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У Ж Б Е Н 
НА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О Д Н А И ЈУГОСЛАВИЈА 

,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. шг-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 9 ноември 1955 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 49 ГОД. XI 

Цена на овој број е 30.— дин. - Прет-
платата за 1955 година изнесува 1200. 
дин., а за странство 1700.— динари. -
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакции 28-838. 
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

520. 
Врз основа на точката VII став 5 главата 

XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 годи-
на Сојузниот извршен: совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ЈАГЛЕН ОСТВАРЕНО ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН 

ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 
1. Од средствата на резервата во 1955 година, 

предвидени во тон. VII на Сојузниот општествен 
план за 1955 година, им се одобрува на рудниците 
на јаглен премија за секоја тона јаглен произведен 
во дните на неделен одмор и на државни празници 
во времето од 1 ноември до 31 декември 1955 го-
дина, под услов претходно шест дена редовно да 
производ ел е. 

Премијата од претходниот став изнесува: 
1300 динари; за тона камен јаглен 
900 динари за тона мрк јаглен 
500 динари за тона лигнит. 

2. Рудниците на јаглен се должни сите коли-
чини јаглен што ќе ги произведат во дните на не-
делен одмор и на државни празници да и' ги ста-
ват на располагање на Управата за државни мате-
ријални резерви. 

3. Народната банка на ФНРЈ може на рудник 
ците на јаглен да им ги исплати премиите приве-
дени во точ. 1 од оваа одлука под услов рудниците 
на јаглен да и' достават: 

а) потврда од финансиската инспекција на око-
лијата дека количините на јаглен за кои се бара 
исплата на премија се произведени - на начинот 
предвиден во точ. 1 на оваа одлука; 

б) потврда од Управата за државни материјал-
ни резерви дека количините на јаглен за кои се 
бара исплата на премија и' се ставени на. распола-
гање на Управата за државни материјални резерви 
од производството предвидено во тон. 1 од оваа' 
одлука. 

4. Народниот одбор на околијата ќе определи 
кој процент од износот на премијата од точ. 1 на 
оваа одлука можат рудниците на јаглен да употре-
бат за давање премии на раководниот и надзорниот 
персонал кој работел во дните на неделен одмор 
и на државни празници. Остатокот од износот на 
премиите рудниците на јаглен го внесуваат во 
средствата за самостојно располагање. 

5. Конечно пресметување на износите на пре-
миите остварени на начинот предвиден во тон. 1 на 
оваа одлука ќе се' изврши на крај на годината при 
одобрувањето на завршната сметка, а исплатените 
премии од претходната точка во текот на годината 
се сметаат за аконтација. 

6. Рудниците на јаглен се должни да обезбедат 
одделна евиденција за количините на јаглен про-
изведени во дните на неделен одмор и на државни 
празници. 

7. Рудникот на јаглен што не ќе ја обезбеди 
евиденцијата од претходната точка или ќе ја при-
каже неточно состојбата за количините на произ-
ведев јаглен во дните на неделен одмор и на др-

жавни празници ќе се казни по одредбите од чл. 
63 точ. 9 од Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/55). 

8. Одредбите од ов-аа одлука ќе се применуваат 
на оние рудници на јаглен чие просечно дневно 
редовно производство во времето од 1 ноември до 
31 декември 1955 година изнесува над 100 тони. 

9. Сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство ќе донесе (поблиски прописи 
за спроведување на оваа одлука. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен Жгст на ФНРЈ". 

Р. п. бр. ЗвЗ 
2 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановнќ, с. р. 

521. 
Врз основа на чл. На ст. 3 и чл. 11г од Уред-

бата за изработка и одобрување на инвестиционата 
програма и за положување депозит за обезбедува-
ње исплатата на инвестиционите работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 36/55), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ 

1. Во Решението за определување висината на 
депозитот за обезбедување исплатата на инвести-
ционите работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/5:5), по точката 1 се придава нова точка 2 која 
гласи: 

„2. По исклучок од одредбата од претходната 
точка, з-а инвестициите што се вршат во селското 
стопанство, во железничкиот сообраќај, за истра-
жни работи, за студии и истражувања, како и за 
станбена и комунална изградба депозитот изнесува 
10% од вкупната вредност на инвестиционите ра-
боти што е предвидена во програмата односно во 
претсметката на тие работи." 

2. Досегашната точка 2 станува точка 3. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 197 
2 ноември 1955 година 

Белград 
Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. 
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522. 

Врз; о анова на точ. 16а ст. 3 од Одлуката за начинот 
на ^платата и употребата на средствата од фон-
довите за кредитирање на станбената изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55 и 37^55), Од-
борот т стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ЗА ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА СТАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА 

точ, 1 од Решението за определување ви-
сината на депозитот за обезбедување исплатата на 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/55), место процентот „30%" се става процентот 
-,го%". 

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

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 198 

2 ноември 1955 година 
Белград ' 

^ Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

Врз основа на тон. IX од Одлуката за оддел-
ните услови за купување селскостопански произ-
води од индивидуалните производители („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/55), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ Ш НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО 

НА ОТКУПНИТЕ СТАПИЦИ 
Член 1 

Стопанските организации можат да вршат ку-
пување селскостопански производи непосредно од 
индивидуалните производители преку своите от-
купни станици под условите предвидени во овој 
правилник. 

