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652. 

Врз основа на членот 75ж од Уредбата за тр-
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРО-
ДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

НА ПАЗАРИ 
1. Во Наредбата за определување на условите 

за купување и продажба на селскостопански про-
изводи на пазари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/58) по точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 

„4а. На пазарите на големо и на пазарите на 
мало им се забранува на индивидуалните произво-
дители, земјоделските задруги и селскостопаноките 
производителот организации вршењето на промет 
на алкохолни пијачки. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на земјоделските задруги и селскостопакските про-
изводителски организации кога на пазарите на ма-
ло преку свои продавници продаваат алкохолни 
пијчки во затворени шишиња." 

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

Бр. 5624/1 
9 септември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

6бЗ. 

Врз основа на членот 15 од Основниот закон за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), а во врска со 
одделот I од Решението за определување на опа-
сните растениски болести и штетници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54) и со членот 19 точка 2 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Со-
јузната управа за заштита на рестенијата издава 

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

СНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
1. Во Наредбата за прогласување на подрачјата 

заразени од опасни растениски болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) во одделот I 
точка 10 ставот 1 се менува и гласи: 

„На територијата на Народна Република Ср-* 
биј а: 

а) целото подрачје на Автономна Покраина 
Војводина; 

б) подрачјата на околиите: Светозарево и 
Шабац; 

в) подрачјата на општините во околиите: 
Белград: Барајево (место Рожанци), Вождовац, 

Гроцка (места Бегаљица, Врчин, Гроцка и Закло-
пача), Звездара, Земун, Крњача, Нови Београд, 
Обреновац (места Бело Поље, Конатица, Мислођин, 
Обреновац, Пироман, Пољане, Ратари, Стублине и 
Трстеница), Палилула, Раковица (места Кнежевац 
и Ресник), Рипањ, Сурчин, Умка и Чукарица; 

Ваљево: Бањани (место Кожуар), Белановица 
(места Драгољ и Шутци), Бранковине (место Бран-
ковине), Ваљево (места Вујачић и Горић), Дивци 
(место Дивци), Драчић, Каменица (место Миличи-
ница), Лазаревац (места Жупањац и Петка), Лајко-
вац (места Лајковац, Пепељевац и Ћелије). Лелић, 
Љиг (места Вранчић, Латковић, Липље и Цветано-
ва^ , Мионица, Осечина (места Ком ирић и Осечи-
на), Пецка (место Пецка), Причевић (место Приче-
вић), Рајковић, Стубо (место Равни) и Уб (места 
Врховине, Гуњевац, Зукве, Лончаник, Таково и 
Чу чу ге); 

Крагујевац: Баре (места Кут лово и Љуљаци), 
Баточина (места Бадњевац и Вотуње), Горња Са-
банта (место Велике Пчелице),' Гружа (места Гру-
жа, Губеревац, Лесковац, Липница, Пајсијевићи и 
Честин), Крагујевац (места Корман и Крагујевац), 
Рача (места Поповић и Рача) и Чумић (место Гор-* 
ња Јарушица); 

Краљево: Ваљевац (место Биљаксвац), Витанов 
вац (места Витанова^ Лешово, Милановац, Петров 
поље, Раваница и Чукојевац), Врњци (места Брезов 
вица, Ново Село и Рсовци), Конарево (место Рочен 
вићи), Краљево (места Адрани, Жича, Краљево, 
Матарушка Бања, Опланићи и Рибница), Саманта 
(места Буковица, Мрсаћ и Самаила) и Ушће (место 
Ушће); 

Крушевац' Варварин (места Бачина, Бошњане, 
Доњи Крчин и Карановац), Велика Дренова (места 
Велика Дренова, Медвеђа и Милутовац), Јасика 
(места Глобаре, Кукљин, Мареново и Парцане/, Ра-
жањ (место Витошевац) и Трстеник (место Доњи 
Рибник); 

