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271. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, а заради извршување на членот 17 од Општи-
от закон за универзитетите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/54 и 58/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ,НИЈА Н А О Д Л У К А Т А -
ЗА ПРАВОТО ДА СЕ ЗАПИШУВААТ НА ФАКУЛ-
ТЕТИ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ 

ШКОЛИ ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во Одлуката за правото Да се запишуваат на фа-
култети свршените ученици на средбите школи за 
општо образование („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/55) се вршат' измени и дополненија, така што неј-
виг-шот пречистен текст да гласи: 

ОДЛУКА 
за запишувањето на факултети на свршени-

те ученици од средните школи за општо 
образование 

1. Запишувањето на свршените ученици на сред-
ните школи за општо образование (гимназии) на фа-
култетите од сите универзитети во земјава се врши 
без никакви ограничувања. 

2. Исклучително-, на одделни факултети на ко.х 
ограничените можности и услови за изведување на 
наставата дозволуваат организирање настава само 
за определен број нови студенти, можат да се вове-
дат конкурси за запишување определен број нови 
студенти. Бројот на новите студенти што на факул-
тетот можат да се запишат преку конкурс, ќе се на-
значи во одлуката за конкурсот. 

Одлуката за конкурсот ја донесува републич-
киот извршен совет по предлог што го поднесува у-
ниверезитетскиот совет по сослушување на факул-
тетскиот совет. ' 

Ако на конкурсот се пријават помал број канди-
дати од бројот предвиден со конкурсот, конкурсот 
нема да се спроведува. 

3. Пријавените кандидати ш-то ја положиле го-
лемата натура со одличен или мноту добар успех ќе 
бидат запишани на факултет, без оглед на тоа во 
колкав број се пријавиле за запишување и без оглед 
на бројот на нови студенти определен со одлуката за 
конкурсот. 

За кандидатите што не ја положиле големата 
натура со одличен или многу добар успех конкур-
сот ќе се спроведе на тој начин што тие ќе се кла-
сифицираат спрема успехот што го постигнале на 
големата матура, особено водејќи сметка за успехот 
во последните класови во гимназијата од оние пред-
мети што се од посебно значење за студиите на од-
носниот факултет. Запишување на факултет ќе им 
се одобри на кандидатите што опрема изложените 
мерила постигнале најдобар успех, а во рамките на 
бројот определен за запишување со одлуката за 

. конкурсот. 
За ка-ндидатите од претходниот став, но исклу-

чок, со одлуката за конкурсот можат да се предви-
дат и приемни испити. 

4. Се овластува^ Секретаријатот за просвета и 
култура на Сојузниот извршен совет да дава обја-
сненија за примена на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила осм,иот ден по 
нејзиното објавување во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 159 
24 мај 18157 година 

Белград 

Сојузен извршен сове! 
Потпр етсед ател, 

Светозар Вукмановић, с. р, 
Секретар, 

Вељко Зежовић, с. р. 

272. 
Врз основа на членот 17 став 2 од Општиот за-

кон за универзитетите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/54 и 58/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА 
СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ НА ФАКУЛТЕТИ 

1. Во Одлуката за запишување свршените уче-
ници на средните стручни школи на факултети 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55) по одделот I 
Се додава нов оддел П, кој гласи:' 

,И 
Факултетскиот совет може да пропише општи 

услови (испити и др.) под кои ќе им го одобрува за-
пишувањето на свршените ученици; од средните 
стручни школи што според оваа одлука имаат право 
да се запишат на некој друг факултет." 

2. Досегашните оддели II—VI стануваат оддели 
1Л—VII. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
нејзиното објавување во „Службен лист е-га ФНРЈ1'. 

Р. п. бр. 160 
24 мај 1Ѕ57 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

П отпр етседа тел. 
Светозар Вукмановић, е. р. 

273, 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за утвр-

дување надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите да донесува прописи 
за нормите на интересот на краткорочните кредити 
и за нормите на интересот на средствата вложени 
ка ј банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВА-
Њ Е ЗАПАСИ НА СЕМЕ ОД ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА 

1. На кредитите што банките ќе им ги одо-
брат на задружните деловни сојузи, на 'стопански-
те организации специјализирани за промет на се-
менски стоки и на Дирекцијата за исхрана за созда-
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вање залаел на семе од црвена детелина од ро-
дот на 1956 година, а кое семе во поглед на ква-
л-итетот ги исполнува условите пропишани со со-
ј у з и т е прописи за промет на семенска стока, (ин-
тересен не може да биде поголем од 1% годишна 

2. Интересот според оваа наредба банките ќе 
го наплатуваат од денот на користењето на кредит 
тито од точката I на оваа наредба до целосната 
вештата на долгот, а најдоцна до 1 март 1958 родила. 

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

Бр. 6895/1 
8 мај Ш7 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финаишигге, 
Дедо Хумо, а р. 

274. 
Врз основа на членот 29 став 2 од Уредбата за 

општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56 и 6/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

I. Завршната сметка на Општествениот инвести-
ционен фонд опфаќа преглед на извршувањето на 
поитниот, потрошувачката и користењето на сред-
ствата на фондот во годината за која се изработува 
завршната сметка. 

II. Завршната сметка на Општествениот инве-
стиционен фонд се состои од: 

1) преглед на извршувањето на планот за при-
тек и користење на средствата на фондот; 

2) преглед на состојбата на средствата на фо-н-
дот; 

3) преглед на употребата на средствата на фон-
дот 3с1 инвестиции; 

4) спецификации; 
5) извештај за работењето на фондот. 
ЈП'. Прегледот на извршувањето на планот за 

притек и користење на средствата на фондот се из-
работува според образецот бр. 1, кој е составен д ел 
од ова упатство. 

