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,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ4 излегува 
но потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко о македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Жиро сметка при 
Народната банка па ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-22С, 

за огласи шг-т-221. 

Среда, 4 септември 1957 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. XIII 

Цена на овој број е 40.— дин. - прет-
платата за 1957 година изнесува 1700.^ 
дин,, а за странство 2500.- динари. -
Редакција; Улица К рал,еви в'а Марка 
бр. 9. - Телефони; Редакција 28-833) 
Администрација 26-276. Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010̂  

486. 
Врз основа на чл. 14 и 24 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ЗА 
ИЗГРАДБА КОШЕВИ З А ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС 

I. Југословенската инвестициона банка (во н а -
тамошниот текст: банката) од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд може да одобрува зае -
ми за изградба на ' кошеви за пченка без конкурс, 
и -гори 

1) на селскостопанските имоти; 
2) на економиите на земјоделските задруги; 
3) на селанспалте работни задруги. 
II. Банката ќе ги одобрува заемите од точката 

% на оваа одлука само ако пресметковната вред-
ност по еден к о ш не го надминува износот од три 
милиони динари. 

III. Заемите според оваа одлука можат да се 
даваат со срок за враќање до 5 години, а со инте-
ресна норма од 3% годишно. 

IV. Заемобарателите се должни да обезбедат 
учество во трошоците на инвестициите во височи-
на од 10%. 

По овие заеми не се полага гарантен износ. 
V. Ако банката го пренесе одобрувањето на 

овие заеми врз задружните штедилници, ќе им 
става на располагање соодветни средства со интере-
сна норма од 2 х1г%. 

VI. Крајниот срок за поднесување на барањата 
за заем според оваа одлука е 30 септември 1957 
година, со тоа што одобрените заеми можат да се 
користат најдоцна до 31 декември 1957 година. 

VII. Поблиските услови за одобрување на зае-
мите според оваа' одлука и начинот на нивното кори-
стење ќе ги определи банката со претходна согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 302 
2 септември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
ел,ко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

487. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55. и 1/57) 
и членот 3 под а) точка 5 алинеја 2 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56 и 43/56), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот Дро-
бот, издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РУД-
НИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ЌЕ ГО ПРОДАВААТ ЈАГЛЕ-

НОВ ВО IV ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА 
1. Рудниците на јаглен се должни при догова-

^заФРб на испораката на јаглен за IV тримесечје на 

1957 година со договарањето да го опфатат своето 
целокупно производство на јаглен во тоа тримесечје, 
освен оние количини што им се потребни за соп-
ствена потрошувачка. 

2. Потрошувачите на јаглен можат со рудниците ' 
на јаглен да ја договараат испораката н а оние коли-
чини јаглен што им се потребни во IV тримесечје 
на 1957 година за редовна потрошувачка и за зан-а с. 

Заради создавање залае потрошувачите на јаглен 
со рудниците на јаглен можат да ја договараат 
испораката на ш и е количини јаглен што им се по-^ 
требни при нормалните услови на работата. 

Потрошувачите на јаглен што поради природата 
на7 работата во IV тримесечје на 1957 година не ќе 
работат со полн капацитет или воопшто не ќе рабо-
тат, со рудниците на јаглен можат да ја догова-
раат испораката на јаглен заради создавање потреб-
ни записи што ќе се трошат во подоцнежниот период. 

3. Договарањето на испораката на јаглен за I V 
тримесечје на 1957 годи,на ќе се в р ш и од 10 до 25 
септември 1957 година, со тоа што првите два дена 
Ќе се в р ш и договарање за испораката на гасгене-
раторски јаглен наменет за употреба во гасгене-
ратори. 

4. Дирекцијата за суровини е должна да се гри-
ж и за извршувањето на оваа наредба. 

Ако поради недостигот на јаглен не можат да се 
подмират потребите на одделни потрошувачи ч и ј а 
работа е од значење за стопанството или за снабду-
вање на населението, Дирекцијата за суровини во 
рамките на своите овластувања ќе презема мерки 
за благовремено подмирување на потребите од такви 
потрошувачи. 

5. Органите на здружените стопански организа-
ции (коморите и здруженијата) , службите на Д р ж а в -
ниот секретаријат за работи на на.родната одбрана и 
пазарните инспекторати се должни на Дирекцијата 
за суровини да и доставуваат на нејзино барање 
потребни податоци и предлози со цел на правилно 
спроведување на оваа наредба. 

6. По барање од Дирекцијата за суровини рудни-
ците на јаглен се должни да и доставуваат извештаи 
за количините на јаглен што во текот на договара-
њето ги бараат потрошувачите за договорените ко -
лич,ини, како и за производството, испораките и з а -
на сит е. 

По барање од Дирекцијата за суровини потрошу-
вачите на јаглен се должни да и доставуваат изве-
штаи за состојбата на испораките и записите на 
јаглен. 

Сроко-вите за доставување на извештаите од 
претходните ставови на оваа точка, како и обрасци-
те на извештаите, ги определува Дирекцијата за су-
ровини. 

