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136. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
членот 23 став 3 од "Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниов извршен сов^т 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СИРИЈА И ОТВОРАЊЕ 
ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАМАСК 

1. Поради соединувањето на Сирија и Египет во 
Обединета Арапска Република, со 22 февруари 1958 
година се укинува Пратеништвото на Федеративна 
Народна Република Југославија во Дамаск. 

2. Се отвора Генерален конзулат на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Дамаск. 

3. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни _за извршување на оваа 
одлука 

• 4. Оваа одлука влегува, во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 70 

7 март 1957 година 
Белград 

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

137. 
Врз. основа на точката 11 одделот 4 главата XIX 

од Сојузниот општествен план за 1958 година и 
членот 4 став 1 од Уредбата за заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТ^ 
НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО ВО 1958 

ГОДИНА 
1. Југословенската инвестициона банка ќе дава 

од средствата на Општиот инвестиционен фонд нови 
инвестициони заеми за реконструкција, довршува-
њ е ^ проширување на постојните, како и за из-
градба на нови објекти во областа на индустријата 
и рударството, под условите предвидена во точката 
3 под в) од одделот 4 главата XIX на Сојузниот 
општествен план за 1958 година. 

Заеми од претходниот став Југословенската 
инвестициона банка може да им одобрува на оние 
инвеститори кои со новото производство ќе пости-
гнат што поповолен девизен ефект и рентабилитет 
кој овозможува исплата на заемот во што пократок 
срок. 

2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите да го пропише начи-
нот на утврдување на девизниот ефект, како и нај-

нискиот процент на девизниот ефект и на рентаби-

литетот под кој не можат да се одобруваат заемите 
од точката 1 на оваа одлука. 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите да пропише, во согласност, 
со „Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извр-
шен совет, посебни услови за височината на деви-
зниот ефект и на рентабилитетот за одделни сто-
пански гранки и видови инвестиции. 

3. Задолжителното учество на инвеститорите во 
трошоците за инвестиции што се вршат од сред-
ствата на заемите одобрени според оваа одлука за 
реконструкции, довршување и проширување на об-
јекти, се утврдува во ф ц ? 0 ч и н а : 

1) на 75г/с од средствата на амортизацијата што 
инвеститорот според важечките прописи може да ги 
троши во периодот на користењето на заемот; 

2) на придонесот од доходот на стопанските 
организации што инвеститорот го уплатил во опште-
ствените инвестициони фондови на општината, око-
л н а т а и народната ' република, а кој мшке да се 
троши според важечките проциси .за инвестиции во 
основните средства во периодот .на користењето на 
заемот. 

4. Ако инвеститорот понуди учество во трошо-
ците- за инвестиции поголемо од задолжителното 
учество од претходната точка, а ги исполнува сите 
останати услови предвидени во точ. 1 и 2 од оваа 
одлука, а особено во поглед на девизниот ефект и 
рентабилитетот, Југословенската инвестициона бан-
ка му одобрува заем првенствена! на тој инвеститор. 

Југословенската инвестициона банка к'е им 
одобри заем за изградба на нови објекти првенстве-
но на оние инвеститори што ги исполнуваат усло-
вите предвидени во претходниот став, а к'е понудат? 
поголемо учество во трошоците за инвестиции. 

5. Југословенската инвестициона банка може да 
се здоговори дека е инвеститорот должен да плати 
посебни пенали ако во периодот определен со дого-
ворот не оствари девизен ефект кој бил услов за1 

добивање на заемот. Наплатениот износ на овие пе-
нали е приход на Општиот инвестиционен фонд. 

6. Одредбите од оваа одлука нема да се при-
менуваат на инвестиционите заеми што се даваат 
за објектите во електростопанството, за рудниците 
на јаглен и за индустријата-на градежни матери-
јали, како и на инвестиционите заеми што Југо-
словенската инвестициона банка ги дава по посебш! 
одлуки на Сојузниот извршен совет. 

7. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
и на инвестиционите заеми што ги одобрува Југо-
словенската банка за надворешна трговија. 

8. Поблиски услови за давање заеми според оваа 
одлука ќе пропише Југословенската инвестициона 
банка во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден пој 
објавувањето во „Службен- лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 83 
10 март 1958 годам 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. Рј 
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138. 
Врз основа на точката 11 одделот 4 главата XIX 

од Сојузниот општествен план за 1958 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ "НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА СТАН-

БЕНА ИЗГРАДБА ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН 
1. Средствата од Општиот инвестиционен фонд 

-во износ од 1.500 милиони динари, а предвидени за 
станбена изградба во рудниците на јаглен во ставот 
1 под б) точката б одделот 4 главата XIX од Сојуз-
ниот општествен план за 1958 година, ќе ги употреби 
Југословенската инвестициона банка за давање за-
еми под условите определени во Одлуката за висо-
чината на средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за изградба на станови за потребите на работ-
ниците и службениците на рудниците на јаглен и 
за- условите за употреба на овие средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57) и во Наредбата за условите 
за давање инвестициони заеми за изградба на ста-
нови во рудниците на јаглен („Службен лист на 
ФНРЈ", бр'. 17/57). 

2. Југословенската инвестициона банка ќе ги 
дава инвестиционите заеми од претходната точка 
првенствено за продолжување на станбената из-
градба во оние рудници на јаглен чија станбена 
изградба е финансирана од средстава на Општиот 
инвестиционен фонд и во 1957 година. 