Во колоната 2 — План — се внесуваат подато-
ците од општествениот план или документацијата на 
општествениот план на односната политичкотерито-
ријална единица, и тоа конечните податоци потем 
сите извршени измени и дополненија на општестве-
ниот план. Ако во планот не е предвидена некоја 
позиција од овој образец, во колоната 2 на таква по-
зиција се става цртичка. 

Во колоната 3 —1 Извршување на планот — се 
внесуваат податоци за периодот од 1 јануари на го-
дината за која се изработува завршната сметка до 
денот до кој со сојузните прописи е определено го-
дишниот план да се извршува (сметковна година). 
А,ко при извршувањето на планот -немало промени 
на некоја со планот предвидена позиција од овој о-
обраиец, во колоната 3 на таква позиција се става 
цртичка, 

Колоната 4 — Процент на извршувањето на'пла-
нот —1 претставува однос на извршувањето на пла-
нот спрема планот, т,е. однос на износите искажани 
^о колоната 3 спрема износите искажани во коло-
ната 2. 

Позицијата 1 — Пренесени непотрошени сред-
ства од претходната година — ја опфаќа состојбата:' 
1) на средствата чија употреба е ограничена според 
важечките прописи; 2) на непотрошените средства ЈД 
депозитот за обезбедување исплатата на инвести-
ционите работи; 3) на расположивите средства ма 
фондот, кгко кај банката кај која се водат сред-
ствата на фондот, т,ака и кај другите банки од из-
двоените средства на фондот пренесени кај тие бан-

ки. Според тоа, во оваа позиција не се внесуваат из-
носите на средствата на фонд,от што се наоѓаат во 
заемите. За оваа позиција се изработува и задолжи-
телна спецификација според образецот бр. 4, кој о 
составен дел од ова упатство. Бидејќи во почетокот 
на 1956 година постоеја разнородни фондови на по-
литичкотериторијалните единици за кредитирање на 
инвестициите, а еднор одените општествени инвести-
циони фондови се создадени дури во текот на 195Ф 
година, и со оглед на тоа дека во 1956 година дело-
мично се вршени разграничувања на средствата на 
општествените инвестициони фондови на околиите 
И општините според исправките на политичкотери-
торијалната поделба, во завршната сметка за 1856 
година кај околиските и општинските фондови оваа 
позиција не се пополнува. 

Позицијата 2 — Притеок на средствата во текот 
на годината — ги опфаќа приходите предвидени" со 
Уредбата за општествените инвестициони фондови 
ш други сојузни прописи, и тоа како приходите с-о 
кои апсолутно се зголемуваат средствата на фон-
дот, така и протекот на ануитетите и позајмици^ и 
заемите што фондот ги примил од други фондови 
или од политичкотериторијалната единица, со кој 
тгритек релативно се зголемуваат сред,ствата на 
фондот. Оваа позиција се расчленува по изворите 
на протекот на средствата. Во 1956 година во оваа 
позиција влегуваат и износите на пренесените сред-
ства на укинатите инвестициони фондови на поли-
тичкотериторијални единици според одредбите на 
одделите 4, 5 и 6 од главата XXV на Сојузниот оп-
штествен план за 1956 година, средствата на фондо-
вите од слична намена - според членот 35 од Уред-
бата за општествените инвестициони фондови, кдко 
и износите на средствата на укинатите општествени 
инвестициони фондови поради дополнителни поли-
тичкотериторијална промени. 

Позицијата 3 — Средства пренесени во други 
фондови — ги опфаќа како износите на учеството на 
републичкиот општествен инвестиционен фонд и на 
општествениот инвестиционен фонд на автономната 
единица во средствата на околискиот општествен ин-
вестиционен фонд, а според одредбите од сојузниот 
општествен план за соодветната година и членот , 1 
од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата 
за општествените инвестициони фондови, така и из-
носите на средствата што во текот на годината се 
пренесени во други фондови врз основа! на важеч-
ките прописи или на планот за користење на сред-
ствата на фондот. 

Позицијата 4 — Финансирање на инвестициите 
без обврска за враќање — ги опфаќа износите на 
средствата дадени во текот на годината за финанси-
рање на инвестициите без обврска за враќање. 

Позицијата 5 — Намалување на средствата (ра-
сходи) па фондот во текот на годината — ги опфаќа 
расходите на фондот со кои дефинитивно се намалу-
ваат средствата на фондот, а кои не се опфатени кај 
позициите 3 и 4. Оваа позиција се расчленува по 
ви д ОБИ на расходи. Некои од тие расходи се наброе-
ни во самиот образец, а другите ненаброени расхо-
ди треба да се опфатат во оваа позиција во целост. 
Во 1956 година во оваа позиција влегува и износот 
на задолжителната 6%-на резерва пресметан од при-
ходите на фондот што произлегуваат од 1955 година, 
а се наплатени во корист на фондот по 29 февруари 
1956 година. 