7. Рудникот на јаглен "што' не ќе склучи догово-
ри за целокупното производство од IV тримесечје на 
1957 година иако за него постои побарувачка, к а к о и 
стопанската организа.ција — потрошувач и рудникот 
на јаглен: што не Ј\Л доставуваат извештаите според 
точката 6 на оваа наредба во пропишаниот срок, ќе 
се казнат според членот 92 став 1 то-чиш 131 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријати ја и дуќани, а одговорното лице во тие 
организации според ставот 4 од истиот член. 
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8. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 6526 
28 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

488, 
Врз о епова на членот 27 од Законот за таксите 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/47) и членот 84 
од Законот за државната управа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56), Сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ТАКСИ НА СОЈУЗОТ 

НА ГЛУВИТЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Сојузот на глувите од Југославија се ослобо-

дува од плаќање такси за испраќање до слични 
установи во странство на: филмови, книги, списа-
нија, весници и поштенск-и марки со цел за рехаби-
литација на глувите, како и за примањето на таков 
материјал од странство исклучиво за таа цел. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
о о јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. т т 
9 август 1957 година ^ 

Белград 
Државен секретар 

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

Брз основа на членот 27 од Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/47) и членот 84 
од Законот за државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56), сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ТАКСА НА ВОЗИЛАТА 
НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
1. Патните моторни возила на Воздухопловниот 

сојуз на Југославија што служат исклучиво за ра-
боти во врска со изведувањето настава на аеродро-
мите и обучувањето младината за возење авиони 
преку аеро-клубовите, се ослободуваат од такса спо-
ред тар. бр. 61 од Законот за таксите. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари "1958 година. 

Бр. 12704 
20 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

490. 
Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55, 23/56, 291/56 и 21/57), а во врска со членот 7 од-
дел I став А под а) точка 3 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56 и 48/56), Комитетот за надворе-
шна трговија, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ПОСЕБ-
НИТЕ СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА ФОНДОТ НА 
РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ПРИ РАБОТЕЊЕТО СО 

СТРАНСТВО 
1. Извозниците и увозниците ќе уплатуваат од-

носно ќе наплатуваат покрај редовните коефициен-
ти што според важечките прописи служат за израм-

нување на разликите меѓу просечните домашни и 
просечните странски цени, уште и посебен износ за 
дополнително израмнување на оние разлики кои; по^ 
ради посебните привремени економски услови на-
станале меѓу цените на одделни пазари и просечните 
(странски цени. 

Посебниот придонес од претходниот став извоз-
ниците и увозниците ќе го уплатуваат односно на-
платуваат во стоковната размена со оние земји на 
чии пазари ќе се утврди постоење на разлики меѓу 
цените на тие пазари и просечните странски цени, 
без оглед на тоа која земја е во прашање. 

Износот од ставот 1 на оваа наредба се пресме-
тува при извозот во проценти од динарската против-
вредност на притекот на странските средства за 
плаќање остварен со извоз на стоки и услуги во 
земјите од претходниот став, а при увозот во про-
ф и т и од динарската противвредност на стоките уве-1 
зени од тие земји, франко југословенската граница, 
со тоа што динарската противвредност и во едниот 
и во другиот случај се утврдува според пресметков-
ниот курс наголемен односно намален со коефици-
ентот пропишан за односниот вид стоки. Овие про-
центи ги утврдува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите по предлог од Комитетот 
за надворешна трговија и ги определува и земјите 
к а ј кои според одредбите од оваа наредба се стек-
нале условите при размената да се уплатува одно-
сно наплатува посебен износ за израмнување на ра-
зликите во цените предвидени со оваа наредба. 

2. Извозниците и увозниците ќе ги уплатуваат 
односно наплатуваат износите од претходната точка 
ка ј банката к а ј која се водат нивните жиро сметки, 
и тоа во.корист односно на товар на посебните пот-
сметки на Фондот на разликите во цените при ра-
ботењето со странство, што се водат ка ј Народната 
банка за односните земји. 

Народната банка', може, по потреба, да врши 
вирмани меѓу посебните потсметки од претходниот 
став и меѓу тие потсметки и Фондот на разликите во 
цените при работењето со странство. 

3. Во поглед на сроковите, пена л ите и другите 
санкции во врска со уплатите односно исплатите 
според оваа наредба, согласно ќе се применуваат од-
редбите од Одлуката за пресметување на разликата 
во цените при увозот и' извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55 и 22/56). 

4. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат 
на работите склучени од денот на влегувањето во 
сила на оваа наредба. 

5. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на ФНРЈ". 

П. бр. 3)25 
19 август 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за ,надворешна 'тр: С:г; а, 
- Хасан Бркиќ, с. р, 

491. 
Врз основа на точката 4 став 4, точката 13 ста 

4 и точката 15 од Одлуката за давање кредити на 
членовите на задругите и на другите индивидуални 
селскостопански производители за унапредување на 
селскостопанското производство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/57 и бр. 34/57) сојузнит Државен се-
кретаријат за работи на финансиите, во согласност 
со Секретаријатот за селско стопанство и шума.р-
ство на Сојузниот изв,ршен совет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДРУГИТЕ И НА 
ДРУГИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛ-

СКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
I. Општите земјоделски, се л апелите работни ри-

барските и пчеларските за-други (во натамошниот 
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текст: задругите), со цел за унапредување на селско 
стопанското производство, им одобруваат кредити 
на членовите на задругите и на другите индивидуал-
ни селскостопански производители, како и на про-
изводителите — колонист х ш уште не се здобиле 
со правото на располагање со доделеното земји-
ште според членот 24 од Законот за аграрната ре-
форма и колонизација (,Службен лист на ФНРЈ'' , 
бр. 64/45, 24/46 и 21/56)." 