Член 2 
Откупната станица на стопанската организа-

ција мора да има: 
1) складовни простории, уреди и опрема што 

му одговараат на предметот на работењето на сто-
панската организација! според одделните прописи 
што ги донесува во смисла на ^л. 21 ст. 3 и чл, 24 
од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ; 

2) потребен број лица со кои се обезбедува ми-
нимална делба на работата според основните ра-
ботни места. 

Како основни работни места се сметаат: 
а) работното место на работоводите лот на от-

купната станица, 
б) работното место на магационерот, 
в) работното место на касиерот. 
Секретаријатот за стопанство на народниот од-

бор на околијата во која се наоѓа седиштето на от-
купната станица може, по предлог од околиската 
трговска комора, да одобри во поодделни откупни 
станици на работното место на работоводните л от и 
на работното место на магационерот да се наоѓа 
едно исто лице. 

Член 3 
Откупната станица е должна да води: 
1) откупни блокови, од кои ќе се види: името 

и презимето и местото на престојот на производи-
телот од кого е купен производот, видот и коли-
чината на купените производи, цената по која е 

производот олатен и! вкупно исплатениот износ со 
потпис од производителот што ја продал стоката;' 

2) складовка евиденција (во поврзана книга или 
во картотека)., од која ќе се види секојдневното 
движење, на купените производи, т. е. колку поо-
дделни производи во текот на денот се откупени 
(влегле во магацин) и колку се испратени од ма-
гацинот и кому; 

3) благајничка книга, која мора секојдневно да 
биде оалдирана; и проконтр о лирана од страна на' 
раководителот на откупната станица. 

Ако откупната станица во својот состав има 
прифатни магацини или собира л ишта, како свои 
издвс:ли (испакнати) работни места, во својата 
складовна евиденција е должна да ги опфати и 
количините на откупената стока која се наоѓа во 
прифатните магацини односно собиралишта. 

Член 4 
Во местата каде има банка односно филијала 

на Народната банка на ФНРЈ, откупната станица 
мора да -има кај истата акредитив од кој ќе по-
дига пари за исплата во тотово и ќе врши исплата 
со чек и вирман, а во местата каде нема банка од-
носно филијала на Народната банка на ФНРЈ, мо-
ра да има сметковна книшка кај поштата. 

Исплатата на купените производи може да се 
врши само на благајната на откупната станица или 
на претпријатието, односно преку банка или пошта. 

Член 5 
Откупната станица може да купува производи 

само преку своите постојани службеници, ако за 
поодделни производи не е предвидено со одделни 
прописи, донесени во смисла на чл. 63 ст. 1 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани, да можат да се купуваат и 
преку откупувачи и собирачи. 

Член 6 
Стопанските организации, и тоа: трговските 

претпријатија и дуќани, трговските претпријатија 
што се занимаваат исклучително со работи на из-
воз и увоз и производителите стопански органи-
зации што преработуваат суровини од селскосто-
панско потекло, можат во своето седиште да вршат 
прием на селскостопански производи од индиви-
дуални производители на ист начин и под исти 
услови како што со одредбите од овој правилник е 
предвидено за откупните станици. 

Член 7 
Откупните станици и стопанските организации 

од чл. 6 се должни своето работење да го сообразат 
со одредбите од овој правилник во срок од 60 дена 
по неговото влегување во сила, односно во поглед 
на исполнувањето на условите од чл. 2 под 1 од 
овој правилник, во срок од 60 дена по донесување-
то на предвидените прописи на Сојузот на тргов-

ските комори на ФНРЈ. 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 8843 
28 октомври 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

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

524. 
Врз основа на чл. 1 ст. 6 и чл. 2 ст. 2 од Уред-

бата за прометот на житата („Службен лист на' 
ФНРЈ", бр. 31/55), издавам , 1 , 1 . 

Н А Р Е Д Б А 1 

ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА КУПУВАЊЕ 
ЖИТА ОД СТРАНА НА ИНВИДУАЛНИ 

ПОТРОШУВАЧИ I 
1. Индивидуалните потрошувачи: можат надвор 

од околијата во дода ^е наоѓа Шђрдт^ дом^даство 
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да купуваат непосредно од производителите жита 
и нивни преработки за потребите на своето дома-
ќинство само под условите пропишани) со оваа 
наредба. 

2. Индивидуалните потрошувачи можат да ку-
пуваат жита и нивни преработки во смисла на тон. 
1 од оваа наредба по претходно добиена потврда 
за потребата за ,купување жита и нивни преработ-
ки за потрошувачка на домаќин,ството (во натамошни-
от текст: потврдата). 

Потврдата од претходниот став ја издава овла-
стениот службеник на народниот одбор на општи-
ната во која се наоѓа домаќинството на индивиду-
алниот потрошувач. 

Потврдата мора да содржи: 
а) назив на домаќинството и број на неговите 

членови; 
б) презиме, име к број на личната карта на 

лицето од домаќинството што ја врши купувачката; 
в) количина и вид на житата односно на нив-

ните преработки, што му се потребни на индивиду-
алниот потрошувач за намирување потребите на 
сопственото домаќинство и за кое време. 

При утврдувањето на количините и видовите 
на житата и на преработките што ќе можат инди-
видуалните потрошувачи да ги купат од непосред-
ните производители, овластениот службеник ќе се 
раководи од потребите на тоа домаќинство, имајќи 
го во (предви,д бројот на неговите членови, големи-
ната на земјишниот посед, приносот и видот на 
житата на домаќинството и др. 