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

P. п. бр. 84 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпоетседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, .е. p. 

139-
Врз основа на членот 50 став 3 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен со-

I Бет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА НА СРЕДСТВА-
ТА ОД ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА ЗА КОИ НЕ СЕ ПЛАК'А ПРИДОНЕС 

ЗА БУЏЕТИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ТИЕ -
СРЕДСТВА 

I. Стопанските организации не се должни да 
плаќаат придонес за буџетите на политичкотерито-
ријалните единици предвиден во членот 50 од За-
конот за средствата на стопанските организации 
ако средствата од фондот за заедничка потрошу-
вачка ги користат за следните намени: 

1) за пренос во фондот на основните средства, 
во фондот на обртните средства или во резервниот 
фонд (член 26 став 2 од законот); 

2) за изградба на нови станбени згради, детски 
установи и сервиси за помош на домаќинствата; 

3) за давање стипендии на студенти и ученици 
и за стручно образование на работниците (член 48 
став 1 точ. 3 и 4 од законот); * 

4) за пренос без надоместок во општествените 
фондови со цел за нова станбена изградба или за 
давање заеми на општествените фондови за таа 
цел (член 51 од законот); 

5) за санитарни уреди за потребите на стопан-
ските организации; 

6) за инвестиции во основните средства на мен-
бите и работничките ресторани што ги основува 
стопанската организација (член 17 став 4 од Законот 
За придонесот од доходот на стопанските органи-
зации) ; 

7) за создавање заеднички фондови со други 
Стопански организации, ако средствата на тие фон-. 

дови се користат за целите наведени во оваа точка 
под 2—6. ' < 

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

Р. п. бр. 85 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић е. р..; 

140. 
Врз основа на чл. 129 и 135, во врска со членот 

29 од Законот за средствата на стопанските органи-
зации („Службен^ лист на ФНРЈ", бр. 54/57) а во 
врска со точ. V и XII од Одлуката за ограничување 
користењето на средствата на ^амортизацијата и за 
пониските норми на амортизацијата за стопанските 
организации од определени дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАКАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ 

ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
1. Стопанските организации го плаќаат ануите-

тот (отплатата и интересот) по сите инвестициони 
заеми за основни обртни средства, како и за сред-
ства за заедничка потрошувачка, на начинот утвр-
ден со оваа одлука. 

По инвестиционите заеми за основни сред-
ства и за обртни средства стопанските организации 
ја плаќаат отплатата на заемите на товар на основ-
ните средства односно обрти ите средства спрема 
намената на даденитезаеми, а интересот по тие 
заеми — на товар на своите материјални трошоци. 

По инвестиционите заеми за средства за заед-
ничка потрошувачка стопанските организации ја 
^плаќаат отплатата на заемот на товар на средствата 
за заедничка потрошувачка, а интересот по тие 
заеми — на товар на фондот за заедничка потро-
шувачка. 

Отплатата на инвестиционите заеми може да се 
ззрши и од средствата на фондовите на Заедниците 
на стопански организации. 

3. За отплата на инвестиционите заеми за 
ОСВОЕНИ средства односно за обртни средства можат 
да се употребат средствата на амортизацијата со 
кои стопанската организација може слободно да 
располага според важечките прописи. 

За отплата на заемите дадени од Општиот 
инвестиционен фонд стопанските организации мо-
жат да ги користат и средствата на амортизацијата 
од точката V на Одлуката за ограничуваше кори-
стењето на средствата на амортизацијата и за по-
ниските норми на амортизацијата за стопанските 
организации од определени дејности уплатени во 
претходните тримесечје, на текуштата година. 

Сојузниот извршен совет дополнително ќе ја 
регулира можноста за користење на средствата од 
претходниот став за отплатуван>е на заемите што 
се дадени од другите општествени инвестициони 
фондови за иста инвестиција за Која се дадени зае-
мите од Општиот инвестиционен фонд. 

Стопанските организации можат де ги користат 
средствата од ставот 2 на оваа точка само ако сите 
средства на амортизацијата со кои можат слободно 
да располагаат до крајот на текуштата година, ги 
употребиле за плаќање на отплатата по заемите 
од претходниот став. 

Средствата на амортизацијата што во смисла на 
членот 104 став 2 од Законот за* средствата на сто-
панските организации му припаѓаат на фондот на 
основните средства можат да се употребат и за 
отплата на инвестиционите заеми што се добиени 
за обртни средства, откога претходно ќе се прене-
сат во фондот на обртните средства. 
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4. Ако од средствата предвидени во претходните 
точки надеваа одлука не може да се намири цело-
купниот износ на стасаната отплата по инвести-
ционите заеми склучени до 5 јануари 1958 година 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд со 
срок до пет години, стопанската организација може 
за исплата ка ненамирениот износ на отплатата да 
ги употреби средствата на амортизацијата од пора-
нешните години кои според важечките прописи не 
можеле да се користат. 

Стопанската организација може да ги употреби 
средствата на амортизацијата од претходниот став 
и за намирување на стасаните отплатило инвести-
ционите заеми склучени од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд во 1957 година со срок подолг 
од пет години. 

Стопанската организација** може да го користи 
олеснетото од претходните ставови ако за отплата 
на тие заеми ги употребила вкупно расположивите 
средства на амортизацијата до крајот на текушта^ 
година и дел од амортизацијата според одредбите 
од ставот 2 точка 3 на оваа одлука. 