Овие кредити задругите треба да им ги даваат 
на споменатите корисници првенствено во вид на: 
селскостопанска опрема, услуги и репродукционен и 
градежен материјал. 

Во ^смисла на Одлуката за давање кредити на 
членовите на задругите и на другите индивидуални 
селскостопански производители за унапредување на 
селскостопанското производство (во натамошниот 
текст: одлуката) кредитите можат да се користат 
за следните намени: 

1) за купувана садници и за плаќање услуги во 
врска со подигањето долгогодишни засади (овоштар-
ници, лозја и сл.), за купување запрежни и рачни 
селскостопански машини и спраЈВи, селскостопански 
и рибарски алат, товарни коли за вуча, барки за 
рибарење, кошници и ^руг материјал за унапреду-
вање пчеларници и за купување приплоден до-
биток; ^ 

2) за купува-ње репродукциони материјали (семе, 
вештачко ѓубре, материјали за калцифихадија, сред-
ства за заштита на растенијата, погонски мтеријали 
и сл.), за4 купување добиток за гоење, за плаќање 
услуил за обработка на селско стопанско земјиште, за 
плаќале на трошоците за селидба на кошниците со 
роеви, за плаќање закупот на селскостопанско зем-
јиште, за поправање гарнитури за вршидба, за ку-
пување на сите видови градежни материјали; 

3) на колонистите покрај кредитите за намените 
-наведени во оваа точка став 3 под 1 и 2, ќе им се 
одобруваат кредити и за набавка на градежни ма-
теријали за изградба на економски згради и за 
набавка на работен добиток. 

Во местото во кое не постои задруга, или за-
другата не дава (продава) на кредит селсхостопанска 
опрема, услуги, репродукциони и градежни мате-
ријали за целите наведени во претходниот став, или 
задругата не ги исполнува условите за вршење на 
работите по кредитите, кредити по одлука може да 
дава задружна штедилница а во местото каде ја 
нема — комуналната банка (во натамошниот текст: 
банката). 

II. За давање (продажба) на кредит на селско-
стопанска опрема и репродукциони материјали, како 
и за вршење селскостопански работи на почек, за-
другата може да постави услов таа заедно со кори-
сникот на кредитот да учествува во селскостопан-
ските работи њ корисникот да го отплатува креди-
тот со определени селскостопански производи. 

ЈП. Основот за кредитирање на корисникот е 
вредноста на неговиот неподвижен имот, иззема (А г 
ја вредноста на куќата и окуќницата, односно висо-
чината на заработката остварена во задругата во 
претходната година, кога се работи за членови на 
селански работни и рибарски задруги. Покрај ОЕие 
основи, на членовите на рибарските задруги односно 
на индивидуалните рибари можат да им се даваат 
кредити и врз основа на вредноста на рибарската 
опрема (мрежите, барките и др.), а на членовите 
наспие л врските задруги врз основа на вредноста на 
пчоларниците или по основот што служи за одо-
брување на потрошувачките кредити. 

- Потврдата за вредноста на неподвижниот имот, 
рибарската спрема и пчеларник от на кор-исникот 
на кредитот му ја издава управниот орган на на-
родниот одб-ор на општината надлежен за "работи на 
Финансиите, п-отврдата за заработката оства,рена во 
задругата ја издава односната задруга, а за основот 
за одобрување на потрошувачките кредити служат 
податоците за платата односно за оств,арената за-
работка или за пензијата. 

IV. Височината на кредитот до која може да се 
кредитира корисник-от не смее да премине, и тоа: 

1) 50% од вредноста на неподвижниот имот. ри-
барската опрема или пчела сник от; 

2) 100% од остварената заработка во задругата 
во претходната година кога се во прашање членови 
на се лански работни и рибарски задруги, како и од 
другите примала што служат за основ за одобру-
вање на потрошувачките кредити ако кредит ба-
раат членови на пчеларски задруги, 

Во границите на процентите од претходниот 
став давателот на кредрггот ја определува височи-
ната на кредитот, водејќи сметка за должината на 
договорените срокови, како и за економската мо-
жност на корисникот на кредитот да го врати кре-
дитот во срокот. 

V. Интересот во врска со овие кредити кори-
сниците го плаќаат според нормата што ќе ја дого-
ворат со задругите, а ако кредити даваат банките 
— по нормата што ќе ја определи управниот одбор 
на односната банка. 

По исклучок од претходниот став. корисникот 
на кредитот — колонист плаќа интерес по нор-
мата која не може да биде поголема од 1% годи-
шно, и тоа само на кредитите за наОа^ка на граде-
жни материјали за изградба на економски згради, 
за набавка на приплоден и работен добиток и за 
набавка на селскостопански машини и орудија. 

Ако заемите на задругите им се одобруваат з а 
кредитирање на колонистите за набавка на градежни 
материјали за изградба на економски згради, за 
набавка на приплоден и работен добиток и за т -
ба,вка на селскостопански машини и орудија, во 
врска со овие заеми на задругите интересната норма 
не може да биде поголема од 0,5% годишно. 

VI. По исклучок од сроковите за враќањето на 
кредитите што се пропишани во точката 6 од одлу-
ката, кредитите што им се даваат на производите-
лите— колонист за набавка на градежни матери-
јали за изградба на економски згради можат да им 
се одобруваат со срок кој не може да биде подолг 
од 10 години. 