Младеновац: Аранђеловац (места Аранђеловац, 
Венчане, Врбица, Партизани и Прогоревци), Доња 
Шаторња (места Доња Шаторња и Трешњевкца), 
Кусадак (место Кусадак), Младеновац (места Венс-
ка Иванча, Велика Крсна, Јагњило, Ковачевац, Ко-
раћице, Међулужје и Пружатовац), Каталинци (ме-
ста Наталинци. Селци и Шуме), Раља (места М т и 
Пожаревац и Раља), Смедеревска Паланка (места 
Глибовац и Церовац), Сопот (места Дучина, Ђурин-
ци, Сибница и Сопот) и Топола (места Жабаре и 
Крћевац); 

Неготин: Рудна Глава (место Горњан); 
Ниш: Алексинац (места Бели Брег, Byjivfnp, Гло-

г о в ц а и Мозгово); 
Пожаревац: Александровац (места Ореовица и 

Податна), Велико Градиште (места Браничево, Ве-
лико Градените, Затоње, Ками}ево, Кисиљево, Ку-
мане, Кусиће, Острово, Пожежено, Рам, Средново, 
Тополовник и Царевац), Велико Лаоле (места Бе-
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лико Лаоле, Ждрело и Мало Лаоле), Голубац (мем-
ета Винци, Голубац, Доња Крушевица, Миљевић, 
Радошевац, Сладинац, Сувајић и Усије), Жабари 
(места Витежево, Жабари, Породин и Четереже), 
Жагубица (места Изворица и Рибаре), Крепољин 
(места Крепољин, Милановац и Сиге), Кучево (ме-
ста Каона, Кучево, Ракова Бара и Церовица), Мај-
данпек (места Дебели Луг), Мајиловац (места Кли-
чевац и Речица), Мало Црниће (места Велико Цр-
ниће, Кобиље, Кула, Смољинац и Топоница), Пе-
тровац (места Забрђе, Манастирица, Мелница, Пе-
тровац, Рановац и Трновче), Пожаревац (места Ба-
бушинац, Дрмно, Дубравица, Лучица, Пожаревац, 
Пољана и Пругово), Раброво (места Зеленик, Кле-
кне, Мишљеновац, Мрчковац, Мустапић и Pari^%;o) 
и Рашанац (место Старчево); 

Пријепоље: Каси до ли (место Крајчиновићи) и 
Пријепоље (места Бабине, Бискупићи, Ивање и 
Тоци); 

Титово Ужице: Бајина Башта (места Бесерови-
на, Вишесава, Гаочићи, Луг, Перућац и Пилица), 
Јежевица (места Горња Добриња, Доња Добриња, 
Дражиновићи, Засеље, Јежевица, Каленићу Мађер, 
Средња Добринка и Честобродице), Каран (места 
Белотићи Каменица, Каран, Лелићи и Трнава), Ко-
сјерић (место Косјерић), Костојевићи (места Косто-
јевићи, Овчиња, Оклетац и Рогачица), Крушчица 
(место Гревска), Пожега (места Врањани, Глумач, 
Здравчићи, Милићево Село, Отањ, Папратиште, 
Табановићи и Тучково), Титово Ужице (места Кр-
вавци, Стапари и Турица); 

Чачак; Бершићи (места Бершићи, Бранетићи и 
Озрен), Горњи Милановац (места Ббљковци, Бру-
сница, Горња Врбава, Горњи Милановац, Доња Вр-
бава, Неваде и Таково), Туча (места Бича, Туча и 
Котража), Заблаће (места Балуга, Вапа, Горичани, 
Заблаће, Качулице, Кукићи и Слатина), Каона (ме-
сто Каона), Лучани (места Дљин, Дучаловићи, Кр-
стан Лучани и Ртари), Мрчајевци (места Бресница, 
Вујетници и Станчићи), Овчар Бања (места Врн-
чани, Овчар Бања и Рошци), Прањани (места Леу-
шићи и Прањани), Прељина (места Доња Трепча и 
Ракова), Рудник (места Варнице, Мајдан, Рудник 
и Церова), Трбушани (места Горња Горевница, Мио-
ковци и Трбушани) и Чачак (места Атеница, Ко-
њевић^ Кулиновци, Љубић и Чачак)." 