Ако стопанските организации ниту под усло-
вите' од претходните ставови не можат да ги нами-
рат стасаните отплати, Југословенската инвести-
циона банка односно Југословенската банка за над-« 
ворешна трговија се должни да го продолжат сро-
кот за отплата по тие инвестициони заеми. 

Д. Отплатата на инвестиционите заеми дадени 
до 5 јануари 1958 година од Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции за експлоатација на рудни-
ците на јаглен, на метали и неметали, како и за 
експлоатација на нафта, може да се врши од вкуп-
ниот приход на стопанската организација пред утвр-
дувањето на доход. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 89 
10 ма от 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

141. 
Врз основа н* точката 2 главата XX на Соју-

зниот општествен!план за 1958 година, во врска 
со ^ е н о т 16 од Уредбата 3d краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КОНТРАХИРА-

ЊЕ НА СЕЛСКОСТОИАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Стопанските и задружните организации што 

со селскостопански производители склучуваат до-
говори за производството и испорака (контрахира-
ње) на селскостопански производи, на кредитите што 
ги добиваат од банките и штедилниците за кон-
трахирање на селскостопански производи плаќаат 
интерес по нормите од 3% годишно. 

Стопанските и задружните организации можат 
кредитите од претходниот став да ги употребат само 
за кредитирање на селскостопанските производи-
тели со кои склучуваат договори за производство 
и испорака на селскостопански производи. 

2. Стопанските и задружните организации на 
кредитите што им ги даваат на селскостопанските 
производители' врз основа на склучените договори 
за контрахирање можат да им засметаат интерес 
по нормата што самите ќе ја определат односно за 
која ќе се здоговорат. 

3. Кредитирањето на селскостопански произво-
дители врз основа за склучените договори за кон* 

трахирање на селскостопански производи може да 
се врши: 

1) со давање средства за репродукција и за за-
штита (вештачко ѓубре, семе, садници и др.); 

2) со вршење услуги со механизацијата за обра-
ботка на земјиште; 

3) со давање готови пари. 
. 4. На кредитирањето на стопанските и задру-

жните организации според оваа одлука, се приме-
нуваат одредбите од Уредбата за краткорочните 
кредити. 

5. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот Државен секретаријат 

&за работи на финансиите. 
€}. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 95 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

142. 

Врз основа на членот 49 став 3 од Законот за 
придонесот- од доходот на стопанските "организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО ГО ИЗДВОЈУВААТ ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТО-/ 

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Покрај стопанските организации наведени во 

членот 49 став 1 од Законот за придонесот од до-
ходот на стопанските организации, и следните сто-
пански организации ќе го издвојуваат во 1958 го-
дина придонесот од доходот по нормите определе-
ни во наведениот член: 

1) рудниците на јаглен; 
2) градежните претпријатија, градежните мон* 

тажни претпријатија и градежно-занаетчискитЗ 
претпријатија; 

3) претпријатијата на дрвнатѕГинАустрија, освен 
претпријатијата за производството на корити , мо-
ливи и претпријатијата за преработка и обработка 
на плута; 

4) претпријатијата за геолошко-истражувачки и 
консолидациони работи; 

5) стопаг&ките организации за вршење админи-
стративни и интелектуални услуги. 

^ ј р К а к о стопански организации за вршена адми-
нистративни и интелектуални услуги се подразби-
раат: проектантските организации, организациите 
за вршење книговодствени услуги, организациите за 
унапредување на организацијата и работењето на 

стопанските организации, стопанските организации 
за економска пропаганда и публицитет, стопанските 
организации' за вршење финансиска ревизија и 
стопанските организации за применета геофизика. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува за целата 195Ѕ година. 

Р. п. бр. 94 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић о. & Светозар Вукмановић е. ft 
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143. 
Врз^основа на членот 25 од Законот за придр-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ДУЌАНИ 
II ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО 

ПОМАЛИ ТРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како помали трговски дуќани, во смисла на 

членот 23 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации, се сметаат: 

трговските дуќани што претежно се занима^ 
в а а т с о промет на прехранбени производи од една 
или од повеќе следни трговски струки: „зеленчук, 
овошје и преработки", „млеко и млечни производи", 
„леб и пециво", „риба", „живина, јајца, пердув и 
дивеч"; 

б) трговските дуќани кои претежно се занима-
ваат со промет на месо и на преработки од месо, 
а кои советот за работи на стоковниот промет на 
општинскиот народен одбор ги смета како помали 
дуќани; 

в) трговските дуќани што се занимаваат со 
промет на стоки од трговската струка „прехран-
бени продукти и предмети за домашни потреби" 
што се наоѓаат во сел^, помали населби, на работи-
лница оддалечени од градовите и на периферијата 
од градовите, под услов претежно да се занимаваат 
со промет на прехранбени продукти. 

Одредбите од ставот 1 се однесуваат само на 
оние трговски дуќани што не запослуваат поголем 
број работници од бројот што ќе^то определи соју-
зниот- Државен секретаријат за работи на стоков-
иот промет. 

2. Како помали трговски организации во сми-
сла на членот 24 од Законот за придонесот од до-
ходот на стопанските организации, се сметаат тр-
говските претпријатија што се занимаваат со про-
мет на зеленчук и овошје и нивни^ преработки на 
мало. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на трговските претпријатија на малц што имаат 
право на продажба на големо во смисла на членот 
11 став 2 од Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57 и 54/57). 