3. Индивидуалниот потрошув,ач е должен за 
купувачката на житата односно нивните преработ-
ки да го извести управниот орган надлежен за 
работи на стопанството на народниот одбор на оп-
штината на чие подрачје извршил купувачка и да 
побара на самата потврда да, се завери купувачката, 
хако би можел купените производи да ги преве-
зува. 

4. Народниот одбор на општината што ги из-
дава потврдите, како и народните одбори на оп-
штините' во кои потврдите по извршената купувач-
ка се заверуваат, должни се да водат евиденција 
за издадените односно заверените потврди. 

Евиденцијата за издадените потврди мора да 
ти содржи сите податоци што се наоѓаат БО изда-
дената потврда, а евиденцијата за заверените пот-
врди мора да содржи уште и податок за количи-
ната и видот на купените жита односно нивни 
преработки, како и датум на извршената купу-
вачка. 

5. Индивидуалните потрошувачи не можат да 
купуваат жита односно нивни преработки за по-
требите н-а други; домаќинства. 

6. Околиските и општинските инспекции на 
пазарот должни се да ја контролираат примената 
на оваа наредба. 

7. Индивидуалните потрошувачи што купуваат 
жита односно нивни преработки спротивно на од-
редбите од оваа наредба, ќе се казнат според одред-
бите од чл. 32 ст. 4 на Уредбата за претпријатијата 
за промет со жита и за заедниците на претприја-
тијата за промет со жита („Службен лист на ФНРЈ1, 
бр. 30/54 и 38/54). 

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

Бр. 8914 
- 25 октомври 1055 година 

Белград 
Државен секретар 

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

525. 

! Врз основа на чл. 17 ст. 2 од Уредбата за кон-
трола на квалитетот га селскостошнските произ-
води наменети за извоз ^,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), а по предлог од Сојузната надворешно-
трговска комора, издавам -

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (ТАРИФА-, 
ТА) ЗА ПРЕГЛЕД НА ОВОШЈЕТО НАМЕНЕТО ЗА 

ИЗВОЗ 
1. Извозник на свежо или суво овошја, грозје, 

ореви, бадеми и лешници плаќа за преглед на т е , 
производи надоместок на начинов и во износот што 
се предвидени) со 'оваа наредба. 

2. За секое излегување на овластениот струч-
њак за контрола на квалитетот на селскостотан^ 
ските производи (во натамошниот текст: овластеа 
ниот стручњак) на местото на Утоварот извозникот 
плаќа за преглед на еден вагон: свежо или сув^ 
овошје или грозје надоместок од 300 динари. 

Ако овластениот стручњак при едно излегува-
ње на местото на утварот 'прегледал 2—5 вагону 
свежо или суво овошје односно грозје, извозникот 
плаќа надоместок од 150 динари за секој прегледан! 
вагон. 

Ако овластениот стручњак при едно излегува-
ње на местото на, Утоварот прегледал повеќе од Ѕ: 
вагони свежо или суво овошје односно грозје, 
возникот плаќа надоместок за првите 5 вагони — 
по 15'0 динари за еден вагон, а за. секој натамошен 
вагон — по 50 динари. 

3. За преглед ореви, лешници; или бадеми на-
доместок на овластениот стручњак изнесува 300 
динари за еден вагон. 

4. Надоместок од точ. 2 и 3 се плаќа по еден 
вагон, без оглед дали вагонот е целосно или де-
ломично натоварен. 

5. Ако селскостопански производи; наменети за 
извоз се товарат во бродови, надоместок се плаќа' 
според одредбите од тон. 2 и 3, со тоа што 10 тони 
натоварени производи се сметаат како еден вагон. 

6. Ако прегледот на селоскостопански произво-
ди се врши ноќе, висината на надоместокот опреде-
лена со оваа наредба се наголемува за 50'%? 

Како преглед ноќе се смота прегледот што го 
врши овластен стручњак од 20—6 часот — во пе-
риодот од 1 јули до 30 септември односно од 17—7 
часот — ЕО периодот од 1 октомври до 30 јуни. 

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

Бр. 8821 
27 октомври 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

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

526. 
Врз основа на точ. XII ст. 2 од Одлуката за 

запослување стручњаци — странски државјани и 
Ѕа обезбедување девизни средства за извршување 
обврските од договорите за работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ЗД: 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА' 

ЗА ЗАПОСЛЕНИТЕ СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 
1. Евиденцијата за запослените странски др^ 

жавјани ги опфаќа сите лица — странски државја-
ни, без оглед дали' се тие лица ангажрЈ-рг,ии за ра-
бота, економски емигранти, лица што уживаат азил 
или политички емигранти (во натамошниот текст; 
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странски државјани), а кои се наоѓаат во работен 
однос, без оглед на стручните квалификации и 
времето кога се дојдени во Југославија. 

Како запослени1 странски државјани во смисла 
на ова упатство се сметаат и странските државјани 
кои како повремено незапослени се регистрирани 
кај бирото за посредување на трудот. 

