VI од ова упатство. 

X. Кога производителната организација ќе ноч-« 
не да произведува нови селскостопански машини, 
справи или уреди, не може да пристапи кон нивна 
продажба со регрес пред да се внесе таквиот ноев 
производ во Спискот. За таа цел таа на Сојузот на 
селскостопаноко-шумарските комори на ФНРЈ му, 
поднесува барање со потребната документација. 

XI. Сојузот на селскостопаноко-шумарските ко-
мори на ФНРЈ е должен во срок од 30 дена по 
приемот на барањето да му поднесе на сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
предлог за дополнение на Списокот или да го одбие 
применото барање. Во предлогот за дополнение на 
Списокот Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ е должен да ја означи и височи-
ната на надоместокот (регресот). 

Ако Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ ќе го одбие барањето на производ 
дителната организација или во срокот од претход-
ниот став не ќе поднесе предлог, подносителот на 
барањето има право таквиот предлог да му го 
поднесе непосредно на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите. 

XII. Управата за приходи на народниот одбор 
на општината е должна да води евиденција за 
опремата од точката I на наредбата, која треба да 
содржи податоци за купувачот, видот, марката, 
фабричкиот број и ознаката на машината, на сел-
скостопанскиот уред или справа. 

XIII. Банката е должна да изврши контрола 
на барањето за регрес во поглед на точноста на 
пресметката и потполноста на документацијата. 
Износот на признаениот надоместок (регрес) бан-
ката го одобрува во корист на жиро сметката на 
подносителот на барањето, и тоа на товар: на смет-
ката бр. 339495-5 „Регрес за селскостопанска опре-
ма", ако се работи за купување на опрема, или на 
сметката бр. 339495-7 „Регрес за резервни делови", 
ако се работи за купување на резервни делови за 
селскостсотанска опрема. 

Банката е овластена да може, по потреба, од 
подносителот на регресното барање да ги бара на 
увид и оригиналните фактури врз основа на кои 
се остварува надоместок (регрес). 

XIV. Во случај на пренос на селскостопанска 
опрема и резервни делови врз стопанска органи-
зација, установа или лице што не можат да ку пун 
ваат опрема и резервни делови со ретрес, органи-
зацијата од точката I на наредбата ќе го пресмета 
износот што е должна да го уплати во корист на 
сметката на регресот на тој начин што износот на 
одобрениот и' регрес ќе го утврди сразмерно на 
не амортиз иранпот дел на пренесениот производ. 
(На пример: селсќостопански имот продава машина 
чиј век на траењето е 8 години по 2 години упо-
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треба. Износот на регресот бил 600 илјади динари, 
b o корист на сметката на регресот ќе уплати 
75% од овој износ). 

Ако селскостопанската организација не ќе го 
уплати утврдениот износ ни до моментот на пречо-
сот, е должна да плаќа интерес пропишан за ке-
блЈговремено уплатување обврски на стопанските 
организации спрема буџетот и фондовите. 

Организацијата што врши пренос на опрема 
од точката I на наредбата е должна за преносот 
да ја извести управата за приходи на народниот 
одбор на општината на чие подрачје се наоѓа неј-
зиното седиште, како и управата за приходи на 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на организацијата врз која се пре-
несува опремата. 

XV. Ако селскостопанската опрема од точката 
1 на наредбата се дава на послуга на организација 
или лице што опремата не може да ја набави со 
регрес, давателот е должен за времето за кое опре-
мата е отстапена да изврши пресметување и уплата 
на дел од регресот во смисла на претходната точка. 

XVI. Кога организацијата опремата купена со 
регрес ќе ја расходува пред истекот на определе-
ниот срок за траење* е должна во корист на смет-
ката на регресот да го уплати делот од регресот 
утврден срезмерно на остатокот од векот на трае-
њето на предвремено расходуваната опрема. 