3. Се смета дека трговска организација се за- . 
нимава со промет на производи од трговските стру-
ки поброени во точ. 1 и 2 на оваа одлука ако про-
метот на тие производи, освен домашните по-
треби и алкохолните пијалоци, преминува 50% од 
вкупниот промет на трговската организација оства-
рен но изминатата година. 

4. За новооснована трговска организација што 
е регистрирана за една или повеќе трговски струки 
од точката 1 на оваа одлука, како и за трговска 
организација од исти струки што во изминатата го-
дина работела помалку од 9 месеци, советот надле-
жен за работи на стоковниот промет т општин-
скиот народен одбор може да определи да се сме-
таат како помали трговски организации ако наоѓа 
дека овие организации претежно ќе се занимаваат 
со промет на прехранбени производи од трговските 
струки наведени во точката 1 на оваа одлука. 

5. Во градовите поделени на општини работите 
од точката 1 под б) и точката 4 на оваа одлука што 
се дадени во надлежност на советот за работи на 
стоковниот промет на општинскиот народен одбор 
може да ги врши градскиот собор односно советот 
за работи на стоковниот промет на околискиот на-
роден одбор ако градски собор не постои. 

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за, работи на финансиите, во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за работи 

,на стоковниот промет. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации. 

Р. п. бр. 88 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

144. 
Врз основа на членот 25 во врска со чл. 23 и 24 

од Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУ-
ЌАНИ И ЗАНАЕТЧИСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ПОМАЛИ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАНИ ОДНОСНО ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Како занаетчиски дуќани, во смисла на чле-

нот 23 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации, се сметаат занаетчиските 
дуќани што се занимаваат со производство на стоки 
и со вршење услуги претежно за потребите на гра-
ѓаните од подрачјето на општината во која се нао-
ѓаат седалиштата на тие дуќани. 

2. Како занаетчиски стопански организации, во 
смисла на членот 24 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, се сметаат 
занаетчиските претпријатија и дуќани што прете-
жно се занимаваат со вршење услуги на граѓаните 
(услужно занаетчиство), а вкупниот приход на тие 
организации не е поголем од 40 милиони динари 
во изминатата година. 

За определени видови .занаетчиски стопански 
организации што се занимаваат со вршење услуги 
на граѓаните, Секретаријатот за индустрија на Со-
јузниот извршен срвет може да определи да се 
сметаат како помали занаетчиски стопански орга-
низации во смисла на членот 24 од Законот за1 при-
донесот од доходот на стопанските организации, без 
оглед на износот на остварениот вкупен приход во 
изминатата година. 

3. Советот надлежен за работите на занаетчи-
ството на општинскиот народе^одбор ги утврдува 
занаетчиските дуќани односно занаетчиските сто-
пански организации што претежно се занимаваат 
со вршење услуги за потребите на граѓаните, кои 
ги исполнуваат условите од точката 1 односно точ-
ката 2 на оваа одлука. 

4. За новооснованите занаетчиски стопански ор-
ганизации и за постојните занаетчиски стопански 
организации што во изминатата година работеле по-
малку од 9 месеци, а кои се регистрирани за врше-
ње занаетчиски услуги на граѓаните (услужно за-
наетчиство), советот надлежен за работите на за-
наетчиството на општинскиот народен одбор може 
да определи да се сметаат како помали занаетчи-
ски организации, ако наоѓа дека овие организации 
претежно ќе се занимаваат со вршење услуги на 
граѓаните и дека вкупниот приход на тие органи-
зации во текуштата година нема да биде поголем 
од 40 милиони динари. 

5. Во градовите поделени на општини работите 
од точ. 3 и 4 на оцаџ одлука што се дадени во над-
лежност на советов за работи на занаетчиството на 
општинскиот народен одбор може да ги врши град-
скиот собор односно советот надлежен за работите 
на занаетчиството на околискиот народен одбор ако 
градски собор не постои. > 

6. Поблиски пррписи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, со согла-
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сност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот за применување на Законот за придоне-
сот од доходот на стопанските организации. 

Р. п. бр. 87 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Кумановиќ, е. р. 

145, 
Врз основа на членот 25 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот^ извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУ-
ЌАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ СМЕТААТ 
КАКО ПОМАЛИ УГОСТИТЕЛСКИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
I. Како помали угостителски дуќани во смисла 

на членот 23 од Законот за придонесот од доходот 
на стопанските организации, се сметаат следните 
видови самостојни угостителски дуќани: 

1) ноќевал иштата (коначиштата); 
2) гос1илниците и крчмите; 
3) млечните ресторани; 
4) диеталните ресторани; 
5) рестораните за точење на безалкохолни пи-

јалоци; * 
6) работничко-службеничките ресторани и iv-еч-

зи, како и воените угостителски претпријатија од 
ист карактер; 

7) бифињата. 
Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

стоковниот промет може да определи и другите 
слични помали угостителски дуќани да се сметаат 
како помали дуќарш во смисла на членот 23 од За-
конот за придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации. 