2. Евиденција за запослените странски држав-
јани водат околиските и републичките бирои за 
посредување на трудот, и тоа: 

а) околиските бирои за посредување на трудот 
водат" евиденција за странските државјани запо-
слени на подрачјето на околијата, а врз основа на 
податоците доставени; од страна на општинските 
биран за посредување на трудот; 

б) републичките бирои за посредување на тру-
дот водат евиденција за сите странски државјани 
запослени на територијата на народната републи-
ка, а врз основа на податоците доставени од страна 
на околиските бирол за посредување на трудот, 

3. Евиденцијата за запослените странски др-
жавјани се води по системот на картотека. За се-
кој странски државјанин се води одделен картон, 
кој ги содржи следните податоци: фамилијарно 
и родено име, име на таткото, датум на раѓањето, 
место и држава на, раѓањето, народност, државјан-
ство, школска спрема, струка и занимање (специ-

јалност), место на престојувањето во Југославија, 
гдржава од која е дојден и датум на доаѓањето, дали 
е ангажиран за работа во Југославија или е поли-
.тички или економски емигрант, регистарски број 
Јна договорот за-работа (ако договорот е регистри-
р а н кај републичкото биро), срок на траењето на 
I (договорот за работа, височина на договорената 
(плата, височина на трансферот' на заштедата, во 
(која национална валута и во која земја се трансфе-
рира, адреса на најблиските роднини во странство, 

(износ на месечната уплата на придонесот за соци-
а л но' осигурување, назив и место на стопанската 

организација каде е запослен, датум на заснову-
вањето на работниот однос во стопанската органи-
зација и датум на престанокот на работниот однос. 

Во картонот ќе се внесуваат и сите промени на 
податоците што се однесуваат на странскиот др-
жавјанин. 

Кога името на странскиот државјанин се изго-
вара поинаку одошто се пишува, а изговарањето 
на тоа име е познато ќе се устрои одделен картон 
според изговорот (фонетски) со тоа што на тој кар-
тон ќе биде назначено дека има врска со картонот 
на кој е ставено името на странскиот државјанин 
онака како се пишува. 

Извештаите, изводите и Други исправи врз 
основа на кои се врши запишувањето во карто-
ните, мораат претходно да се заведат во деловод-
ниот протокол и да се чуваат одделно (во досиета 
на странските државјани). 

4. Запишувањето во евиденцијата за запосле-
ните странски државјани се врши врз основа на 
податоците од Извештајот за запослениот стран-
ски државјанин. Овој Извештај ти содржи сите 
податоци од точ. 3 ст. 1 од ова упатство. 

Стопанските и други организации, државните 
органи и установи, установите со' самостојно фи-
нансирање, како и приватните работодатели (во 
натамошниот текст: органите и организациите) му 
доставуваат на надлежното општинско биро за по-
средување на трудот податоци според Извештајот 
од претходниот став за секој кај нив запослен 
странски државјанин. 

5. Извештајот за запослениот странски држав-
јанин се доставува за секое полугодиште, и тоа за 
секој странски државјанин во органите и органи-
зациите ако бил запослен во времето за кое се 
поднесува извештајот, без оглед дали за истиот е 
поднесен извештај во претходното полугодиште. 

како и за оние кои во текот на полугодиште^ за 
кое се поднесува извештајот го засновале или им 
престанал работниот однос. 

6. Органите и организациите го доставуваат 
Извештајот за запослениот странски државјанин 
во два примерка до општинското биро за посреду-
вање на трудот, и тоа за периодот од 1 јануари до 
30 јуни — најдоцна до 15 јули текуштата година, 
а за периодот од 1 јули до 31 декември — најдоцна 
до 15 јануари следната година. 

Двата примерка на Извештајот за запослениот 
странски државјанин општинските бирол за посре-
дување на трудот ги доставуваат до околиското 
биро за посредување на трудот, а ова доставува 
еден примерок до републичкото биро. 

7. Органите и организациите ги доставуваат во 
три примерка договорите за работа склучени: со 
странски државјани во смисла на одредбите од 
Одлуката, за запослување стручњаци — странски 
државјани и за обезбедување девизни средства за 
извршување на обврските од договорите за работа, 
непосредно до републичкото биро з а посредување 
на трудот заради регистрација, и тоа на начинот 
и во срокот како што е пропишано во точ. XI од таа 
одлука. 

8. Републичкото биро за посредување на тру-
дот кога се прибавени сите потребни документи за 
ск-лучување на договорот за работа од точ. 7 на ова 
упатство, го заверува и воведува во Регистарот на 
договорите за работа склучени со странски држав-
јани. 

Регистарот на договорите за работа склучени 
со странски државјани ги содржи следните пода-
тоци: реден број на регистарот (регистарски број), 
датум на регистрацијата, фамилијарно и родена 
име, име на таткото, датум, место и држава на 
раѓањето, народност, државјанство, струка и за-
нимање (специјалност), назив и место на органот 
односно организацијата каде што е запослен, срок 
за траење на договорот за работа, височина на до-
говорените принадлежности, височина на трансфе-
рот, во која национална валута и за која држава 
се трансферира. 

9. Републичкото биро за посредување на тру-
дот должно е на -секој примерок од регистрираниот 
договор за работа од точ. 7 на ова упатство да 
стави ознака на регистрацијата. 

Оваа ознака содржи: реден1 број на регистарот, 
датум на регистрацијата, потпис на надлежниот 
орган и печат. 

Еден примерок од регистрираниот договор за 
работа задржува републичкото биро за посредува-
ње на трудот, а другите два примероци му ги Бра-
ќа на подносителот. 

10 Органите и организациите се должни да му 
ги доставуваат на републичкото биро за посреду-
вање на трудот заради заверка и регистрација ш 
сите дополнителни измени и дополненија на до-
говорот за работа од точ. 7 на ова упатство на на-
чинот и во срокот? што се предвидени во таа точка. 