VII. За износот (вредноста) на учеството на ко-
рисникот на кредитот во набав-ките односно трошо-
ците за кои се дава кредитот Е о смисла на точката 
7 од одлуката, задругата односно задружната ште-
дилница или' банката ќе ја намали височината на 
бараниот кредит. 

VIII. Видот на обезбедувањето за односниот 
кредит според точката 8 на одлуката, го определува 
давателот на кредитот. 

IX. По кредитот за кој според точката 10 став 2 
на одлуката може да се договори првата отплата да 
стасува во' срок од три или повеќе години, кори-
сникот на кредитот е должен во тие години кога не 
ја отплатува гла-в-ницата да плаќа "интерес на целиот 
износ на кредитот. 

X. Со цел на давање кредити на задругите за 
целите предвидени во точката 1 под а) на одлуката, 
а во врска со точката 13 став 1 на одлуката, Југо-
словенската инвестициона банка им дава заеми на 
задружните штедилници и на комуналните банки од 
определениот контингент на средствата од Општиот 
инвестиционен фонд предвиден за кредитирање на 
задругите за целите од точката 1 под а) на одлуката. 

Со цел на давање кредити на задругите за це-
лите предвидени во точката 1 под б) на одлуката,, 
Народната банка им, одобрува на задружните ште-
дилници и на комуналните банки заем од банкар-
ските средства што служат за краткорочно креди-
тирање, а во границите на средствата предвидени 
за овие цели во кредитниот биланс. 

XI. Технички упатства за спроведување на одлу-
ката и на ова упатство издава Народната банка за 
кредитите што се даваат за целите од точката 1 под 
б) на одлуката, а Југословенската инвестициона 
банка за кредитите што се даваат за целите од 
точката 1 под а) на одлуката. 

Упатствата од претходниот став задолжителни 
се за сите банки, штедилници и задруги. 
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XII, рва упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14886/2 
27 август 1957 година 

Белград - , 
Државен секретар 

з-а работи на финансиите, 
Авдо Х у ш , с. р. 

492. 
Врз основа на точката XIII од Одлуката за ра-

сполагање со фондот за ре1рес и дотации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/56 и 10/57) во врска со точ-
ката VI од Наредбата за давање надоместок (регрес) 
трн купувањето на опрема и резервни делови за 
потребите на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 47/56 и 21/57), а во согласност со Се-
кретаријатот за селско стопанство и шумарство на 

I Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦАТА ЗА НАПЛАТА 
МА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВА^ 
ЊЕТО НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕЛСКОСТО-

ПАНСКИ МАШИНИ, СПРАВИ И УЃЕДИ 
1. Корисниците на регресот од точката I на На-

,редбата за давање надоместок (регрес) при купува-
њето на опрема и резервни делови за потребите на 
селското стопанство и Одлуката за измени и допол-
ненија на оваа наредба („Службен.лист на ФНРЈ", 
бр. 47/56 и 21/57), во натамошниот текст: Наредбата, 
се должни кон барањето за регрес при купувањето 
на резервни делови од увозот, да поднесат фактура 
односно препис од фактурата за извршеното купу-
вање резервни делови. 

Ако резервните делови се набавени непосредно 
ад увозник, основицата за регрес ја сочинува набав-
ната цена на увозникот франко југословенската гра-
ница, пресметана според диспаритетниот курс. Во 
оваа цена увозникот може да ги внесе: фактичните 
трошоци што ги имаш к а ј царинските органи, мар-
жата на увозникот, интересот на увозникот кредит, 
од кој продадените резервни делови се набавени, 
рабатот признаен на, стопанските организации што 
се занимаваат со промет на опрема и резервни де-
лови на големо односно на мало, а кој не може да 
го премине износот од 15% од набавната цена фран-
ко југословенската граница, како и трошоците на 
транспортот до својот склад односно до складот на 
стопанската организација што се занимава со про-

л е т на опрема и резервни делови на големо, ако 
: резервните ^делови му ги упатува од граница ди-

ректно на претпријатие на големо. 
2. Ако резервните делови од увозот се набавени 

од стопанска организација што се занимава, со про-
мет на опрема и резервни делови на големо која не 
е увозник, корисниците на регресот од точката I на 
Наредбата кон барањето за регрес поднесуваат ф а к -
тура односно препис од фактурата на стопанската 
организација за' промет на опрема и резервни делови 
на големо во ко-ја претпријатието на големо задол-
жително ја внесува како своја продажна цена, на-
бавната цена на увозникот од точ. 1 ст. 2 на ова 
упатство, означувајќи во фактурата дека таа цена 
е основица за наплата на регресот. Покрај тоа, прет-
пријатието на Големо во" фактурата означува број 
и датум на фак-турата на увозникот врз основа на 
која купило резервни делови од увозникот. 

3. Ако корисниците на регресот од точката I на 
Наредбата купуваат резервни делови од увоз од 
стопанска организација за промет на опрема и ре-

- зервни делови на мало, кон барањето за регрес при-
ложуваат фактура односно препис од фактурата во 
која претпријатието на мало задолжително го вне-
сува износот озн,ачен како основ за регрес од ф а к -
турата на увозни,кот или на стопанската органи-
зација што се занимава со промет ма опрема џ ре-
зервни делови на големо, спрема тоа од кого е извр-

шена набавката, назначувајш го бројот и датумот 
на фактурата на добавувачот. 