II. Како' помали угостителски стопански орга-
низации во смисла на членот 24 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации се 
сметаат: 

1) самостојните угостителски дуќани што не се 
наведени во точката I од оваа одлука; 

2) угостителските претпријатија чиј вкупен 
приход во изминатата година изнесува до 60 мили-
они динари, освен угостителските претпријатија 
што имаат хотели од „А" г"ггг' " ' " з а г о р и ј а или 
пансион од I категорија или барови. ч] 

Одредбата под 2 на претходниот став ќе се при-
менува и на новооснованите угостителски претпри-
јатија и на постојните претпријатија што во изми-
натата година работеле помалку од 9 месеци, ако 
советот надлежен за работите на угостителството 
на општинскиот народен одбор смета дека проме-
тот на угостителското претпријатие во уекуштата ' 
година нема да биде поголем од 60 милиони ди-
нари. 

Во градовите поделени на општини рабртите 
од претходниот став што се дадени во надлежност 
на советот за работи на угостителството на општин-
скиот народен одбор може да ги врши градскиот 
собор односно советот надлежен за работите на уго-
стителството на околискиот народен одбор ако не 
постои градски собор. 

ЈП. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет. -

IV. Оваа одлука влегува во сила со дс .от на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како дои нд 
почетокот за применување на Законот за придоне-
сот од доходот на стопанските организации. 

Р. п. бр. 86 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељш^Зек^виќ, е. р. Светозар Вукмановић," е. р, 

146. 
•ЕфзиЗснова на одредбите од Одлуката за овла-

стување на Сојузниот извршен совет да донесува 
определени привремени прописи од областа на сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/57), во-
врска со членот 52 став 1 од Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА 
1. На службениците и работниците на кои се 

применуваат одредбите од Законот, за јавните слу-
жбеници, што не ќе бидат преведени на нови звања 
или што се преведени, но не ќе им биде определена 
положајна плата до 31 март 1958 година, ќе им се 
исплатуваат аконтации на платата во второто три-
месечје на 1958 година. 

2. На службениците и работниците од точката I 
на оваа одлука што се преведени на нови звања и 
на кои им е определена нова основна палта, ќе им се 
исплатува нова основна плата, разлика' меѓу при-
мените аконтации на основната плата во .првото 
тримесечје и на опредедната нова основна плата 
и аконтација на положај ната плата во височина на 
дополнителната плата, на положајниот додаток и на 
другите посебни додатоци. 

3. Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе донесе прописи за исплата на акон-
тациите на платите, за начинот на пресметувањето 
и за височината на аконтациите на придонесот за 
буџетите од личниот доход, придонесот за социјално 
осигурување и придонесот за станбена изградба на 
износите исплатени според точката 1 и 2 од оваа 
одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п, бр. 78 
10 ма пт 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

147. 
Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон и 

членот 23 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Слулсбен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 
17 НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА-
КОНИТЕ И ДРУГИТЕ СОЈУЗНИ ПРАВНИ ПРО-
ПИСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е ПРОШИ-
РЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. На уживателите на старосни и фамилијарни 

пензии ко« според членот 17 од Уредбата за спро-
ведување н& законите и другите сојузни правни 
прописи на територијата на која е проширена ци-
вилната управа на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/54) на 
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31 декември 1957 година имале право на постојан 
посебен додаток на пензија, а чии пензии преве-
дени според одредбите од Законот за пензиското 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57) 
изнесуваат помалку од вкупниот износ на пензијата 
определена или преведена според прописите што 
важеле до 31 декември 1957 година и од постојаниот 
посебен додаток ќе им се исплатува на име тој 
додаток разликата меѓу тој вкупен износ и износот 
на пензијата преведена според Законот за пензи-
ското осигурување. • . 

На уживателите на старосни и фамилијарни 
пензии кај кои износот на пензијата преведена спо-
ред Законот за пензиското осигурување му е рамен 
на вкупниот износ на поранешната пензија и на 
постојаниот посебен додаток (став 1) или е поголем 
од тој износ, не им припаѓа постојан посебен дода-
ток и исплатата на тој додаток им се запира на 1 
јануари 1958 година. 

Заради примена на ст. 1 и 2 од оваа точка, во 
износот на пензијата определена или преведена 
според поранешните прописи, покрај законската 
пензија се земаат и износите на сите додатоци на 
пензиите спореде прописите што важеле до 31 де-
кември 1957 година, а во износот на пензијата пре-
ведена според Законот за пензиското осигурување 
се зема и износот на заштитниот додаток кој на 
уживателот му припаѓа според тој закон и според 
Одлуката за определување и исплатување на за-
штитниот додаток на пензиите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/57). 

2. На уживателите на лични и фамилијарни 
пензии на кои пензијата им е определена според 
Законот за пензиското осигурување врз основа на 
просечниот месечен износ на платите, во кој износ 
е засметан и постојаниот посебен додаток на пла-
тата отт членот 15 на Уредбата за спроведување на 
законита и другите сојузни правни прописи на те-
риторијата на која е проширена цивилната управа 
на Федеративна Народна Република Југославија и 
прописите за применување на тој член, делот од 
вкупниот износ на така определената пензија кој 
произлегува од засметувањето на постојаниот посе-
бен додаток во просечниот месечен износ на пла-
тите — им припаѓа како постојан посебен додаток 
на пензија во смисла на членот 17 од споменатата 
уредба. 

Износот на постојаниот посебен додаток на пен-
зијата од претходниот став се утврдува така што од 
износот на пензијата определена од пензискиот 
основ според просечниот месечен износ на платите 
во кој износ е засметан и постојаниот посебен дода-
ток на платите (став 1), ќе се одбие износот на пен-
зијата определена од пензискиот основ спрема про-
сечниот месечен износ на платите во кој не е засме-
тати постојаниот посебен додаток на платите. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка се приме-
нуваат и кога преведувањето на пензијата по ба-
рање од уживателот според Законот за пензиското 
осигурување, се врши врз основа на просечниот 
месечен износ на остварените шили. 