Позицијата 6 — Средства пласирани во заеми во 
текот на годината — содржи износи на средствата 
на фондот пласирани во текот на годината во заеми, 
било како извршување на обврските на фондот по 
заемите склучени во поранешните години, бил-о по 
заемите склучени во текот на годината за која се 
изработува завршната сметка. Со оглед на тоа дека 
средствата се пласираат во заеми од средствата ,на 
фондот кај' банката која ги води средствата на фон-
дот и од издвоените средства на фондот кај други 
банки, оваа позиција така и се расчленува. 
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IV. Прегледот на состојбата на средствата на 
фондот се изработува спрема образецот бр. 2, кој е 
составен дел од ова упатство. 

Овој преглед ја содржи состојбата на средствата 
на фондот на денот до кој е определено да се извр-
шува планот (последниот ден на сметковната година 
односно денот ,на закл,учувањето на работењето за 
односната година). 

Позицијата 1 — Заеми во отплата - ја содржи ч 
состојбата на средствата вложени во заемите за ин-
вестиции што се извршени и што се отплатуваат. 
Партиите на овие заеми се водат кај банката шт,о ги 
води и средствата на фондот. 

Позицијата 2 — Заеми во користење - ја содр-
жи состојбата на средствата вложени во заемите 
за инвестиции чие користење е во тек. Опрема тоа 
дали реализацијата на заемот се врши преку банка-
та кај ко1а се водат средствата на фондот или преку 
некоја друга банка, оваа позиција се расчленува на 
две потпозиции. 

Позицијата 3 — Стасани обврски по заемите -
ја содржи состојбата на стасаните ненаплатени ану-
итети по заемите од фондот кои фондот ги побарува 
од корисникот на заемот, а кои сметковно веќе се 
распределени како притек на средствата во фондот, 
но без пребивање со уплатените аконтации на име 
недо опеани ануитети. 

Позицијата 4 — Заеми за обртни средства — ја 
содржи состојбата на средствата на фондот во за-
ем^ за обртни средства. 

Позицијата 5 - Средства чија употреба е огра-
ничена — ја содржи состојбата на средствата што 
според позитивните прописи не можат да се кори-
стат за инвестирање ћо основни средства. 

Позицијата 6 — Непотрошен депозит — ја содр-
жи состојбата на непотрошените средства на депо-
зитот за сСегб:дз'зање исплатата на инвестиционите 
работи. 

Позицијата 7 — Расположиви средства - ги со-
држи непотрошените средства на фондот што спо-
ред постојните прописи можат да се користат за 
пласирање во заеми и за други цели предвидени со 
прописи. 

V. Прегледот на употребата на средствата на 
фондот за инвестиции се изработува спрема обра-
зецот бр. 3, кој е составен дел од ова упатство. 

Колоната 2 — Во периодот што и претходи на 
годината за која се изработува завршната сметка -
ги опфаќа износите на средствата на фондот употре-
бени за инвестиции од денот на оснивањето на фон-

' дот до денот на заклучувањето на работењето на 
фондот за годината за која се изработува завршна-
та сметка. Со оглед на тоа дека општествените инве-
стициони фондови како еднородни фондови се осно-
вани во 1956 година, кај околиските и општинските 
општествени инвестициони фондови оваа колона во 
прегледот за 1956 година не се пополнува. 

Позицијата 1 — Финансирање на инвестициите 
без обврска за враќање — содржи: 

1) во колоната 2 збир на износите на средствата 
дадени од фондот за финансирање на инвестициите 
без обврска за враќање за сите години од оснивање-
то на фондот до почетокот НЗЈ годината за која се 
изработува завршната сметка, но не и дотациите за 
другите општествени инвестициони фондови со на-
мена за финансирање на инвестициите без обврска 
за враќање; 

2) во колоната 3 ист износ што е искажан во по-
вици јата 4 од колоната 3 во образецот бр. 1. 

Позицијата 2 — Заеми за инвестиции — содржи: 
1) во колоната 2 збир на износите на средствата 

к а фондот пласирани во заемите за инвестиции (ис-
користени средства на заемите) за сите години од 
оснивањето на фондот до почетокот на годината за 
која се изработува завршната сметка, подразбирај-
ќи ги тука и веќе отплатените (изгаснати) заеми, но 
не и дотациите за другите општествени инвестици-
они фондови дадени со цел за кредитирање на инве-
стициите; 

2) во колоната 3 ист износ што е искажан 
во позицијата в од колоната 3 во образецот бр. 1. 

УТ. Спецификациите ги содржат расчленетите 
износи искажани во одделни позиции од прегледите 
оторед обрасците бр, 1, 2 и 3 — и се даваат како 
прилог кон тие прегледи. 

Според видовите, спецификациите се делат на 
задолжителни и факултативни. Задолжителната 
спецификација се изработува според образецот бр. 4, 
кој е со-ставеа дел од ова упатство. Кои и какви 
други спецификации е должна да изработи банката 
ка ј која се водат средствата на фондот о,пределува 
надлежниот државен секретаријат за работи на фи-
нансиите, односно управниот ортан надлежен за 
работите на финансиите на народниот одбор на око-
лија-та односно на општината. 

VII. Извештајот за работењето на фондот, како 
основно, треба да содржи анализа на завршната 
сметка, како и да ги прикаже условите и причините 
што влијаеле врз работењето на фондот. 

Во извештајот за работењето на фондот треба 
да се прикажат и стасаните а неизмирени обвр-ски 
на фондот спрема другите фондови, како и според 
одобрените а неискористени заеми. 