Во ставот 2 под б) во третиот ред одозгора зад 
зборот: „Задар" се додава зборот „Бенковац", а зад 
зборовите: "Биоград на Море" се додава зборот: 
„Смилчиќ". Во последниот ред зад зборот: „Врлика" 
се става запирка и се додаваат зборовите: „Муќ 
(местото Мук)", а зад зборот: „Шибеник" се дода-
ваат зборовите: „Книн (местото Голубиќ), Скрадин 
(местото Брибирске Мостине) и". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„На територијата на Народна Република Босна 

и Херцеговина: 
а) подрачјата на околиите: Бања Лука, Бихаќ, 

Брчко, Добој, Зеница, Јајце, Приедор и Тузла; 
б) подрачјата На општините во околиите: Гора-

жде: Вишеград и Рогатица; Ливно: Босанско Гра-
хово; Мостар: Лиштица (местата Кочерин и Трн); 
Сараево: Бреза, Вареш, Кисељак, Ново Сараево, 
Олово, Пале, Соколац, Средње, Хан Пиесак и Цен-
тар Сараево." 

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

Бр. 01-781/7 
12 септември 1958 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за заштита на растенијата 
инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

664. 

Врз основна 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) и членот 
1 точка 4 од Уредбата за наплата на придонесот за 
детската заштита за време на траењето на Дет-> 
ската недела („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/54), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА 
ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД ДЕТ-

СКАТА НЕДЕЛА ВО 1958 ГОДИНА 

На 5 октомври 1958 година ќе се пуштат во 
оптек доплата поштенска франко и порто марка 
по повод Детската недела во 1958 година, секоја во 
вредност од 2 динари. 

Сликата на франко марката прикажува деца 
со играчки според стилизиран цртеж, а порто мар-
ката — дете во игра. Под мотивот е вцртан натпис? 
„Југославија", и тоа со латиница на франко мар-
ката, а со ќирилица на порто марката. Натписот 
»Дечја недеља 1958" стои лево вертикално, и тоа со 
ќирилица на франко, а со латиница на порто мар-
ката. На порто марката лево стои уште вертикално 
зборот „порто" — со латиница. Ознаката на вред-
носта: „2" е во горниот десни агол на обете марки. 
Бојата на франко марката е жолта, сива и црна, 
а на порто марката сина и црна. 

Овие марки ќе бидат во продажба и во задол-
жителна употреба како доплатни поштенски марки 
за време траењето на Детската недела, од 5 до 11 
октомври 1958 година. 

Бр. 09-1&106 
5 септември 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

665. 

О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА СЛАВОНСКИ БРОД 

Врз основа на членот 103 во врска со членот 
201 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен пра-

теник на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина, што ќе се одржат во 135 Изборна око-* 
лија Славонски Брод на 28 септември 1958 година, 
се потврдени кандидатурите: 

1. Кандидат Ловинчиќ Марко Иво, од Белград и 
2. Кандидат Свилар Софија Ратко, од Славон-

ски Брод. 
Бр. 800 

10 септември 1958 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р* 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Пречистениот текст на Уредба-
та за градењето, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/58, се потпаднале следните грешки, 
та се даова 

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

ГРАДЕЊЕТО 
Во членот 13 став 1 во вториот ред наместо: 

„<чл. 32 до 40)" треба да стои: „(чл. 33 до 41)". 
Во членот 47 во ст.. 1 и 2 наместо зборот: „пре-

кршок" треба да стои: „стопански престап". 
Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 

за законодавство и организација, Белград, 20 август 
1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот од Наредбата за измена 
и дополнение на Наредбата за документацијата 
што се поднесува место инвестициониот елаборат 
кон барањата за заеми за инвестиции во селското 
стопанство, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58, се потпаднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО 
СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ 
ЕЛАБОРАТ КОН БАРАЊАТА ЗА ЗАЕМИ ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
Во точката 1 од наредбата, во одредбата а) од 

додадената нова точка Ша во третиот ред место 
зборовите: „по 1 хектар" треба да се стави: „на 100 
хектари". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите. Белград, 29 август 1958 година. 