3. На уживателите на лични и фамилијарни 
пензии на кои пензијата им е определена според 
Законот за пензиското осигурување од просечниот 
пензиски основ поради тоа што според законот 
пензискиот основ не може да се утврди спрема про-
сечниот месечен износ на платите, а чии така опре-
делени пензии изнесуваат помалку од вкупниот из-
нос на пензијата што би била определена според 
членот 9 или 10 од Уредбата за определување и за 
преведување на пензиите и инвалиднините („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/52, 2/53 и 1/56: и на по-
стојаниот посебен додаток, ќе им се исплатува на 
име тој додаток разликата меѓу тој вкупен износ 
и износот на пензијата определена според Законот 
за пензиското осигурување, ако осигурениците за 
времетраењето на работниот однос имале право на 
постојан посебен додаток на платата во смисла на 
точката 2 од оваа одлука. 

Одредбата од точката 1 став 8 на оваа одлука 
се применува и при утврдувањето на постојаниот 

посебен додаток од претходниот став. 
4. Постојаниот посебен додаток на пензијата 

според одредбите од оваа одлука им се исплатува 
на уживателите на пензии додека постојано пре-
стојуваат на територијата на која е проширена ци-
вилната управа на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

5. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
согласно и во поглед на посебниот додаток на пен-
зијата установен со одлуката на Сојузниот извршен 
совет за регулирање на посебните побарувања на 
железничарите оптанти од Италија, Р. п. бр. 291 од 
21# декември 1953 година со подоцнежните измени и 
дополненија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на-
о б ј а в у в а њ е т о во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 92 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

148. 
Врз основа на членот 59 од Законот за работ-

ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 
ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА 
ДОНЕСУВА ПРАВИЛНИЦИ ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕ-
ХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТАТА 

1. Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет да пропишува, со согласност 
од Секретаријатот ,за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет и од државниот секретаријат односно 
од секретаријат на Сојузниот. извршен совет во чиј 
делокрзт спаѓа соодветната гранка на стопанството 
односно областа на управата, правилници за хиги-
енско-техничките заштитни мерки при работата за 
одделни видови работи односно дејности; наведени 
во членот 44 од Законот за работните односи. 

2. Со правилниците од претходната точка можат 
да се пропишуваат обврски на стопанските и други 
организации (член 16 ст. 2 и 3 од Законот за работ-
ните односи), на одговорните лица во тие органи-
зации и' на други работодавци, како Л обврски на 
работниците и на други лица врз кои се применува 
одредбата за заштитата при работа (член 16 став 1 
и член 58 од Законот за работните односи). 

3. Со правилниците од точката 1 на оваа одлука 
можат да се пропишуваат обврски за стопанските 
и други организиции поруги работодавци постојните 
објекти и уреди за кои се пропишуваат хигиенско-
техничките заштитни мерки и другите средства со 
кои се заштитуваат работниците при работа, да ги 
доведат во согласност со одредбите на тие правил-
ници, како и сроковите во кои мора да се изврши 
тоа усогласување. 

4. Ако со закон, друг пропис или со одредби од 
правилниците донесени врз основа на оваа одлука 
не е посебно пропишана казца за повреди на од-
редбите од правилниците за хигиенско-' ехничките 
заштитни мерки, донесени врз основа на оваа од-
лука, ќе се казни за прекршок: 

1) правно лице со парична казна до 200.000 ди-
нари; 

2) одговорното лице во правното лице со пари-
чна казна до 10.000 динари; 

3) приватен работодавец со парична казна до 
100.000 динари. 

За повреди од потешка природа поради кои 
може да настапи намалување на работната 'спосо-
бност или смрт на запослени лица правното лице 
ќе се казни со парична казна од 50.000 до 1,000 ООО 
динари; 

5. За водење административно-казнена постапка 
поради прекршоците од точката 4 став 2 од оваа 
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одлука надлежен е околискиот судија за прекр-
шоци. 

6. Оваа одлука в л е ^ в а во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 93 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

149. 
. Врз основа на членот 103 став 1 од Законот за 

организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОВЕТИТЕ НА НАУЧ-
НИТЕ УСТАНОВИ ШТО ГИ ОСНОВАЛЕ СОЈУЗНИ 

ОРГАНИ 
1. Се овластуваат советите на> научните установи 

што како органи на .управувањето на тие установи 
ги именувал Сојузниот извршен совет, да донесат 
правила на установите во смисла на членот 21 од 
Законот оа организацијата на научната работа, како 
и, избирањето на нови совети во смисла на одред-
бите бд тој закон, да ги вршат правата и должно-
стите што ги имаат ^советите на научните установи 
според одредбите од овој закон. 

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

P. п. бр. 81 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељков Зековић е. p. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић е. р. 

точката 1 сГд оваа одлука, може, во смисла на чле-
нот 108 став 3 од Законот за пензиското осигурува-
ње, д_ се врши при определувањето на пензијата на 
уметниците распоредени во осигуренички разред по-
висок од VIII. 

4. Уметниците што се евидентирани како осигу-
реници на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, ќе ги распоредат околиските заводи за со-
цијално осигурување по службена должност во оси-
гуреничките разреди со пензиските основи според 
точката 1 на оваа одлука. 