XVII. Набавка на багери од Списокот под р. 
бр. XXII1/26 и 27 може да се врши со регрес само 
со претходна согласност од Сојузот на селско-
стопзнско-шумарските комори на ФНРЈ, 

XVIII. Земјоделските задруги се должни да 
извршат попис на сите запаси на опрема од точка-
та И на наредбата што се затечени на денот на 
влегувањето во сила на наредбата, а се набавени 
со регрес 'заради продажба на селскостопанските 
производители според точката 4 став 2 од Упат-
ството за примена на Одлуката за давање надо-
местување (регрес) при продажбата на опрема и 
резервни дедови за земјоделството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54). Пописот треба да содржи 
податоци за видот на опремата, за износот на при-
мениот регрес, за износот на регресот за таа опрема 
според Списокот и за разликата меѓу овие два 
износи. Ако износот на примениот регрес (поране-
шниот) е повисок, разликата ќе ја уплатат во срок 
од 30 дена во корист на сметката на регресот, во 
спротивно ќе поднесат барање за надоместок. 

Пописот се врши во присуство на претставник 
од управата за приходи на народниот одбор на 
општината. 

Примерок од пописот задругата ќе и* достави 
на банката к а ј која има жиро сметка. 

XIX. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14762 
2 ноември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар. 
Зоран Полин, е. р. 

593. 
Врз основа на точката VI под 2 и 3 од Одлуката 

за давање премии на сезонските пансионски уго-
стителски претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 43/56), а со согласност од сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите, про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СЕЗОНСКОТО ПАНСИОНСКО РАБОТЕЊЕ ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО И ЗА ПАНСИОНСК*1ТЕ 
УСЛУГИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ОСНОВИЦАТА 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ 
I. Под сезонско пансионско работење во угости-

тго се подразбира давањето пансионски услуги 
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од страна на угостителските претпријатија и дуќани 
што работат најмногу 9 месеци во годината. 

2. Под давање пансионски услуги во смисла на 
претходната точка се подразбира давањето услуги 
за сместување и исхрана. 

Еднодневниот пансион опфаќа услуги за сместу-
вање ^ и три оброка' ка исхрана, а полупансионот 
олсоаќа услуги за сместување. 1 мал оброк (појадок) 
и 1 голем оброк (ручок или вечера). 

3. Во основицата за пресметување на премиите 
според Одлуката за давање премии на сезонските 
I] г н е и е н ек и угостителски претпријатија и . дуќани 
влегуваат: 

а) за индивидуалните корисници на панеион-
ски услуги (туристи) — вредноста на пансионот" или 
на г.олупансиокот користен најмалку 3 дена; 

6} за групните корисници на пансионски услуги 
(организирани групни туристички патувања) — нај-
малку вредноста на еден полупансион по еден член 
на гоупа. 

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

Бр. 2191 
3 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, е. р. 

594. 
Врз основа на точката VI под 4 од Одлуката за 

давање премии на сезонските пансионски угости-
телски претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/56), а со согласност од сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите, пропи-
шувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАН-
СИОНСКИ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 

ДУЌАНИ 
I. Сезонските пансионски угостителски прет-

пријатија и дуќани ги остваруваат премиите, спогед 
Одлуката за давање премии на сезонските панси-
он ски угостителски претпријатија и дуќани, со под-
несување на писмено барање до банката кат која 
имаат жиро сметка. 

Барањето од претходниот став се поднесува во 
сроковите определени во спогодба со банката, а 
најдоцна секои 15 дена. 

И. Барањето за остварување на премиите мора 
да содржи: 

1) број на остварени пансиони и полу пансиони; 
2) остварена цена на пансионот и на полупан-

сионот; 
3) износ на крварениот промет на пансионски 

услуги; 
4̂  износ на премијата. 
Кон барањето се прилагаат копиите од факту-

рите за наплатените пансионски услуги, кои мораат 
да бидат потпишани од страна на овластените лина 
во претпријатието и од корисниците на пансион-
с к о ^ услуги, односно во случај на групно користе-
ње на овие услуги —• од страна на водачот на гру-
пата. Во фактурата мо*)а да биде назначено во кое 
време е користена пансионската услуга. 