VIII. Завршната сметка на општествениот ин-
вестиционен фонд за 1956 година се изработува, по 
исклучок од одредбата од членот 29 став 1 на Уред-
бата за општествените инвестициони фондови, за 
периодот од 1 јануари 195-6 година до 28 февруари 
1957 година, согласно со точката 6 одделот 5 главата 
XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година,, 
опфаќајќи го (петто,а притекот на средствата што 
произлегуваат од 1956 година до 28 февруари 195?! 
година, како' и исплатите што се извршени до 
февруари 1957 година за работите и набавките извр-
шени до 31 декември 1956 година. 

IX. По исклучок од членот 29 ста^ " 1 на Уред-
бата за општествените инвестициони фондови, бан-
ката кај која се водат средствата на општествениот 
инвестиционен фонд е должна завршната сметка на 
фондот за 1956 година да ја изработи и д,а му за 
достави на органот од членот 30 на Уредбата за оп-
штествените инвестициони фондови најдоцна до 30 
јуни 1957 година. 

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

Бр. 10496 
22 мај 1Ј967 го-дина 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите^ 
Авдо Жумо, с. р. 

Образец бр. 1 
П Р Е Г Л Е Д 

НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ ЗА ПРИТЕК 
И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

ЗА 195— ГОД. 
(политичкотериторијалната единица) 

Наименување 

К 

1 2 3 4 

I. Средства 
1. Пренесени непотрошени 

средства од претходната 
, година 

2ч Притек на средства во 
текот на годинава (по 
извори): 
а) : 
б) 
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1 2 3 4 

в) . 
(итн. спрема пот^е?5а)  

Вкупно средства 

II. Користење на ср-едсивата 
3. Средства пренесени во 

други фондови: 
а) учество на републич-

киот инвестиционен 
фонд во средствата 
на околискиот фонд 

б) учество на инвести-
циониот фонд на ав-
тономната единица во 
средствата на околи-
скиот фонд ........ 

в) средства пренесени 
во други фондови — 

4. Финансирање на инве-
стициите без обврска за 
враќање .... 

5. Намалување на сред-
ствата (расход^) во те-
кот на годината: 
а) платени ануитети од 

гарантните износи — 
б) потрошени гарантн.и 

износи за отплатува-
ње на краткорочните 
кредити 

в) платени провизии -
г) платени интереси — 

(итн. спрема потреба) 
3. Средства пласирани во 

заеми во текот на годи-
ната: 
а) кај банката кај која 

се водат средствата 
,на фондот 

б) кај банката кај која 
се водат издвоените 
средства т 

Вкудао користеше на средствата 

Образец бр. 2 
П Р Е Г Л Е Д 

НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

(на политич-

котериторијалната единица) 
НА Ш— ГОДИНА 

Наименување Препее дона Главна 
колона 

1 2 3 

I. Средства во заеми 
1. Заеми во отплатување — .. 
2. Заеми во користење: 

а) кај банката кај која се 
водат средствата на 
фондот .. 

б) кај други банки .. 
3. Стасани обврски по зае-

мните (распоредени а не-
^арлфтени ануитети) .. 

4. Заеми за обтни средства .. 

1 2 В 

II. Непотрошени средства 
Средства чија употреба е 
ограничена ... 

6. Непотрошени депозити — 
7. Расположиви средства: 

а) ка;Г банката кај која 
се водат средствата на 
фондот .... 

б) кај друти банки од из-
двоените средства .... 

Вкупни средства на фондот 

Образец бр. 3 
П Р Е Г Л Е Д 

НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕч 
СТИЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИО^ 
НЕН ФОНД , - , - - - , - -

(на политичкотериторијалната единица) 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 135— ГОДИНА 

ДО 195— ГОДИНА 

Начин на употреба на 
средствата 

В
о 

пе
ри

од
от

 ш
то

 
и 

пр
ет

хо
ди

 н
а 

го
-

ди
на

та
 з

а 
ко

ја
 с

е 
из

ра
бо

ту
ва

 з
ав

р-
ш

на
та

 с
м

ет
ка

 

Во
 г

од
ин

ат
а 

за
 к

о-
ја

 с
е 

из
ра

бо
ту

ва
 

За
вр

ш
на

та
 с

ме
тк

а 

о 

1 2 3 4 

I. Финансирање на инвести-
циите без обврска за вра-
ќање 

И. Заеми за инвестиции — 

Вкупно 

Образец бр. 4 
(Задолжителна спецификација 

кон образецот бр, 1) 
I. Структура на пренесените непотрошени средства 

од претходната година 
(Спецификација на позицијата 1 од образецот бр. I) 
1. Средства чија употреба е ограничена 
2. Непотрошени депозити 1 -
а. Расположиви средства: 

а) кај банката кај која се водат сред-
ствата на фондот  

б) кај други банки од издвоените! 
средства '  

В к у п н о 

П. Издвојувана од текуштиот притек на средствата; 
(Кон позицијата 2 од обр-азецот бр. 1) 

4. Ограничување на употре-

5. Издвојувана за; 
а) гарантни износи по зае-

мите за инвестиции ...... 
б) учество во трошоците на 

инвестициите . 
в) пречекорувања во трошо- . 

ците на инвестициите — 
г) гарантни износи по крат-

корочните кредити  

В к у п н о 
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Ш. Структура на заемите за инвестиции пласирани 
оо текот на годината 

(Спецификација на позицијата 6 од образецот бр. 1) 
6. Заеми од средствата на фон-

дот кај банката кај која се 
водат средствата на фондот: 
а) заеми за основни средства ........ 
б) заеми за обртни средства ........ 