4. Корисниците на регреси од точката 1.на На-
редбата што купуваат резервни делови од домашно 
производство од производител но претпријатие (фа-
брика), кон барањето за регрес поднесув-аат фак-
тура односно препис од фактурата која го содржи 
износот на продажната цена на производителот што 
е основица за наплата на регресот. 

5. Кота корисниците на регресот од точката I на 
Наредбата купуваат резервни делови од домашно 
производство од стопанска организација за промет 
на опрема и резе-рвни делови (специјализирано прет-
пријатие), кон барањето за регрес поднесуваат ф а к -
тура односно препис од фактурата на продавачот, 
во кој продавачот задолжително ја внесува прода-
жната цена на производителот зголемена за трошо-
ците на транспортот до СВОЈОТ склад,У означувајќи 
дека овој износ е основица за наплата на регресот 
и наведувајќи број и датум од фактурата на прои-
зводителната стопанска организаци-ја. 

Продажната цена на производителот содржи ра-
бат на трговијата, кој ги покрива трошоците на тр-
говијата на големо и рабат што стопанската органи-
зација на големо и го одобрува на стопанската ор-
ганизација на мало. 

По исклучок, кога продажната цена на произво-
дителот не содржи во себеси рабат за стопанските 
организации што се занимаваат со промет на опрема 
и резервни делови на големо и на мало, основот за 
регрес од претходниот став се зголемува за маржата 
која не може да биде поголема од 15% од прода-
жната цена на производителот. 

6. Кога корисниците на регресот од точката I на 
Наредбата купуваат резервни делови од домашно 
производство од стопанска организација што се за-
нимава со промет на опрема и резервни делови на 
мало, тие кон барањето за регрес приложуваат ф а к -
тура одно,сно препис од фактурата на продавачот, 
во која продавачот задолжително го внесува како 
основица за регрес износот што е означен како осно-
вица за регрес во фактурата на стопанската органи-
зација што се занимава со промет на спрема и ре-
зервни делови на големо или на производител^^ ' 
претпријатие, спрема тоа од кого претпријатието на 
мало извршило набавка. 

7. Кога стопанските организации што се зани-
маваат со промет на опрема и резервни делови 
остваруваат регрес за резервните делови продадени 
непосредно на индивидуалните селскостопански 
производители, кон барањето за регрес приложу-
ваат препис од фактурата издадена на купувачот, 
во која како основица за напл-ата на регресот го 
,внесуваат износот што е означен како основица за 
наплата на регресот во фактурата на стопанската 
организација што се занимава со промет на опрема 
и резервни делови на големо или на производител^ 
мото претпријатие, спрема тоа од кого претприја-
тието на мало извршило набавка. 

8. Сите други трошоци што не влегуваат во осно-
вицата за наплата на регресот, како што се'трошо-
ците на транспортот и осигурув-ањето од складот или 
утова.рната станица на продавачот до купувачот од-
носно корисникот на регресот, во фактурата се 
искажуваат одвоено. 

9. За резервните делови чија продажна цена е 
пониска од 1.000 динари, а за кои според точката VII 
од наредбата не мо-жел да се оствари регрес — осно-
вица за напл-ата на регресот е про-дажната цена и д 
продавачот на големо на 31 мај 1957 година. 

10. Кога кон барањето за регрес се приложува 
препис од фактурата., подносителот на регреснст^ 
барање е должен да го завери преписот. Заверка! а 
на преписот ја вршат директорот на претпријатието 
и шефот на сметководството односно лицава што ги 
застапуваат. 

11. Контрола на правилноста на угодувањето 
на основицата! за наплата на регресот вршат ф и -
нансиските , инспектор кти, 
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12. Ова упатство влегува во си^ха со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12248/1 
12 јули 1957 годиме 

Белград 
Државен сакоата;) 

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

493. 
Врз основа на членот 11 и членот 16 став 2 од 

Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/46), во врска со членот 8 точка 10 од Законот за 
органите за внатрешни работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56), сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА КНИГАТА аТНЕ ИИЕЖ СБАЅЅ^ 

1. Се забранува внесувањето во Федеративна 
Народна Република Југославија и растурањето во 
земјава на книгата ^Тће ЗЅГеллг С1аѕѕ — Лп Апа1уѕ1ѕ 
о! Ша С о ш и л а Ѕуѕ1ет - Ву МИоуап БјПаѕа, изда-
дена на 12 август 1957 година во Њујорк од издава-
чот Ггедепск А. Ргае^ег. 

2. Се забранува и внесувањето во земјава и ра-
стурањето на сите весници, списанија и други пе-
чатени работи кои, во целина или во ИЗБОДИ, го пре-
несуваат текстот на книгата од точката 1 на оза 
(решение. 

П/3 бр. 21956 
29 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

494. г 

Врз основа на членот 9 оддел П од Уредбата 
за пренесување "работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за инду-
стрија на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ 
ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР 

1. Заштитата од пожар на електроенергетските 
постројки се врши според Техничките прописи за 
специјална заштита на електроенергетските по-
стројки од пожар, кои се составен дел од овој пра-
вилник, 

2) Постојните електроенергетски постројки, ка-
ко и оние чие изведување е започнато пред влегу-
вањето во сила на овој правилник, мораат во срок 
од една година од неговото влегување во сила да 
се доведат во склад со одредбите на техничките 
прописи од претходната точка. 