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

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО АФГАНИСТАН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-
МОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО АФГАНИ-

СТАН 
I 

Се отповикува 
Богдан Црнобрња од должноста извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на ФНРЈ во 
Афгантастан. 

II 
Се назначува 
Душан Кведер, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на ФНРЈ во Индија, за извонреден прате-
ник и ополномоштен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Афганистан со 
седиште во Њу Делхи. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 13 

8 септември 1958 година 
Белград 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 30 од 19 јули 1958 година објавува: 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за селско стопанство на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Србија; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
основување Дирекција за изградба на хидросисте-
мот Дунав—Тиса—Дунав; 

Одлука за нормите на данокот на промет на ту-
тун од бербата во 1958 година; 

Одлука за определување времето во кое ќе се 
извршат првите избори за задружни совети и 
управни одбори на земјоделските задруги на тери-
торијата на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 29 од 17 јули 1958 го-
дина објавуваат: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за евиденцијата на недвижниот општонароден имот; 

Одлука за примена на Одлуката на Сојузниот 
извршен совет за употребата на патничките авто-
мобили дадени на користење на определени др-
жавни функционери во НР Хрватска; 

Одлука за овластување на Координационо? од-
бор да ја определува височината на постојаниот ме-
сечен надоместок на определени државни функци-
онери за трошоците на користењето на автомобили; 

Одлука за овластување на Одборот за органи-
зациони и управни прашања за определување слу-
жбени лица што можат да користат автомобили; 

Одлука за определување установите што из-
бираат по еден член за Советот за народно здравје 
на НР Хрватска; 

Решение за основување Сервис за вршење тран-
спортни услуги на републичките органи и установи; 

Решение за именување и разрешување на чле-
нови на Советот за народно здравје на НР Хрватска; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за определување бројот и за именување членови на 
управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрите 
во стопанството; 

Решение за определување денот за почетокот 
на работата на Државниот секретаријат за стоковен 
промет; 

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на Саборот на НР Хр-
ватска, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА! 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 25 од 12 јули 1958 година 
објавува: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
определување републичките органи на управата и 
републичките совети што ќе ги вршат работите 
според сојузни прописи што од републичкиот извр-
шен совет се пренесени врз републичките органи; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за пренесување работите според републички про-
писи во надлежност на републичките органи на 
управата и на републичките совети; 

Одлука за програмата за развиток на гимна-
зиите до 1961 година; 
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Одлука за програмата за развиток на средните 
технички училишта до 1961 година; 

Одлука за програмата за развиток на селско-
стопанските, економските, медицинските и библио-
текарските училишта до 1961 година, 

Одлука за програмата за развиток на средните 
училишта за подготвување наставнички кадри до 
1961 година; 

Одлука за определување процентот на намалу-
вањето на тарифните ставови врз основа на кои се 
утврдуваат минималните лични доходи на работни-
ците во рудниците на јаглен; 

Одлука за измена на Одлуката за доделување и 
расподелба на средствата за подобрување условите 
за користење на годишниот и другите одмори на 
работните луѓе и младината; 

Одлука за определување на општествените и 
другите организации и установи кои преку свои 
претставници ќе учествуваат во управувањето со 
републичките стопански комори; 

Решение за оковување Сервис за вршење тран-
спортни услуги на републичките органи и установи; 