7. Заеми од издвоените сред-
ства на фондот кај други 
банки: 
а) заеми за основни средства .. 
б) заеми за обртни средства 

В к у п н о 

275. 
Брз основа на точната X во врска со точката 

I од Одлуката за условите и начинот на давање 
премии: за количините јаглен произведени над 
предвидените количини производство во I триме-
сечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/56 и 18/57), сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА 
ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ ЈАГЛЕН 
ПРОИЗВЕДЕНИ НАД ПРЕДВИДЕНИТЕ КОЛИЧИ-
НИ ПРОИЗВОДСТВО ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 

ГОДИНА 
1. Во Упатството за примена на Одлуката за 

условите и начинот на давање премии за количи-
ните јаглен произведени над предвидените коли-
чини производство во I тримесечје на 1957 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57) точката 1 се 
менува и гласи: 

„Рудниците на јаглен можат да поднесат ба-
рање за исплата на премиите за количините јаглен 
произведени во I тримесечје на 1957 година над 
кол Р! чините пријавени во смисла на точката IX од 
Наредбата за определување условите под кои руд-
ниците на јаглен ќе продаваат јаглен во I пршлен' 
сечје на 1957 година најдоцна до 15 јуни 1957 година. 

Количините јаглен пријавени според претход-
ниот став се сметаат како предвидени! количини во 
смисла на точката II од Одлуката за условите и 
начинот на давање премии за количините јаглен 
произведени! над произведените количини произ-
водство во I тримесечје на 1957 година. 

Ако количината јаглен пријавена за I триме-
сечје на 1957 година е помала од количината што 
е утврдена како основица за давање премија за 
IV тримесечје на 1956 година, како основица за 
давање премии за I тримесечје на 1957 година ќе 
служи количината пријавена во смисла на точката 
XI од Наредбата за определување условите под кои 
рудниците на јаглен ќе продаваат јаглен во IV 
тримесечје на 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/56)." 

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

Бр. ( 9742 
II мај' 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р, 

276, 

Врз основа на точката 13 од Решен лето за про-
дажните цени на житата и на 'прои-зводите ед жита 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), во в-рска со 
членот 34 од Законот за сојузните орга,ни на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ РАЗЛИКИТЕ НА ЗАПАСИТЕ НА УВЕЗЕ-

НА ПЧЕНИЦА И НА БРАШНО ОД ОВАА 
ПЧЕНИЦА 

1. Износите во смисла на точката 5 од Решени-
ето за измени и дополненија на Решението за про-
дажните цени на житата и па производите од жита 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57) претпријатијата 
за (промет на жита, мелниците и водениците ќе ги 
пресметуваат според книговодствената состојба на 
залаевте на увезена пченица и на брашно од оваа 
пченица на 1 мај 1967 година. 

При пресметувањето на износите во смисла на 
претходниот став, треба да се земат впредвид и оние 
количини увезена пченица што на 1 мај 1957 година 
се наоѓале на пат, а за кои се примени фактурите 
по кои пченицата е пресметана по 32 динари кило-
грам 

2. Уплатата на износите пресметани според п,рет-
ходната точка има да се изврши најдоцна до 31 мај' 
1957 година во корист на сметката бр. 338048 ка ј 
Народната банка. 

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

Бр. 9743 
11 мај 1957 година, 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хума, с. р. 

277. 

Врз основа на точката 2) од Одлуката за про-
дажните цени на'тутунот и тутунските преработки 
(„Службен 'лист на ФНРЈ", бр. 31/55), Сојузниот 
уре(д ^а цени издава 

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

ТУТУНОТ ЗА ЏВАКАЊЕ 
1. Цената на тутунот за џвакање во продажба 

на мало се определува на 425 динари за евника од 
12 шипки запреден тутун односно 35,50 динари: за 
1 питка. 

Цената од претходниот став важи за шипки 
во должин,а од 2 и и во обем од С,'07 м„ 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи ода е д бата од точката 1 под в) од 
Решението за продажните цени за поод,делни' ви-
дови цигарида, цигари и тутун („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/55) доколку се однесува на тутунот 
за џвакање. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
обј-авувањето во „Службен лШст на ФНРЈ". 

Бр. 1741 
10 мај 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстев, с. р. 
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278. 

Врз основа на членот 76 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести („Слу-
жбен л.ист на ФНРЈ", бр. 26/64) од членот 69 о-д Пра-
вилникот за уредувањето на кндустриските кланици 
Л за организации ата на1 работата во н,ив. („Службен 
лист ма ФНРЈ", бр, 17/56), Сојузната управа за ра-
боти н ^ ветерин-арството прошишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА' НАЧИНОТ НА 
ВРШЕШЕ ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРО-
ИЗВОДСТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО . НА МЕСОТО И НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО 

СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

1. Во Упатството за начинот на вршење вете-
ринарна контрола над производството, квалитетот, 
пакувањето и абележ;/вањето на месото и на про-
1 изводите од месо наменети за извоз во Соединетите 
Американски Држави (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/57) во точката 29 став 4 место цифрата „-Н 700Ц" 
се стар,а! цифра: „4-

2. Во точката 136 наместо цифрата: „600Ц" се 
става цифра: „760Ц". 

3. Во образецот А во десеттиот ред од текстот 
место зборовите: „што го регулираат прегледот на 
месото на земјата увозните," се ставаат зборовите: 
,,на Министерството -за селско стопанство на- САД за 
регулира-њето на прегледот еа месото,". 