11. Републичките бирои за посредување на тру-
дот ќе ги пропишат сроковите и начинот за доста-
вување на Извештајот за запослениот странски 
државјанин и на другите податоци од страна на 
околиските бирои за посредување на трудот. 

12. Во Регистарот на договорите за работа склу-
чени со странски државјани ќе се регистрираат 
склучените договори за работа" од денот на влегу-
вањето во сила на Одлуката за запослување струч-
њаци — странски државјани и за обезбедување 
девизни средства за извршување на обврските од 
договорите за работа. 

Првиот полугодишен Извештај за запослениот 
странски државјанин ќе го опфати периодот од 1 

Зули 1955 до 31 декември 1955 година, 
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13. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето 1во „Службен, лист на ФНРЈ". 

Бр. 909 
21 октомври 1955 година 

Белград 
Секретар 

за прашањата на трудот и на 
работните односи 

на Сојузниот извршен совет, 
инж. Густав Влахов, с. р. 

527. 
Врз основа на чл. 65 од Уредбата за спроведу-

ва,ње на Законот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54), Сојузниот завод за социјално оси-
гурување, во согласност со Одборот за социјална 
политика и народно здравје на Сојузниот извршен 
совет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
1. Во точката 4 од Упатството за здравствената 

- легитимација (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/55), 
се придава нов став 6, КОЈ гласи: 

„Стопанските и други организации, државните 
органи и установи што го вршат пополнувањето на 
здравствените легитимации односно околиските 
заводи за социјално осигурува.ње се должни за секое 
осигурено лице на кое му е издадена здравствена 
легитимација да формираат досие со документаци-
ја. Во досието се вложуваат исправите со кои се 
докажува правото на здравствено осигурување, 
како за осигуреникот така и за членовите на не-
говата фамилија. На кориците од досието - на 
внатрешната страна — се забележува името и пре-
зимето на лицето кому што е издадена здравстве-
ната легитимација." 

2. Во точката 5 се менува втората реченица, 
така да гласи: 

„На лицето што ја загубило здравствената ле-
гитимација ќе му се издаде нова легитимација от-
кога ќе докаже дека загубената легитимација на 
пропиша,н начин ја огласило за неважечка." 

3. Во то-чката 10 се придаваат нови -ставови 
8—5, кои гласат: 

„Заради заверка на податоците за запослува-
њето се врши: 

а) за запослено лице — увид во последниот пла-
тен список; 

б) за членовите на фамилијата — увид во до-
сието, односно во евиденцијата за платите. 

Имателите на легитимации — осигурениците што 
уж,иваат право на здравствено осигуравање според 
одделни прописи како и членовите на нивните фа-
милии, место заверка на податоците за за,послува-
њето, го заверуваат кај надлежниот околиски завод 
за социјално ос,игурување постоењето на својството 
што им дава право на осигурување според одделни 
прописи. 

Во случа-ј на престанок на работниот однос на 
осигуреното лице. стоп,анската или друга органи-
зација, државниот орган или установата, односно 
работодавецот, должен е при поднесувањето ,на одја-
вата на осигурувањето да го запише датумот на 
и ста пу вашето од работа на страната В—15 од здрав-
ствената легитимација на осигуреното лице." 

Досегашните ставови 3—6 стануваат нови ста-
вови 6—9. 

4. Точката 11 се менува и гласи: 
„Осигуреното лице е должно во срок од 8 дена 

да ги пријави сите промени што влијаат врз кори-
стењето на правото од здравственото осигурување, 
како што се: промена на името или презимето, про-
мена на адресата, развод на бракот, в,ршење само-
стојна професионална дејност на брачниот другар, 
воспоставување на работната способност на неспо-

собните членови на фамилијата, престанок на редов-
ното школување на децата, промена станата во 
имотната состојба на членовите на пошироката фа-
милија. / 

Овие промени му се пријавуваат на органот з!И ' 
социјално осигу,рување ,преку стопанската! или дру^ ) 
га орга,низација, односно преку државниот орган1 или 
установата хаде што е осигуреното лице во работа. ) 

Корисниците на инвалид,нини и пензи,и му ги 
пријавуваат овие промени непос,редно на надлежни" Ј 
от орган за социјално осигурување кој ја врши 
исплатата на инвалиднината односно пензијата.. 

Приведените организац,ии односно органите на 
социјалното осигурување се должни овие промени да 
ги регистрираат во здравствената легитимација и 
во досието на имателот на здравствената легитима-
ција." 

5. По точката 11 се придаваат нови точки 12 и 
13, кои гласат: 

„12 Во случај на промена на називот, седиште-
то, стопанската дејност или катастарскиот број, сто-
панските и други организации, држав,ните орган,и 
и установите односно работодавците се должни да' 
извршат исправки на овие податоци во издадените) 

здравствени' легитимации. 
13. Кога за осигуреното лице поради промена, 

на запослувањето ќе стане надлежен друг завод за^ 
социјално осигурување, осигуреникот е должен да) 
му ја поднесе на тој друг околиски завод за социјално! ( 
осигурување својата здравствена легитимација, ка- ' 
ко и здравствените легитимации на членовите на 
својата фамилија, заради запишување на подато-
ците за новото' запослување и на завод кому што ' 
се плаќа придонесот за социјално осигурување." 

Досегашните точки 12 и 13 стануваат нови точ-
ки 14 и 15. 