5. Распоредувањето во осигуреничк^те раЈреди 
со пензиските основи според точката 1 од оваа од-
лука ќе се применува при определувањето- на ,сите 
права врз основа на социјалното осигурување, а ќе 
се примени и при преведувањето на пензиите на 
уметниците кои се определени според Уредбата за 
социјалното осигурување на уметниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/55), ако уметникот според 
членот 12 од таа уредба не бил распореден во пен-
зиски разред повисок од VJTI, во кој случај преве-
дувањето се врши спрред членот 193 ст. 1, 3 и 4 од 
Законот за пензиското осигурување. 

6. Придонесот за социјално осигурување на умет-
ниците се плаќа во смисла на членот 18 од Уредбата 
за социјалното осигурување h i уметниците по нор-
мата од 35°/о применета врз износите на основите од 
точката 1 на оваа одлука. 

7. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престануваат да важат одредбите од 
Уредбата за социјалното осигурување на уметниците 
што се во спротивност со одредбите од оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 82 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

150. 
Врз основа на членот 108 став 2 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА УМЕТНИЦИТЕ ВО 

ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕДИ 
^1. Уметниците од членот 105 став 1 од Законот 

за пензиското осигурување се распоредуваат според 
вкупно признаениот пензиски стаж во следните 
осигуренички разреди, со просечните пензиски 
основи од членот 63 на Законот за пензиското оси-
гурување. и тоа: 

помалку од 10 години IX 12.900 
10 или повеќе, а помалку од 15 години VIII 13.950 
15 или повеќе, а помалку од 20 години VII 15.150 
20 или повеќе, а помалку од 25 години VI 16.400 
25 или повеќе, а помалку од 30 години V 17.700 
30 или повеќе години IV 19.300 

2. Распоредувањето во осигуренички разреди го 
вршат околиските заводила социјално осигурување 
врз основа на податоците за признаениот пензи-
ски стаж. .. , * 

3. Распоредувањето на особено заслужни умет-
ници. во_ осигуреници разреди, повисок .од оној што 
му- одговара на пензискиот стаж. признаен според 

Секретар, 
Вељко Зековић е. p. 

151. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на 

окружните и околиските јавни обвинителства („Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр. 29/56) во одделот I под, 
„Ѓ\ Во Народната Република Црна Гора" точката 
1 под а) се менува и гласи: 

„Околиското јавно обвинителство во Титоград 
за подрачјето на околиските судови во Титоград, 
Даниловград и Колашин 

Во истата точка одредбите под б) и в) се бришат. 
2. Точкава 3 се менува и гласи: 
„3. Окружното јавно обвинителство, во Иван-

град за подрачјето на Окружниот суд во Иванград; 
а) Околиското јавно обвинителство во Иванград 

за подрачјето на околиските судови во Иванград, 
Плав и Рожај ; 

б) Окшпжгкото јавно обвинителство во Бијело 
Поље за подрачјето на Околискиот суд в8 Бијело 
Поље." 

3. По топката 3 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: ^ ^ 

„4. Окружното јавно обвинителство во НиЌшик' 
за подрачјето на Окружниот £уд во Никшик'; 

Околиското јавно обвинителство во Никшик' за 
подрачјето на околиските судови во Никшик', Шав-
ник и Плужине. , . • • « — 

5* Окружното јавно .обвинителство ро Плевља 
за подрачјето на Окружниот суд во Плевља;. 
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Око диското јавно обвинителство во Плевља за 
подрачјето на околиските судови во Плевља, Ж а -
бљак и Градац." 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 79 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Светозар Вукмановић с. р. 

152^ 
Врз основа на членот 115 став 8 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист ФНРЈ", 
бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ 

СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВИ НА ФАМИЛИЈАТА 

1. При утврдувањето на правото на фамилијар-
на пензија на вдовица, пасинок, внуче и на члено-
вите на пошироката фамилија (член 115 став 2 од 
Законот за пензиското осигурување), ќе се смета 
дека овие осигуреникот односно уживателот на 
лична пензија ги издржувал: 

а) ако таков член на фамилија живеел во дома-
ќинство на осигуреник односно уживател на лична 
пензија и во моментот на неговата смрт немал соп-
ствени приходи достаточни за издршка, односно не 
се здобил со такви приходи како наследник од умре-
ниот осигуреник; 

б) ако таков член на фамилија живее надвор од 
домаќинството на осигуреник односно уживател на 
лична пензија и зо моментот на неговата смрт не-
мал сопствени приходи достаточни за издршка, од-
носно не се здобил со такви приходи к^ко наследник 
на умрениот осигуреник, а осигуреникот односно 
уживателот на пензија му обезбедувал средства за 
издршка. 

Ке се смета дека член на фамилија нема соп-
ствени приходи достаточни за издршка ако му на 
данок подложниот приход од сопствен селскосто-
панскио имот не надминува 10.000 динари годишно 
или ако му каков и да е друг приход не надминува 
5.000 динари месечно. Ако член на фамилија има и 
на данок подложен приход од селското стопанство 
и други приходи, годишниот приход од селското сто-
панство се дели со 100, а месечниот износ на други-
те приходи — со 50, па ако збирот на обата колич-
ника не надминува 100, се смета дека членот на фа-
милијата нема сопствени приходи достаточни за 
издршка. 