Решение за пренесување правото на основувач 
на Школата за детски негователки во Сараево врз 
Народниот одбор на околијата Сараево; 

Решение за определување претставници на Из-
вршниот совет на НР БиХ за собранијата и управ-
ните одбори на републичките стопански комори. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 22 од 2 јули 1958 година објавува: 

Резолуција за извештајот на Извршниот совет 
за работата во 1957 година; 

Одлука за потврдување на Уредбата за органи-
зацијата и работата на Извршниот совет; 

Одлука за избор на судија на Врховниот суд на 
Народна Република Македонија; 

Одлука за одредување бројот на претставниците 
на Народното собрание, Извршниот совет и опште-
ствените и другите организации и установи во Со-
бранието и во Управниот одбор на Угостителската 
комора- на НР Македонија; 

Одлука за одредување бројот на претставниците 
на Народното собрание, Извршниот совет и опште-
ствените и другите организации и установи во Со-
бранието и во Управниот одбор на Земјоделско-шу-
марската комора на НР Македонија; 

Одлука за одредување бројот на претставниците 
на Народното собрание, Извршниот совет и опште-
ствените и другите организации и установи во Со-
бранието и во Управниот одбор на Занаетчиската 
комора на НР Македонија; 

Одлука за одредување бројот на претставниците 
на Народното собрание, Извршниот совет и опште-
ствените и другите организации и установи во Со-
бранието и во Управниот одбор на Трговската ко-
мора на НР Македонија; 

Одлука за разрешување и избирање член на 
Советот на Адвокатската комора во Скопје; 

Одлука за разрешување и избирање член на 
Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје; 

Одлука за разрешување и избирање член на 
Факултетскиот совет на Земјоделско-шумарскиот 
факултет на Универзитетот во Скопје; 

Одлука за одредување претставниците на Собо-
рот на производителите на Народното собрание што 
ке учествуваат во Собранието и во Управниот одбор 
на Угостителската комора на НР Македонија; 

Среда, 17 септември 1958 

Одлука за одредување претставниците на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
што ќе учествуваат во Собранието и во Управниот 
одбор на Земјоделско-шумар-ската комора на НР Ма-
кедонија; 

Одлука за одредување претставниците на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
што ќе учествуваат во Собранието и во Управниот 
одбор на Занаетчиската комора на НР Македонија; 

Наредба за организацијата и спроведувањето 
мерките за спречување на добиточните заразни бо-
лести во 1958 година; 

Правилник за извршување Уредбата за кон-
трола на движењето на главните шумски произ* 
води; 

Упатство за финансиско-материјално работење 
и водење на книгите во аптеките. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службен лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 19 од 17 јули 1958 година објавува: 

Одлука за одборување повластици на учесни-
ците на прославата на петнаесетгодишнината од 
борбата на Сутјеска на моторните возила на патниот 
сообраќај; 

Решение за основување Сервис за вршење тран-
спортни услуги на републичките органи и установи; 

Договор за највисоките цени на шумските пло-
дови; 

Договор за највисоките цени На јагнињата. 

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ" 
излезе од печат 
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С О Д Р Ж И Н А ! 
Страна 

662. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на условите за купување и 
продажба на селскостопански производи 
на пазари — — — — — — — — 013 

663. Наредба за дополнение на Наредбата за 
прогласување на подрачјата заразени од 
опасни растениски болести и штетници — 913 

664. Решение за пуштање во оптек на доплат-
не франко и Порто марка по повод Дет-
ската недела во 1558 година — — — — 914 

665. Објава од Сојузната изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање на 
народен пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Славонски Брод — — — 914 

Исправка на Пречистениот текст на Уредба-
та за градењето — — — — — — — 915 

Исправка на Наредбата за измена и дополне-
ние на Наредбата за документацијата што 
се поднесува место инвестициониот елабо-
рат кон барањата за заеми за инвестиции 
во селското стопанство — — — — — 915 
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