III. Народната банка е должна пред исплатата 
на премиите да ја провери оправданоста на бара-
њето и исправноста на поднесените документи 

IV. Сезонските паксионски угостителски през-
ири!'.?, ти ia и дуќани се должни да водат евиденција 
за корисниците по лечеви и вредност на пансион-
ските услуги на коп гч остваруваат премиите. 

Евиденцијата од претхол^ттт став се води - во 
посебна книга, која мора па бк* е заверена од над-
лежната управа за приходи на народниот одбор на 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 



Страна Ѕ02 — Број 47 СЛУЖБЕН ЛИСТ ГА ФНРЈ Среда, 14 ноември 195« 

општината во која е седиштето на сезонското пан-
сионско угостителско претпријатие или дуќан. 

V. Сезонските пансион ски угостителски прет-
пријатија и дуќани се должни на корисниците на 
пансионски услуги да им издадат една копија од 
фактурата, а една копија да чуваат во книгата за 
келии на фактурите. 

VI. Сезонските пансионско! угостителски прет-
пријатија и дуќани се должни во своето книговод-
ство посебно да го искажуваат прометот на панси-
о н о т услуги на кои ги остваруваат премиите,- како 
и износите на остварените премии ик овој промет. 

VII. Премиите се исплатуваат на товар на смет-
ката бр. 339564 „Премии за пансионско угости-
телство". 

VITI. Ова упатство влегува во сика осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4', а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр, 2388 
6 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет. 
Маријан Брецељ, е. р. 

595. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот 
закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕМ И РАБОТАТА 

НА СОЈУЗОТ НА КНИГОВОДИТЕЛИТЕ 
НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува, според поднесените Правила, осно-
вањето и работата на Сојузот на книговодителите 
на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Југославија. 

11/3 бр. 21680 
17 октомври 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

596. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, собор ите и другите 
јавни собранија, врз основа на еленот 13 од истиот 
закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА УРБАНИСТИ-

ТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува, според поднесениот Статут, о б и -

вањето и работата на Сојузот на друштвата на 
у.рбанистите на Југославија, со седиште во Белград, 
а со дејност на целата територија на Југославија. 

11/3 бр. 20127 
17 октомври 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

597. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, поодувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОДНИТЕ 

ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 195Ѕ 
ГОДИНА 

Сите пригодни поштенски марки издадени во 
1956 година! е« повлекуваат од оптек, оа тоа што со 

нив да можат да се франкира ат поштенските пратки 
до 31 декември 1956 година заклучно. 

- Според ова решение престанува од 1 јануари 
1957 година франкатурната вредност на пригодните 
поштенски марки од следните изданија: 

1) „Дубровачке летње игре" (15 и 30 динари); 
2) „Меѓународна изложба графике" t l5 динари); 
3) „Светски конгрес глувих" (15 динари); 
4) „Југословенска флора" <5, 10, 15, 17, 25, 30, 

50, 70 и 100 динари); 
5) „ОУН" (ао динари); 
6) „Десетогодишњпца проглашења Републике" 

(15 динари). 
Бр. 11776 

3 ноември 1856 година 
Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ« е. р. 

598. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за п{>оме~ 

тот на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55* 
3/56 и 46/56), точ. 4 и 5 од Наредбата за контрахи-
рање на жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/56) 
и точ. V од Наредбата за условите под кои стопан-
ските организации можат да се договараат за отку-
пот на селскостопански производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56*, Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ, Сојузот на сел ̂ ©стопанските комори на 
ФНРЈ; и Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, во со-
гласност со Сојузниот уред за цени и со Дирек-
цијата за исхрана, издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА'НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА КУ-
ПУВАЊЕ ЖИТА II ЗА ДОГОВОРЕНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ЖИТА ОД РОДОТ НА 1957 

ГОДИНА 

I. Претставниците на стопанските организации 
и на земјоделските задруги овластени за купување 
жита според Уредбата за прометот на житата (во 
натамошниот текст: овластените стопански органи-
зации) на состанокот на пленумот на Потсекцијата 
за жита и семенски стоки во рамките на Сојузот 
на трговските комори на ФНРЈ, во присуство на 
овластените претставници на Сојузот на селскосТо-
панските комори иа ФНРЈ .и на Главниот задружен 
сојуз на ФНРЈ, на 12 ноември 1956 година се дого-
ворија за највисоките договорени цени за купување 
жита и за договорените цени за контрахирање на 
жита од родот на 1957 година. 

II. Според постигнатата спогодба, овластените 
стопански организации ќе ги купуваат житата спо-
ред следните највисок!' договорени цени: 

Дин./кг 
1) пченица 35 
2) 'рж 32 
3) јачмен (освен пиварски) — — — 30 
4) овес — — 30 
5) пченка 30 

Цените од претходниот став се подразбираат 
франко магацин* вагон или шлеп по избор на ку-« 
пувачот, за житата од следните квалитети: 

1) пченица — 76 килограми хектолитарска те-
.жина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

2) 'рж — 70 килограми хектолитарска тежина, 
со 2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

3) јачмен (освен пиварски) — 61 килограм хок-
толитарска тежина, со 2% уоодица и нечистотија 
и 13% вла1га: 
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4) овес — 41 килограм хектолитарска тежина, 
со 2% уродица и нечистотија и 13% влага; 

5) пченка — природно сува, со 14% влага и до 
2% дефектни зрна. 

Ако испорачаните жита имаат поголема или 
помала хектолитарска тежина од напред наведе-
ните. цената се зголемува или намалува за 0,50 
за секој поголем или помал килограм хектолитар-
ска тежина. Дропките се земаат во оглед. 

Ако житата имаат поголем или помал процент 
уродица, нечистотија или влага од напред наведе-
ните, цената ќе се намали или зголеми во од-
носот 1 :1 за секој поголем односно помал процент 
на уродица, нечистотија или влага. Дропките се 
зеаѕаат во оглед. Кршените зрна под половина се 
сметаат во уродица. 

За снетливост во појака степен (замачкани и 
извалкани жита и жита со јака миризба) ќе се 
одбива до 3% од цената. 

Ш. Цените од точката II на ова соопштение за 
пченицата, 'ржта, пченката и јачменот важат за 
купување во жиг ороди и те ресни, и тоа на подрач-
јето .на Автономна Покраина Војводина и во око-
лиите Осиек и Винковци. 

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа« 
овластените стопански организации од Автономна 
Покраина Војводина односно од околиите Осиек и 
Видиковци ќе ги договараат во рамките на Тргов-
ската комора на Автономна Покраина Војводина 
односно на Трговската комора на Народна Репу-
блика Хрватска цените според кои ќе ги купу-
ваат овие жита во поодделни подрачја на Авто-
номна Покраина Војводина односно на околиите 
Оси ек и Винковци, со тоа тие цени да не можат 
да бидат поголеми од цените од точката II на ова 
соопштение. 

IV- Цената од точката it на ова соопштение 
за овесот важи за целата територија на Југосла-
вија. 

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа, 
овластените стопански организации ќе се договараат 
во рамките на републичките трговски комори за 
цените по кои ќе го купуваат овесот во поодделни 
подрачја на територијата на Југославија, со тоа 
тие цени да не можат да бидат повисоки од цените 
за овесот од точката II на ова соопштение. 

V. Овластените стопански организации ќе го 
вршат контрахирањето на жита од родот на 1957 
година во Автономна Покраина Војводина и во 
околиите Осиек и Винковци според договорените 
цени кои не можат да бидат поголеми од цените 
од точката II на ова соопштение. 