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 929 
5 јуни 1957 година 

Белград 
Сек,ретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет. 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

495. 
Врз основа на членот 39 ст. 4 од Основниот за-

кон за здравствениот надзор на прехранбените про-
дукти („'Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56) и чле-
нот 3 став 1 од Уредбата за спроведување на Основ-
ниот закон за здравствениот надзор на прехранбе-
ните продукти „(Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), Секретаријатот за народно здравје на Со-
јузниот извршен совет, по предлог од Сојузниот за-
вод' за народно здравје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ УСТАНОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА ВРШЕЊЕ 
СУПЕРАНАЛИЗИ 

1. Во Наредбата за определување установи за 
испитување на прехранбените продукти и за врше-
ње суперанализи („Службен лист на ФНРЈ4 ', бр. 
19/57) во то-чката I по текстот под 9 се додава текст 
под 9-а, кој гласи: 

„9аУ Ветеринарно научнонлстражувачкиот и ди-
јагностичкиот институт на НР Србија, Белград." 

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

Бр. 1133 
20 август 1957 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет, 

Др. Херберт Краус, с. р. 

496. 
Врз основа на членот 17 став 2 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55 и чл. 10 оддел I под б), точка 9 алинеја 3 од 
Уредбата за пренесување на работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист н,а ФНРЈ", бр. 26/56), а во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите, по предлог од Сојузната надворешнотр-
говска комора, Секретаријатот за селско стопанство 
и шумарство на Сојузниот извршен совет издаз?. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (ТАРИ-
ФАТА) ЗА ПРЕГЛЕД НА КВАЛИТЕТОТ НА ЛЕКО-

ВИТИТЕ РАСТЕНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. За преглед на квалитетот на лековитите ра-

стенија "наменети за извоз извозникот плаќа надо-
месток на начинот и^во износот што се предвидени 
со оваа наредба 

2. За секое излегување на овластеното стручно 
лице (контролор) за контрола на квалитетот на ле-
ковитите растенија наменети за извоз на местото 
на Утоварот извозник за преглед на еден вагон ле-
ковити растенија плаќа надоместок од 800 динари. 

3. Надоместокот од точката 2 на оваа наредба 
се плаќа по еден вагон, без оглед дали вагонот е 
потполно или деломично натоварен. ' 

4. Ако лековитите растенија се товарат во бро-
дови, надоместокот се плаќа според одредбите од 
точката 2 на оваа наредба, со тоа што 10 тони'нато-
варени лековити растенија се сметаат како еден ва-
гон. Секои започнати 10 тони се сметаат како цел 
вагон. 

5. Ако лековитите растенија се товарат во ка -
мион или авион извозникот плаќа надоместок од 
800 динари по еден камион односно по еден авион, 
без оглед која количина се товари. 

6. За преглед на денчеви пратки на лековити ра-
стенија се плаќа надоместок од 400 динари за една 
дењка. 

7. Ако извозникот неГизврши благовремена под-
готовка на стоките за преглед во врска со поднесе-
ната пријава, а овластеното стручно лице (контрсн 
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лорот) излезе на местото на Утоварот во определено"? 
то време во поканата, извозникот е должен на овла-
стеното стручно лице да му надомести на име ден-
губа износ од 300 динари по еден час. 

8. Ако прегледот на лековитите растенија се вр-
ши ноќе, височината на надоместокот, определена 
со оваа наредба, се зголемува за 50%. 

Како преглед ноќе се подразбира прегледот што 
овластеното стручно лице го врши од 20 до 6 часот 
во периодот од 1 јуни до 30 септември, односно од 
17 до 7 часот во периодот од 1 октомври до 311 мај. 

9. Патните трошоци на овластеното стручно лице 
за контрола на квалитетот на лековитите растенија 
наменети за извоз паѓаат на товар на извозникот и 
тој му ги исплатува непосредно на овластеното 
стручно лице потем извршената контрола. Овие 
трошоци му се исплатуваат на овластеното стручно 
лице и тогаш кога во в,рска со поканата излегло 
да ги прегледа стоките, а стоките не можело да ги 
прегледа затоа што не биле ириготовени за пр-еглед. 

Патните трошоци на овластеното стручно лице 
за контрола на квалитетот на лековитите растенија 
наменети за извоз се пресметуваат според прописите 
за патните и селидбените трошоци на државните 
службеници. 

10. Оваа наредба влегува во сида осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1305 
43 август 19'57 година 

Белград 
Секретар 

за селеско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет, 

инж. Драгослав Му таловиќ, с. р. 

^ 497. 
Врз основа на точката 14 од Одлуката за амор-

тизација на основните средства во здравствени-
те установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), 
С е кретари јатот за народно здравје на Сојузниот 
површен совет, во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АМОРТИЗА-
ЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Упатството за спроведување Одлуката 

за амортизација на основните средства во здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40/56) на крајот од ставот 1 точка 16 се додава нов 
текст под г), кои гласи: 

,,г) ануитетите за отплата на инвестиционите 
заеми склучени за целите од а) до в) на оваа 
точка." 

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

Бр. 1127 
17 август 1957 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет, 

Др. Херберт Краус, с. р. 

498. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителните специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА МАШИНИТЕ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА . 
ЕНЕРГИЈА 

1. Во Јрд^ние на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Југословенска типизација на трифа-
зките агрегати 50 Нг, директно 
споени со мотор со внатрешно со-
горување - ЛЈЅ М.Р0.101 

2. Наведениот југословенски стандард објавен е 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3520 
24 август 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

499. 