6. По точката 15 се придава нова точка 16, која, 
гласи: 

„16. Околискиот завод за социјално ссигурува- / 
ње може по службена должност да врши контрола Ј 
на исправите врз основа на кои се издадени здрав-) 
ствените легитимации." ( ! 

7. По точката 16 се придава нова точка 17, која ' 
гла-си: 1 ' 

„17. Здравствена легитима,ција нема да се из-? 
дава: ) 

1) на учениците од нижи и средни стручни) 
училишта, како и на студентите од виши „учи-Ј 
лишта, факултети и ЕИСОКИ ШКОЛИ, КОИ имаат пра-, 
во на здравствена заштита според чл. 11 тон. 2 од) 
Законот; . 

2) на лица,та запослени на јавни работи органи^ ѕ 
зирани од страна на државни органи или опште-4 ' 
стоени организации (чл. 11 тон. 6 од за,конот); Ј 

3) на" лицата повреден,и на организирани јавни . 
работи или на други организирани акции во опште- ; 
ствен интерес, како и на другите лица кои според 
одделни прописи се осигурени за случа,ј на несре- ' 
ќа во р,абота (чл. 11 точ. 10 ед законот); 

4) тЈа лицата што вршат сезонски се леко стопан - , 
ски работи покусо од три месеци; 

5) на странски државјани кои според одделни^ 
договори за размена стручњаци или Бесрамните ка^ 
меѓународната техничка помош се наоѓаат на ра-
бота во Југославија (чл. 10 точ. 3 од законот); 

6) на странски државјани кои на територијата, 
на Југославија се во служба на меѓународни орга-
низации или установи а кои се доброволно осигу-) 
реки сп,оред одредбите од Законот за здравственото\ 
осигурување на работниците и службениците (чл^ 
15 оч; законот) ; 

7) на осигурениците на кои што им е исплатена! 
отпратнина; ' 

8) на лицата кои немаат право на полна здрав-
ствена заштита затоа што редовното работно в,реме 
им е покусо од половината на пропиш,аното' работ- ^ 
но време за работите на кои работат; 

9) да лицата кои работат на повеќе работни ^ 
места, таќа што нивното работно време на ттооддел- . 
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но работно место изнесува помалу од 4 часа, иако 
вкупното работно време изнесува 4 и повеќе часа 
дневно. 

Исто така, здравствена легитимација нема да 
км се издава ни на аквизитерите, на застапниците 
на Државниот осигуригелен завод и на Југословен-
ската лотарија, на закупувачите на угостителски 
дуќани, на трговските патници, на помошните 
агенти и на застапниците на странски фирми, ако 
немаат редовно право на полна здравствена зашти-
та затоа што просечната плата, по правило, им 
изрежува помалу од 4.000 динари месечно. 

Лицата од. ст. 1 и 2 на оваа точка ќе го кори-
стат правото на здравствена заштита со одделна 
потврда, чиј образец е составен дел од ова упат-
ство. 

'Ја лицата приведени под 1—6 од ст. 1 на оваа 
точка, како и за лицата од ст. 2 и 3 на оваа точка, 
потврдата ја издава стопанската или друга ор-ганизам 
ција, државниот орган о-дносно установата кај која 
овие лица се во работа, а за лицата приведени под 
7—9 од ст. 1 на оваа точка оваа потврда ја издава 
филијалата на надлежниот околиски завод за 
соитејалко осигурување " 

8. Досегашната точка 14 станува точка 18. 
9. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 662-9 

1 ноември 195-5 година 
Белград ' 

Директор 
на Сојузниот завод за социјално 

осигурување, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Претседател 

на Одборот за социјална политика 
и народно здравје 

на Сојузниот изврше-н совет, 
Мома Марковиќ, с. р. 

Ште-мбил на органот што ја издава потврдата 

Број 

ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

роден година 

со стан во-
(презиме и име) 

имател на лична карта број 
има право на. здравствена за.штита на товар на око-
лискиот завод за социјално осигурување во 

како 
приведе соодветната категорија од забелешката) 

Оваа потврда в-ажи 30 дена од денот на изда-
вањето. 
јВо на денот 

Печат и потпис, 

4) на лицата што вршат сезонски селскостопан^ 
ски работи покусо од три месеци; 

5) на странските државјани кош според одделни) 
договори за размена на стручњаци! се наоѓаат на/ 
работа во ФНРЈ (чл. 10 точ. 3); 

6) на странските државјани кен на територии 
јата на Југославија се во служба на меѓунар. орга^ 
низации или установи а кои се доброволно осигу^ 
рени според одредбите на чл. 15 од законот; 

7) на осигурениците на кои им е исплатена от-
пратнина; 

8) на лицата кои немаат право на полна здрава 
ствена заштита затоа што редовното работно време! 
им е покусо од половина на пропишаното време! 
за работите на кои работат; 

9) на лицата што /работат на повеќе работни 
места, така што нив-ното работно време на по-од-
делно работно место да изнесува помалу од 4 часа, 
иако в-купното работно време изнесува 4 и повеќе 
часа дневно; 

10) на акв-изитерите, на заста,пниците на Држав-
ниот осигурителек завод и на Југословенската ло^ 
тарија, на закупувачите на угостителски дуќани, 
н-а трг. патници, помошните а-генти и на застапни-
ците на странски фирми ако' немаат право на пол Ј 

на здравствена заштита затоа што просечната! пла-
та по правило им изнесува помалу од; 4.000 динари 
месечно. 