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа, 
овластените стопански организации од Автономна 
Покраина Војводина односно од околиите Осиек и 
Винковци ќе се договараат во рамките на Тргов-
ската комора на Автономна Покраина Војводина 
односно на Трговската комора на Народна Репу-
блика Хрватска за договорените цени според кои 
ќе ги контра хир аат житата во поодделни подрачја 
на Автономна Покраина Војводина односно на око-
лиите Осиек и Винковци, со тоа тие цени да не 
можат да бидат поголеми од цените од точ. III и IV 
на ова соопштение. 

VI. Купувањето на пченица, 'рж* пченка и 
јачмен (освен пиварски) и контрахирањето на жита 
во другите подрачја надвор од Автономна Покраина 
Војводина и околиите Осиек и Винковци, овласте-
ните стопански организации ќе ги вршат според 
цените и условите за кои ќе се договараат во рам-
ките на републичките трговски комори, во смисла 
на поблиските упатства што ќе ги даде Сојузот на 
'трговските комори на ФНРЈ во согласност со Со-
б н и о т уред за цени. 

VII. Ова соопштение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Ер. 1808 
12 ноември 1956 година 

Белград 
За Сојузот на трговските За Главниот задру* 

комори на ФНРЈ, жен сојуз на ФНРЈ, 
Ристо Бајале*и, е. р. Дим. Бајалица, е. р! 

За Сојузот на е е леко-
стопанските комори 

на- ФНРЈ, 
инж. Војин Поповиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за форми-
рање фондови за унапредување на шумарството и 
за управување со тие фондови („Службен лист на 
ФНРЈ", Ср. 22/56) се потпаднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ТИЕ ФОНДОВИ 

Во членот 11 на-крајот по зборовите „со тие 
фондови" се брише точката и треба да се додадат 
изоставените > зоборови автономните единици". 

Од Сојузниот извршен совет. 31 октот^пи 191:6 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во пречистениот текст на Уредбата 
за земјоделските задруги, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/56, се поткраднале долу ча-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ ОД УРЕДБАТА ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
1. Во членот 19, во првиот ред од првиот став, 

по зборот „окружниот" испуштен е зборот „сто-
пански". 

2. Во членот 26, во последниот ред, наместо збо-
ровите „во застапувањето" треба да стојат збо-
ровиве ..и 3acranvBaifce". 

3. Во членот 28, во вториот ред од третиот став, 
по зборот „окружниот" испуштен е зборот „сто-
пански". 

4. Во членот 37, по третиот став испуштен е 
ставов 4. кој гласи: 

„По барањето од претходниот став, народниот 
одбор на општината донесува решение во согла-
сност со народниот одбор на околната." 

Во третиот и четвртиот ред од последниот 
став на овој член, наместо зборовите „до народниот 
одбор на околината" треба да стојат зборовите „до 
републичкиот извршен совет". 

5. Во членот 42, во првиот ред од третиот став, 
наместо бројот ..22" треба да стои бројот „21". 

Од Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет. 5 ноември 1956 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за опре-
делување срокот на стопанските организации за 
пропишување на правилниците за премии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/56) се потпаднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ 
Во точката 1 во последниот ред наместо „15 но-

ември" треба да стои „30 ноември". 
Од Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-« 

вршен совет, 3 ноември 1956 година. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 79 од Уставниот закон и 

членот 30 од Законот за државнг/га управа, а во 
врска со членот од Уретката за организацијата 
и работата на! Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ 
Видовиќ Урош, досегашен заменик на директо-

рот на Сојузниот завод за социјално осигуруваше, 
се назначува за помошник државен секретар во 
Државниот секретаријат за работи на финансиите. 