4. Во образецот В во седмиот ред од текстот 
наместо зборовите: „е предводено со ветеринарните 
прописи," се ставаат зборовите: „определив! дирек-
торот на одделението за преглед, на меро на Мин.и-
стерството за селско стопанство на САД,,". 

-Бр. 1196 
16 мај 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузнава управа за работи 
на ветеринарството, 

да Сава Михајловиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уред,бата за југо-
словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и ѕа производителните 
Орецификании („Службен ли^т на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОДЕ1ДОВДОДТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ПЕЧАТАРСТВО^ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Приготвување ракописи. за печатење ЈХЈЅ 2.А0.500 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издан.ие на Сојузна,та комисија за 
сђѓаадардозаци ја, кое е составен дел од ова реше-
ние. 

3. Овој ју гос ловенсѕси стандард влегува во си-
ла ш 1 јуми 1957 година. 

Бр. 2155 
20 мај 1957 година 

Бел.град 

Претседател 
на Сој^зна^а дадоска стан^ардизЈшија, 

инж:. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текот 
утврдено е дека ЕО текстот на Техничките прописи 
за изработка и употреба на подвижните загорени 
,са.дови за компримирани, течни и под притисок, ра-
створ вен гасови, објавени во Додатокот на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/57, кои се составен дел 
од Правилникот за техничките прописи за изра-
ботка и употреба на подвижните затворени садови 
за компримирани, течни и под притисок растворени 
гасови, се поткраднала долу наѕедеката грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И 
УПОТРЕБА НА ПОДВИЖНИТЕ ЗАТВОРЕНИ САН-

ДОВИ ЗА КОМПРИМИРАНИ, ТЕЧНИ И ПОД 
ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 

Во членот 3 точка 2 под в) во формулата е 
изоставена ознаката за пробен притисок „р", така 
што формулата треба да гласи: 

Г)у 2/Зр . х . у 
ѕѕ = - Р С^ 

200 с т 
Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 

извршен совет, 2:1 мај 1957 година, Белград. 

По извршеното сравнување со ИЗБОРНИОТ текст 
утврдено е дека во текстот од Техничките прописи 
за изработка и употреба, на парните котли, парните 
садови, прегрејуваните на пара и затрејувачите на 
вода, објавени во Додатокот на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/57, кои се составен дел од Правилни-
кот за техничките прописи за изработка и употре-
ба на парните котли, парните садови, прегрејува-
ните на пара! и загрејуваните на вода, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И 
УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАРНИТЕ СА-
ДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАНИТЕ НА ПАРА И ЗАГРЕЈУ-

ВАНИТЕ НА ВОДА 
Во членот 53 во претсметката на котелот и не-

говите дел-ови на сите места каде се назначува вред-
носта на о место „кг/см2" треба да се стави „кг/мм2", 
и тоа: на страната 15 во десната колона во седум-

ч наесеттиот ред оздола; на страната 17 во левата ко-
лона во вториот ред озгора; на страната 18 во ле-
вата колона во петнаесеттиот ред оздола и во де-
сната колона во осмиот ред оздола; на страната 19 
во десната колона во дваесет и третиот ред озгора; 
на страната 20 во левата колона во петнаесеттиот 
ред оздола; на страната 21 во левата колона во сед-
миот ред оздола и во десната колона ЕО првиот ред 
оздола; на страната 22 во десната колона во шес-
тиот ред озгора; на страната 23 во десната колона 
во осмиот ред озгора и во вториот ред под табли-
цата бр. 6, и на страната 25 во левата колона во 
седмиот ред озгора. 

Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет. 21 мај 1957 година, Б е л а л и . 

Бр ^ основа на членот 39 став 3 од Законот за др-
жавната управа, а во врска со членот 26 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ОПШТА УПРАВА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за општа 
управа ста Сојузниот извршен совет др Лавослав 
Каделбург, досегашен судија на Врховниот суд на 
ИР Србија. 

Р. бр. 2629 
15 мај 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЈШУЕЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народине Републико Србије" 

во бројот 15 од 13 април 1967 година објавува: 
Одлука за потврда спа задолжителното тол,кува-

л е на членот 58 став 3 од Законот за народните од-
бори на околиите; 

Одлука за разрешува,њето на претседателот и 
за избирање претседател и еден член е а Извршниот 
совет на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Србија: 

Одлука за продолжување облогот со данокот на 
доход ева приходите од зградите за даночната 1955 
година за даночната 1Ѕђ6 година; 

Одлука за овластување одделни секретаријати 
на Извршниот совет на Народната скупштина на 
Народна Република Србија и другите органи на 
управата за донесување правилници за својата вна-
трешна организација, 

Одлука за определување процент од годишниот 
износ на данокот на доход и општинскиот данок 
На приходите од селското стопанство што ќе се 
исплати во одделил тримесечна во текот на 1957 
година; 

Уредба за измори и дополненија на Уредбат-а 
за пренесување работите во надлежност на репу-
бличките органи на здравата односно на републич-
ките совети; 

Решение за измели и дополненија на Решението 
за определување претпријатија чии директори ќе се 
назначуваат' со конкурс што го распишува коми-
си,јата именувана од Извршниот совет н,а НРС; 

Решение за преземање правата и должностите 
на о шивач над Детската колонија во Милошевац; ' 

Решение за здружување на Електростопанското 
претпријатие ТЕ „Колубара" - Велики Црљши во 
Заедницата на електростопанските претпријатија на 
Србија; 