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ 

Лекарски дневник број . Забелешка на леказ^ 
рот (Анамнеза на оч 

Дијагноза (со шифра И латински): болението, лаборато^' 
риски, рентгенски а П-очетна други наоди, тера- ( 

^ ^ ^ ^ . лија итн.) ) Завршна 
Се јавил на лекар на денот 

195— 
Неспособен за работа од денот - ? 

195— 
Одобрен — дневен излез — за^ 

бранет 
Способен за работа од денот 

195— 

Упатен кај специјалист за 
на денот 195̂ — 

Број на лекарскиот дневник на 
специј а листот 

Се пријавил на де-нот 195— 
(д,а с е Наод на специјалистот: 

Потпис на лекарот специјалист 

Упатен во болница на денот -
195— 

ЛП) Потпис на лекарот 

Забелешка: 
Оваа потврда им се издава во случрј на по-тре-

ба за користење здравствена заштита: 
1) на учениците и студентите на задолжителна 

пракса (чл. И точ. 2 од законот); 
2) на лицата запослени на јавни работи (чл. 11 

точ. 6); 
3) на лицата повредени на јавни работи или 

на други работи, кога постои заштита само за слу-
чај на несреќа при работа (чл, 11 точ. 10); 

УПАТСТВО НА ЛЕКАРОТ ЗА1 1 
ОСИГУРЕНИКОТ 1 

Прегледан д а се јави Потпис на лекарот 

1 

Забелешка на лекаров 
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528. 

Врз основа на точ. VIII став. 3 од Одлуката за 
начинот на договарање испораките на јаглен; IV, 
тримесечје на 1955 година " („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42^55), Управата за државни материјал-
ни резерви донесува 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ИСПОРАКИТЕ НА 
ЈАГЛЕН 

1. Рудниците на јаглен се должни секои 15 
дена да доставуваат до Управата за државни ма-
теријални резерви извештај за произведените и 
испорачаните количини на јаглен, според образецот 
што веќе Управата им го доставила на рудниците 
под' бр. 2348/55. 

2. Потрошувачите на јаглен се должни да и' 
ги пријавуваат на Управата за државни матери-
јални резерви секои 15 дена примените количини 
јаглен според следниов образец: 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 7796 
28 октомври 1955 година 

Белград 
Директор 

на Управата за државни матери-
јални резерви, 

Блажо Радуновиќ, с. р. 

529. 

Врз основа на чл. 56 од Основниот закон за за-
штита на добитокот од заразните болести: („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузната управа 
за работи еа ветеринарството, објавува . 

ПРВА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 
НА БИОЛОШКИТЕ ПРЕПАРАТИ И ЛЕКОВИТЕ 
ЗА ВЕТЕРИНАРНА УПОТРЕБА ЗА КОИ Е ИЗДА-
ДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 

1. Во списокот на биолошките препарати и ле-
ковите за ветеринарна употреба за кои е издадена 
дозвола за пуштање во промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 40/54), во одделот I точ. 1 во шестиот 
ред озгора се бришат зборовите „Вирус свињско 
куге". 

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

Бр. 1444 
26 октомври! 1955 година 

Белград ' 
Директор 

на Сојузната управа за работи на 
ветеринарството, 

др Сава Михајловиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
Сојузниот из-вршен совет утврди дека во текстов 
на Уредбата за применување на општествените 
планови и буџетите ма околиите и општните за 
1955 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55) 
се поткраднала долу приведената грешка, та дава 

и с п р а в к а 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ И БУЏЕТИТЕ НА ОКО-

ЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ЗА 1955 ГОДИНА 
Во ставот 2 членот 38 место „член" треба да 

стои „став". 
Од Сојузниот извршен совет, 28 октомври 1955 

година, Белград. 

' По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за свад-
бата на култури во потесниот државен граничен 
појас („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/55) се 'пот-
краднала долу приведената грешка, та се дав,а 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СЕМДВАТА НА КУЛТУРИ 
ВО ПОТЕСНИОТ ДРЖАВЕН ГРАНИЧЕН ПОЈАС 

Во точ. 3, став 1 место зборот „Дунав" треба да 
стои зборот „Драва". ' 4 

Од Државниот (секретаријат за внатрешни ра-
боти, 21 октомври 1955 година, Белград. 

I О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН Б Е С Н И К НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА' 
МАКЕДОНИЈА 

Во бројот 26 од 11 август 1955' година објавува: 
Уредба за Фон,дот за кредитирање на станбената 

изградба; 
Решение за оснивање Завод за унапредување 

и проучување на школството; 
Решение за реонирање на лозарски реони на те-

риторијата на Народна Република Македонија; 
Правилник за изв,ршување на Законот за ри-

барство. 
Во бројот 27 од 18 август 1955 година објавува: 
Упатство за начинот на предавањето на архи-

вите, инвентарот и имовината на народните одбори 
на новите општини и околии; 

Упатство за измена и дополнение на Упатството 
за условите за здобивање стручна спрема и за пола-
гање стручни испити за квалификувани: и висо-
коквалификувани возачи на моторни возила. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИЈКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 66 ед 26 август 1955 година објавува: 

Наре-дба за дополнение на Наредбата за сто-
панските дејности што се сметаат слични на занает^ 
даската дејност; 

Решение на Заводот за заштита на природата 
и) за научно проучување на природните реткости на 
Н1Р Србија за ставање под заштита на државата 
како реткост Лудошкото Езеро на подрачјето на 
Градскиот народен одбор во Суботица; 

Исправка на Решението на Советот за народно 
здравје ш социјална политика на НРС за определу-
ва,ње паушални износи за трошоците за сместување 
и прехрана во природните лекувалишта. 