Б. бр. 2271 
8 ноември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е p. Александар Ранковиќ, е. p. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне* Републике Србије" 
во бројот 48 од 23 октомври 1956 година објавува: 

Наредба за определуваше установи на терито-
ријата на НР Србија-во кои може да се врши испи-
тување на прехранбени продукти; 

Решение за измени и <дополиени ја на Решени-
ето за утврдување бројот »а членовите на Репу-
бличкиот совет за социјална заштита и за имену-
вање членови на тој совет; 

Решение од Републичката изборна комисија за 
распишување дополнителни избори за избирање 
народен пратеник на Соборот на производителите 
на Народното собрание на Народна Република Ср-
бија за Изборната околија Лозница. 

Во бројот 49 од 27 октомври 1956 година обја-
вува : 

Закон за здравствените станици во стопанските 
организации; 

Одлука за потврда на статутите на околиите; 
Одлука за потврда на Статутот на Универзите-

тот во Белград и статутите на неговите факултети 
во Белград и Нови Сад; 

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање 
Секретаријат за народна одбрана; 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судиите на окружните и окружните стопански 
судови; 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови ; 

Уредба за оснивање Секретаријат за народна 
одбрана. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во броевите 59 од 19 октомври 
1956 година и 60 од 22 октомври 1956 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 61 од 26 октомври 1956 година обја-
вуваат: 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување народни одбори што осниваат комисии 
за полагање испити за квалифициран и високо-
квалифициран работник кој со стручната спрема 
се здобива со практична работа во претпријатието; 

Решение за измена на Решението за именување 
околиски изборни комисии за избирање народни 
пратеници во Републичкиот собор на Саборот на 
Народна Република Хрватска; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Општинскиот собор на НО на општината Дуга 
Реса; 

Решение зд распишување дополнителни избори 
на Соборот на производителите на НО на општи-
ната Дуга Реса; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Општинскиот собор на НО на општината Нова 
Градишка. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

588. Наредба за давање надоместок (регрес) 
при купувањето на опрема и резервни 
делови за потребите на селското стопан-
ство — — — — — — — — — 793 

589. Наредба за давање надоместок (регрес) 
за купено гориво и мазиво за потребите 
на селското стопанство и на морското и 
езерското рибарство — — — — — — 798 

590. Наредба за определување туристичка се-
зона, претсезона и посезона за пансион-
ските угостителски претпријатија и ду-
ќани — — — — — — — — — 799 

591. Наредба за дополнение на Наредбата за 
уредување на односите- што произлегу-
ваат од расподелбата на вкупниот приход 
меѓу угостителските дуќани и претпри-
јатијата во чиј состав се тие — — — 799 

592. Упатство за примена на Наредбата за да-
вање надоместок (регрес) при купување-
то на опрема и резервни делови за потре-
бите на селското стопанство — —* — 800 

5<93. Упатство за сезонското пансионско ра-
ботење во угостителството и за пансион-
ските услуги што влегуваат во основи-
цата за пресметување на премиите — — 801 

594. Упатство за начинот на поднесување ба-
рања и за потребната документација за 
остварување на премиите на сезонските 
пансионски угостителски претпријатија 
и дуќани — — — — _ _ _ _ _ _ _ — 801 

595. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на книговодителите на 
Југославија . — — — — — — — 802 

596. Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботата на Сојузот на друштвата на урба-
нистите на Југославија — — — — — 802 

597. Решение за повлекување од оптек на при-
годните поштенски марки издадени во 
1955 година — — — — — — — 802 

598. Соопштение за највисоките договорени 
цени за купување жита и за договорени-
те цени за контрахирање жита од родот 
на 1957 година — — — — — — — 802 

Исправка на Уредбата за формирање фон-
дови за унапредување на шумарството и 
за управување со тие фондови — — — 803 

Исправка на пречистениот текст од Уредбата 
за земјоделските задруги — — — — 803 

Исправка на Решението за определување сро-
кот на стопанските организации за про-

, пишување на правилниците за премии — 803 
Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — повинско-из^авачко претпријатие — Бе играл, Улица Краљевина 
Марка бр. 9. —- Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевима Марка бр. 9. 
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