Врз основа ча членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителите специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПАРНИ 

локомотивски ЦИЛИНДЕР 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот' југословенски 
стандард; 
Парни цилиндри од сив лив за локо-

мотиви — Технички прописи за 
изработка и испорака - — — ЛЈЅ Р.Ј3.901 

2. Наведениот југословенски стандард објавен е 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3521 
24 август 1Ф57 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

500. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, сојузните прописи за квалитет 
тот на производите и за производителите специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОМО-

РИТЕ НА ПРЕГРЕЈУВАНИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Комори на прегрејуваните од сив лив 

за локомотива^ котлови — Тех-
нички прописи за изработка и 
испорака - - - - - - - Ј1ЈЅ Р.Ј1.901 

2. Наведениот југословенски стандард објавен е 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 ноември 1957 година. 

- Бр. 3522 
24 август 1957 година 

Белград 
Претседатзл 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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Ѕ01. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југрсло-

f ен ските стандг/рди, сојузните прописи за квалите-
та? на производите и за производителите специфи-

кации („блужбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛЕ-

ШТИ и МЕНГЕЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се Донесуваат следните југослове,нски 
стандарди: , 
Клешти поткив&чки за потлетици — JUS K.G 1.031 
Алат за стегање. Машински менгели. 

Приклучни мерки. Дозволени от-
стапувања. Чељусти — — — JUS K.G2.040 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

©е во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од о$а решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3523 
24 август 10&7 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стад^дрдизација* 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

502. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-. 

венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителите специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАПО-

НИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МРЕЖИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Стандардни, напони на електричните 

мрежи — — — — — — — JUS N.A2.001 
2. Наведениот југословенски стандард објавен е 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3524 , 
24 август 1957. година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стан,дардизаци ј а * 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

503. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата! за југос лоч 

венските стандарди, сојузните прописи за квалитет 
тот на производите и за производителите сг!ецифиг: 
к?ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЦИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Означување на челикот со боја во 

складовите — — — — — — JUS C.B0.003 
Т\р челик — Технички прописи за 

изработка и испорака — — — JUS С.К6.021 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

се во посебно' издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3625 
24 авхуст 19^7 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната којрѕеија з-а стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовиќ, t . р. 

504. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југос,ло-

венските стандарди, сотузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителите специфи-
кации (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за ст?ЈНдардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДЛЕТЛ 

И НОЖЕВИ ЗА РЕНДИЊА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Длета за дрво — лесни — — — — JUS K.C2.65Q 
ДлетсЈ за дрво — средни — — — — JUS К.С2.651 
Диета за дрво — за дупки — — — JUS К.С2.652 
Длета за дрво — полутркалести — JUS К.С2.653 
Длета за дрво — другарски — — JUS К.С2.654: 
Ножеви за рендиња — — — — — JUS К.С2.700 
Ножеви дебели 2,25 мм за рендиња — JUS К.С2.701' 
Ножеви за груби рендиња — — — JUS К.С2.702 
Ножеви за рендиња рамналки — — JUS К,С2.703 
Ножеви за бочварски рендиња — — JUS К.С2.705 
Ножеви за рендиња назабени -=- — JUS К*С2.70Ѕ 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1957 година. 

Бр. 3526 
24 август 1057 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација* 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

505. 
_ Врз основа на членот 39 од Основниот закон за 

заштита н а растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузната упран 
ва за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА! 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузната управа за заштита на растенијата из-« 

даде од 6 февруари 1957 година до 15 август 1957 го* 
дина дозволи за пуштање во промет на следните хе«* 
миски средства за заштита на растенијата. 

1) Aerosol 15 произведува Хемиска индустрија! 
„Зорка", Шабац. Број на дозво-
лата 1952 од 11 јуни 1957 година; 
произведува Хемиска индустрија' 
„Зорка", Шабац. Број на 'дозво-
лата 1953 од 11 јуни 1957 година; 
произведува Plant Protection Ltd., 
London. Застапник »Interexport«, 
Белград. Број на дозволата 1725 
од 27 јуни 1957 година; 
произведува „Галеника" фабрика 
за фармацеутски и хемиски про-
изводи, Земун. Број на дозволата 
1811 од 5 јула 1957 година; 
произведува »Chromos« — хеми-
ска индустрија, Загреб. Број на 
дозволата 1727 од 27 јуни 1957 
година; 

6) »Cink£osfid« произведува „Галеника" — ф а -
— Galenika брика за фзрмацеутски и хеми-

ски производи, Земун. Број на до-
зволата 1812 од 5 јули 1957 година; 

7) Duphar произведува N. V. Philips-Roxane, 
Bentox М. Amsterdam. Застапник » Philips « — 
О. 50 DX техничко претставништво, Бел-
1136 град. Број на дозволата 1732 од 

27 јуни 1957 година; 

2) Aerosol 20 

3) Agrocide 3 

4) Antikolfn 

5) Bentox 
S — 25 
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8) Du-ptiar 
Bentox 5% 
Stau'bpulver 
DX 1113 