ј 
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Во бројот 67 од 31 август 1955 година објавува: 
Правила за измени и дополненија на правилата 

на „Фондот за посмртница" на Адвокатската комора 
за Автономната Покраина Војводина во Нови Сад. 

Во бројот 68 од 3 септември 1965 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за плаќање на хонорарната настава и воспитната 
служба во училиштата и во другите воспитни уста-
нови 

Во бројот 69 од 6 септември 1955 година обја-
вува: 

Наредба за задолжително чистење на возилата 
од кал во сообраќајот на асфалтните патишта, бе-
тонски, со камена коцка или дробен камен; 

Одлука за расподелба на општата норма на при-
донесот за социјално осигурување. 

Во бројот 70 од 10 септември 1955 година обја-
вува' 

Решение за висината на износот на надоместо-
кот за службени патувања во форма на киломе-
тража; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на дополнителните избори за народен 
пратеник во Соборот на производителите на Народ-

, ната скупштина на НР Србија во произв одители ата, 
' група на индустријата, трговијата и занаетчиството 
' во Изборната околија Светозарево. 
. НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народно Ре-

, публике Хр-ватско во бројот 40 од 25 август 1955 
година објавуваат: 

Указ за прогласување на Законот за одржување 
л поправање на селските патишта; 

Одлука за одобрување правилата на Стручното 
здружение на фурнаџиските претпријатија и дуќани 

' на општествениот сектор на Хрватска; 
Одлука за оснивање Училиште за стручно оспо-

собување на управните службеници на народните 
одбори. 

Во бројот 41 од 1 септември 19б'5 година обја-
вуваат: 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите на Саборот на НР Хрват-
ска за Изборната околија Оточац; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен! пратеник на Ре-
публичкиот собор на Саборот на НР Хрватска за 
Изборната околија Крапина. 

Во бројот 42 од 9 септември 1955 година обја-
вуваат: 

Наредба за групното отстранување на компи-
ровиот рак; 

Исправка на Законот за (надлежноста на народ-
ните одбори на општините и околиите. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словеније" во 
бројот 32 од 25 август 1955 година, во бројот 33 од 
1 септември 1955 година и во бројот 34 од 8 септември 
1966 година објавува само одлуки на народните од-
бори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црно Ѓоре" 
во бројот 21 од 31 август 1955 година објавува: 

Решение за престанок со работата на Народниот 
театар во Цетиње како републичка установа со са-
мостојно финансирање. 

Покана за претплата 
за 1Ѕ5Ѕ година -

Претплатата за „Службен лист на ФНРЈ" 
за 1956 година останува 1.200 динари. 

Во бројот 44 од 5 октомври 1955 година 
на последната страница на „Службен лист на 
ФНРЈ" отпечатена е поканата за претплата 
за 1956 година, во која е изложено како се 
уплатува претплатата. Кон истиот број е при-
ложена и чековна уплатница. 

Ако претплатата не се обнови до 25. де-
кември оваа година, исправањето на весникот 
к'е се запре од 1 јануари 1956 година. 

Од „Службен лист на ФНРЈ" 
Пошт. фах 226, жиро сметка 1032-Т-220 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј " 

Се известуваат претплатниците кои за 
1955 година уплатиле само 1.000 динари по 
еден примерок, на нашата жиро сметка да 
положат уште 200 динари (претплатата за 
1955 година изнесува 1.200 динари). 

На претплатниците кои до 15 ноември о.г. 
не го изхмират долгот, к'е им се заћре испра-
вањето на „Службен лист на ФНРЈ" од бр. 50. 

Од „Службен лист на ФНРЈ" 
Пошт. фах 226, жиро сметка 1032-Т-220 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

520. Одлука за давање премии за (производство-
то на јаглен остварено во дните на неделен 
одмор и на државни празници — — — 757 

521. Решение за дополнение на Решението за 
определување висината на депозитот за 
обезбедување исплатата на инвестициони-
те работи —: — — — — — — — 757 

522. Решение за измена на Решението за опре-
делување висината на депозитот за обез-
бедување исплатата на станбената изградба 758 

523. Правилник за условите и начинот на ра-
ботењето на откупните станици — — 758 

524. Наредба за условите и за начинот за ку-
пување жита од страна на индивидуални 
потрошувачи - 758 

525. Наредба за висината на надоместокот 
(тарифата) за прегледана овошјето наме-
нето за извоз — — — — — — - 759 

526; Упатство за доставувањето на податоците 
и за папилотна водењето на евиденцијата 
за запослените странски државјани 759 

527. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за здравствената легитимација 761 

526. Решение за сроковите за доставување из-
вештаи за производството и испораките 
на јаглен 763 

529. Прва измена на Списокот на биолошките 
препарати и лековите за ветеринарна упо-
треба за кои е изда,дена дозвола за пушта-
ње во промет — — — — — — — 763 

Исправка на Уредбата за применување на 
општествените' планови и буџетите на око-
лиите и општините за 1956 година — — 763 

Исправка на Наредбата за сеидба на култури 
во' потесниот државен! граничен појас — 763 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќа 
Марка бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марка од. 9. 
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