Наредба за привремена забрана на риб-оло-вот во 
реките: Јеловачка, Дојкиначка, ТоплодоЛекга, Воде-
ничарска и Грѕдишица; 

Правилник за собираше споредни шумски про-
изводи во шумите и на шумското земјиште; 

Правилник за чистите сечи во шумите. 
Во бројот 18 од 20 април 1957 година објавува: 
Закон за Републичкиот фонд за унапредување 

на културните дејности: 
Закон за надзорот над стручната работа на 

здравствените установи; 
Објава од Извршниот совет на Народната скуп-

штина на Народна Република Србија за измените 
во чле^ст?:;?то во Републичкиот' совет за народно 
здравје. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ МАРС ДВЕ РЕПУЕ Г^ХЅ ХР-

В А Т О В 
„Народне новине", службени лист Народно Ре-

публико Хрватска во бројот 14 од 30 март 1967 го-
дина објавуваат: 

Решение за спој ување на Шума,р иј ата „Бабја 
гора", К ш а Градинска и Шумаријата „Старча", Нова 
Гра дитка ЕО Шумари ја Нова Градинска. 

Исправка на Наредбата за опре делување уста-
нови на подрачјето на Народна Република Хрват-
ска во кои може да се врши испитување на пре-
хранбените продукти. 

Во бројот 15 од 9 април 1957 год,ина објавуваат: 
Решение за именување постојани изборни коми-

сии за спроведувана избори на одборници на на-
родните одбори во околијата Мака р ек а; 

Решение за оснивање Дом ега студентите на 
Овеучилиштето во За-греб; 

ста на VI конкурс за давање заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд со 
цел за унапреду,вање на стопанството на стопански 
неразвиените краишта, 

Во бројот 16 од 19 април 1957 година објавуваат; 
Одлука за' цените иа услугите во ветеринарните 

ггѕшѕрх и ветеринарните амбуланти; 
Одлука за начинот и условите за исплата на 

додатоците на ветеринарите ш на ветеринарните по-
мошници; 

Извештај од Републичката изборн,а комисија за 
дополнителниот избор' за народни пратеници: на Ре-
публичкиот собор на Саборот на Наредна Републ-и-
ка Хрватска; 

Решсшге за распишува,ње дополнителни избори 
на Народниот одбор на општината Кистање; 

Решение за оснивање Народна апотека во Воќин; 
Решение за оснивање Здравствена, станица во 

Вшил; 
Решение за оснивање Општинска здравствена 

станица) Крњак; 
Решение за оснивање Здравствата станица 

Дрење; 
Решение за оснивање Здравствоно станица Ча-

ѓавица. 
УРАДни ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛНХЕ СЛОВЕ-

НШЕ 
„Уредни лист Људске Република Словенија во 

бројот 10 од 4 април 1957 година објавува: 
Одлука за опре,делување аконтација и плаќање 

жна данокот на доход од селското стопанство, како 
и општинските локални даноци за второто триме-
сечје на 1967 година; 

Одлука за определување паричната вредност на 
примањата во натура; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за прогласување1 на Заводот за истражување мате-
ријали и конструкции на КРС за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение 'за именување директор на Заводот за 
проучување на школството', 

Решение за именување главен инспектор при 
Инспектор атот з,а трудот на НРС и ди,ректор на 
Управата за посредување на трудот спа НРС; 

Решение за дополнително именување ч,лен на 
стручниот совет на Извршниот совет за урбанизам, 
станбена изградба и комунални работи и член на 
стручниот совет ма Извршниот совет за шумарство; 

Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за определување н,ародни одбори што о опиваат' и-
елитни комисии за полагање стручни испити во 
одделни звања на кодифицирани и високава л и-
фицјираии работници од селскостопанската струка; 

Наредба за определување установи што можат 
да испитуваат прехранбени продукти. 

Во бројот 11 од 11 април 1967 година објавува: 
Уредба за органиѕз ацијата и работата на Држав-

ниот секретаријат за правосудна управа' на Народна 
Република Словенија; 

Уредба за организацијата и работата на Држав-
ниот секретаријат за фина-нсии на Народна Репу-
блика Словенија; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за законодавство и организација на Извр-
шниот совет; 

Уредба за1 организацијата и работата на Секре-
таријатот за општи стопански' работи на Извршниот 
совеч ;̂ 

Уредба -за организацијата и работата на Секре-
таријатот за индустрија и занаетчиство на Извр-
шниот совет; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на Извр-
шниот совет; 

Уредба за организации јата и работата на Секре-
таријатот за стоковен промет на Извршниот совет; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за урбанизам, станбена изградба и ко-
мунални работи на Извршниот совет; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за сообраќај на Извршниот совет; 

Уредба за органшЕмоцијата и работата на Секре-
таријатот за трудот на Извршниот совет; 

Уредба за оргакидзациј ата и работата на Секре-
таријатот за општа управа на Извршниот совет; 
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Уредба за организ-ацијата иЈ работата на Секре-
таријатот за народна одбрана! на Извршниот совет; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за Републичкиот совет на Народната скупшти-
на на Народна Република Словенија во 1 изборна 
единица; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за Соборот на производителите на Народната 
скупштина на Народна Република Словенија во 13 
изборна единица; 

Решение за именување Око лиска изборна коми-
сија Мурска Собота со седиште во Мурска Сабота; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКИ 
Б О Ш Е И ХЕРЦЕГОВМНЕ 

„Службени лист Народне Републико Боше и 
Дерцеговиле" во бројот 10 од 22 март 1957 година 
Објавува: 

Наредба за одбрана од поплава, за генералниот 
план и за организацијата на мрежата на органите 
за одбрана од поплава; 

Решение за именување планови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за води; 

Измени во пречистениот текст на постојаните 
судски тол-кувачи. 