9) Duphar 
Lindan 7% 
netzbares 
Pulver — 
DX 1165 

10) Duphar 
Parathlon 
M. О. 20 
DX 1315 

11) Duphar 
- Parathipri 

M. О. 40 
DX 1317 

12) Duphar 
Zineb 
Spritzpulye* 
!>5*/o — DX 
2220 

13),Fosferno 20 

14) Kupran 
S — So 

45) Neosan 

16) Pantakan 
M — 15 

17) Pantak&n 
M — 20 

18) Pantakan 
-S — 25 

19) Polzopin 

20) Sumporno 
varova 
fcorba — 
zvepleno 
apnena 
brozga 

21) Zelena 
galica 

22) Ревепох 

Бр. 2169 
16 август 1_957 

Белград 

произведува N. У. Philips-Roxane, 
Amsterdam. Застапник »Philips« — 
техничко претставништво, Бел-
град. Број на дозволата 1724 од 
27 јуни 1957 година; 
произведува N. V. Philips-Roxane, 
Amsterdam. Застапник »Philips« — 
техничко претставништво, Бел-
град. Број на дозволата 1726 од 
27 јуни 1957 година; 
произведува N. V. Philips-Roxane, 
'Amsterdam. Застапник »Philips« — 
техничко претставништво, Бел-
град. Број на дозволата 1734 од 
27 јуни 1957 година; 
произведува N. V. Philips-Roxane, 
Amsterdam. Застапник »Philips« — 
техничко претставништво, Бел*-
град. Број на дозволата 1736 од 
27 јуни 1957 године; 
произведува N.- V. Philips-Roxane, 
Amsterdam. Застапник »Philips« — 
техничко претставништво, Бел-
град. Број на дозволата 2160 од 
15 август 1957 година; 
произведува Plant Protection Ltd., 
London. Застапник »Interexport« 
Белград. Број на дозволата 1735 
од 27 јуни 1957 година; 
произведува »Chromos« — хеми-
ска индустрија, Загреб. Број на 
дозволата 1733 од 27 јуни 1957 
година; 
произведува „Галеника" — ф а -
брика за фармацеутски и хемиски 
производи, Земун. Број на дозво-
лата 665 од 1 март 1957 година; 
произведува »Chromos« — хеми-
ска индустрија, Загреб. Број на 

' дозволата 1591 од 11 јуни 1957 
година; 
произведува »Chromos« — хеми-
ска индустрија, Загреб. Број цџ 
дозволата 1590 од 11 јуни 1957 
година; 
произведува »Chromos« — хеми-
ска индустрија, Загреб. Број #а 
дозволата 1728 од 27 јуни 1957 
година; 
произведува »Pinus« — tovarna 
kemiCkih izdelkov, Ra£e p j i Mari-
bor. Број на дозволата 1810 од 5 
јули 1957 година; 
произведува »Pinus« — tovarna 
kemifckih izdelkov, Rafce pri Mari-
bor. Број на дозволата 2159 од 15 
август 1957 година; 

произведува „Мерима" — хемиска 
индустрија, Крушевац. Број на 
дозволата 1042 од 5 април 1957 
година; 
произведува Plant Protection Ltd. 
London. Застапник »Interexport« 
Белград. Број на привремената 
дозвола 1729 од 27 јуни 1957 
година, 

година -

Директор 
на Сојузната управа за заштита 

на растенијата, 
Инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р, 
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Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ" излезе од печат 

Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 37. 
ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА EJIEKTPQEHEP* 
ГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР, 

Издание со латиница. 
Цена 80 динари. 
Порачки прима Комерцијалист© одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќ% 
Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за одобрување инвестициони зае-
ми за изградба кошеви за пченка без . 
конкурс — — — — — — — — 
Наредба за определување условите под 
кои рудниците на јаглен ќе го продаваат 
јагленот во IV тримесечје на 1957 година 
Наредба за ослободување од такси на Со-
јузот на глувите од Југославија — — 
Наредба за ослободување е-д такса на во-
зилата на Воздухопловниот сојуз на Ју -
гославија — — — — — — — — 
Наредба за формирањето и употребата на 
посебните средства во рамките на фондот 
на разликите во цените при* работењето 
со странство — — — 
Упатство за спроведување на О б у к а т а за 
давање кредити на членовите на задру-
гите и на другите индивидуални селско-
стопански производители за унапредување 
па селскостопанското производство — — 
Упатство за утврдување основицата за на-
плата на надоместокот (регресот) при ку-
пувањето на резервни делови за селско-
стопански машини, справи и уреди — — 
Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на книгата »The New Class« — 
Правилник за Техничките прописи за спе-
цијална заштита на електроенергетските 
постројки од пожар — — — — — — 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
•определување установи за испитување на 
прехранбените продукти и за вршење 
суперанализи — — — — — — — 
Наредба за височината на надоместокот 
(тарифата) за преглед на квалитетот на 
лековитите растенија наменети за извоз — 
Упатство за> дополнение на Упатството за 
спроведување на Одлуката за амортиза-
ција на основните средства во здравстве-
ните установи — — — — — — — 
Решение за југословенскиот стандард од 
областа на машините за трансформација 
на енергијата - — — 
Решение за југословенскиот станд.ард за 
парни локомотивски цилиндер 
Решение за југословенскиот стандард за 
коморите на црегрејувачите 
Решение за југословенските стандарди за 
клешти и меигели — 
Решение за југословенскиот стандард за 
напоните на електричните мрежи — — 
Решение за југословенските стандарди за 
челици — — — — 
Решение за југословенските стандарди за 
д лета и ножеви за рендиња — — — 
Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена дозвола 
за пуштање во промет на територијата на 
Југославија — i— — — —, — —, — 
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