Во бројот 11 од 29 март 1957 година објавува: 
Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за извршување на Уредбата за Фондот 
за социјални установи; 

Решение за новиот состав на Управниот одбор 
на Народната банка на ФНРЈ - Централа за НР 
Босна и Херцеговина; 

Извештај од Изборната комисија на НР Босна 
и Херцеговина за дополнителните избори за избор 
на народен пратеник во Соборот на производители-
те на Народната скупштина на Народна Република 

'Босна и Херцеговина во производделната група 
,индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Тузла-XI. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 6 од 20 март 1957 година об-
јавува: 

Решение за назначување постојани судски ве-
шти лица во Народна Република Македонија. 

Во бројот 7 од 26 март 1957 година објавува: 
Одлука за максималните контингенти дрвна 

маса за сеча во 1957 година; 
Одлука за количините вино и ракија што можат 

да се потрошат во домаќинствата! на производите-
лите без плаќање данок на промет; 

Наредба за определува-ње установи на територи-
јата ца НР Македонија во кои можат Да се вршат 
испитувања на прехранбени продукти; 

ЈЃррѕЗилник за матурскиот испит во средните 
општообразовни школи. 

Во бројот 8 од 3 април 195(7 година објавува.: 
ЌВДе^ба за преземање мерки За спречување и 

отстранување на шушкавецот ка ј говедата; 
Наредба за преземање мерки за спречување и 

отстранување крастата ка ј овците; 
Наредба за преземање мерки за спречување и 

отстранување на антраксот ка ј добитокот; 
Програма за полагање стручен испит за звањето 

. квалификуван и виеококвалификуван работник 6д 
украсно -градинар ската струка; 

Извештај на Републичката изборна комисија ^а 
дополнителните избори за и з б и в а њ е народен пра-
теник; 

Објава за членовите на колегијалниот орган на 
републичкиот совет за школство избрани од само-
управните установи односно стручните и општестве-
ните организации. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народно Републико Црне Горе" 
во бродот 4 од 28 февруари 1957 година објагнува: 

Среда, 29 мај 1957 

Одлука за определување процент од годишниот 
износ на данокот на доход што има да се наплати 
во одделни тримесечја во 1957 година; 

Решешге за определување вкупниот број на 
членовите на одборот на домот, бројот на члено-
вите на одборот на домот што ги избира Советот 
на домот и за именување членови на одборот на 
домот од редот на родителите, учениците и орга-
ните, за Дома" на учптелската школа во Никшиќ. 

Решение за определување вкупниот број на чле-
новите на одборот на домот, бројот на членовите 
на одборот на домот што ги избира Советот на 
домот и за именување членови на одборот на домот 
од редот на родителите, учениците и граѓаните, за 
Домот на учениците од Школата за уметнички 
занаети во Херцегнсви; 

Решение за определување вкупниот број на 
членовите на одборот на домот, бројот на членовите 
на одборот на домот што ги избира Советот на домот 
и за именување членови на одборот на домот од 
редот на родителите, учениците и граѓаните, за 
домот на учениците на Средната музичка школа 
во Котор; 

Упатство за начинот на објавување на годи-
шните извештаи и програми на публикациите на из-
давачките претпријатија и издавачките установи; 

Решение за формата, големината и содржината: 
на шумските жигови; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Географското друштво на НР Црна Гора; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на книжевниците на НР Црна Гора. 

с о д Р ж "и Н А 
Страна 

271. Одлука за измени и дополненија на-^Од-
луката на правото да се запишуваат на 
факултетите свршените ученици на сред-
ните школи за општо образование — — 865 

272. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за запишување свршените учени-
ци на средните стручни школи на фа-
култети — —4 - — — — — — — 885 

273. Наредба за максималната норма на инте-
ресот на краткорочните кредити за созда-
вање запаси на семе од црвена детелина 885 

274. Упаство за изработка на завршните смет-
ки на општествените инвестициони фон-
дови — — — - — — — — — — 386 

275. Упатство за измена на Упатството за 
примена на Одлуката за условите и на-
чинот на давање премии за количините 
јаглен произведени над предвидените ко-
личини' производство во I тримесечје на 
1957 година - - - - - - - 8 8 9 

276. Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување разликите на занасите на у-
везека пченица и на брашно од оваа пче-
ница - - - - - - - - - 389 

277. Наредба за определување продажната це-
на на тутунот за џвакање — — — — 889 

278. Упатство за измени на Упатството за на-
чинот на вршење ветеринарн,а контрола 
над производството, квалитетот, пакува-
њето и обележувањето на месото и на 
производите од месо наменети за извоз во 
Соединетите Американски Држави — — 890 

279. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на печатарство^ -— — — — 390 

Исправка на Техничките прописи за изработ-
ка и употреба на подвижните затворени 

садови за компримирани, течни и под при-
тисок растворени гасови — — — — 390 

Исправка на Техничките прописи за изработ-
ка и употреба на парните котли, парните 
садови, прегрејуваните на пара и загре-
јуваните на вода — — — — — - З-Зф 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Директор и одговорен уредник Слрбод^н ВД. Не шрвијќ, Улица Краљевиќ Марка бр, 9. Печат до 

Белградскиот графички завод, Белград 