Ке се смета дека осигуреникот Односно уживател 
на лична пензија обезбедувал средства за издршка 
на член на фамилија што живеел надвор од него-
вото домаќинство ако тој на таков член на фами-
лија- редовно или повремено му давал материјални 
средства во просечне« вредност од најмалку 2.500 . 
динари месечно, i другите приходи н£ таков, член 
на фамилијата не ја надминувале височината на 
приходите од претходниот став. 

2. По исклучок од точката 1 од оваа одлука, кога 
лицето од кое членовите на фамилијата го изведу-
ваат своето право на фамилијарна пензија е умрено 
пред 1 јануари 1958 година, за утврдување на из-
дршката на членовите на фамилијата ќе се приме-
нуваат критериумите спрема кои таквите факти се 
утврдувани во времето на смртта на осигуреникот 
односно на уживателот на пензија или инвалиднина, 
ако е тоа поповолно за нив. 

Црн утврдувањето на правото на фамилијарна 
пензија ќе се смета дека издршка постоела и за 
времето за кое лицето од кое членовите на фами-
лијата го изведуваат своето право на фамилијарна 
пензија поради воени или други објективни окол-
ности без своја вина било спречено фактично да ги 
издржува членовите на фамилијата од точката 1 на 
оваа одлука. 

3. Ако кај членовите на фамилијата на кои им 
е признаено правото на фами лиј арна пензија врз 
основа на утврдената издршка во смисла на точ. 1! 

и 2 на оваа одлука, дополнително настапат промени 
во имотната состојба поради кои сопствените при-
ходи ги надминуваат износите определени во точ-
ката 1 став 2 на оваа одлуку ќе се примени одред-
бата од членот 153 точка 4 на Законот за пензиското 
осигурување, бидејќи во тој случај членот на фа^-
милијата има сопствени средства достаточни за 
издршка. 

За примена на претходниот став не се засметува 
во приходите фамилијарната пензија односно дел 
од фамилијарната пензија што би му припаднал на 
соуживателот во случај на одвоен живот, како ниту 
додатокот на деца што му припаѓа на уживателот на 
фамилијарна пензија. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во '„Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 90 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е p. 

153. 
Врз основа на членот 266 став 2 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДО-
ВИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ШТО НЕМААТ 

ПРАВО НА ФАМИЛИЈАРНА ПЕНЗИЈА 
1. Ако вдовица на осигуреник живее во дома-

ќинство што нема приходи од селско стопанство 
ни приходи од други дејности што подлежат на 
оданочување, а во кое вкупните чисти приходи од 
работен однос, од социјално осигурување или од 
други социјални давања не го надминуваат износот 
од 5.000 динари месечно по член на домаќинство, 
материјалното обезбедување на кое вдовицата има 
право според членот 266 став 1 од Законот за пен-
зиското. осигурување -се определува: 

1) ако нема членови на потесната фамилија на 
умрениот осигуреник што имаат право на фамили-
јарна пензија — во височина од 85% од просечниот 
пензиски основ на XX осигуренички разред, зао-
кружено на износот од 4.950 динари месечно (член 
135 став 2 точка 1 и член 136 од Законот за пензи-
ското осигурување); 

2) ако има членови на потесната фамилија што 
имаат право на фами лиј арна пензија — во височи-
на на разликата меѓу вкупниот износ на фамили-
јарната пензија што би им. припаднала на сите чле-
нови на потесната фамилија кога и вдовицата би 
била соуживател на фамилијарната пензија и изно-
сот на фамилијарната пензија .што фактично им се 
исплатува на членовите на потесната фамилија, со 
тоа што височината на така определеното матери-
јално обезбедување не може да го надмине изно-
сот од 4.950 динари месечно. 

2. Ако вдовица на осигуреник живее во дома-
ќинство ш^о има приходи од селско стопанство 
или приходи од други дејности што подлежат на 
оданочување, а вкупниот даночен цензус на дома-
ќинство не го надминува износот од 250 динари го-
дишно по /член на домаќинство, материјалното обе-
збедување и' припаѓа во определен процент од ма-
теријалното обезбедување на кое би имала право 
според точката 1 од оваа одлука, и тоа: 

1) ако даночниот цензус изнесува до 50 дина-
ри годишно по член -на домаќинство — во височи-
на од 75% од износот на материјалното обезбедува-
ње од точката 1; 

2) ако даночниот цензус изнесува повеќе од 50 
а до 150 динари годишно по ^лен на домаќинство — 
во височина од 50% од износот на материјалното 
обезбедување од точката 1; 
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3) ако даночниот цензус изнесува повеќе од 150 
а до 250 динари годишна по член на домаќинство — 
во височина од 25% од износот на материјалното 
обезбедување од точката 1. 

3. На вдовицата на осигуреник која има право 
на отпремнина според членот 118 став 2 од Законот 
за пензиското осигурување, материјалното обезбе-
дувања и се исплатува по престанокот на исплатата 
на отгтремнината според ставот -3 на истиот член. 

4. На вдовицата на осигуреник која дополшгге-
лно ќе се здобие со правото на фами лиј арна пензи-
ја, и' престанува правото на материјално обезбеду-
вање определено според оваа одлука од денот од кој 
и' припаѓа правото на фамилии арна пензија. 

5. Кога материјалното обезбедување на вдовица 
на осигуреник и' се определува по смртта на лицето 
што било уживател на пензија или инвалиднина, 
времето во кое мораат дâ  бидат исполнети пропи-
шаните Делови на работниот стаж за здобивање со 
правото на материјално обезбедување според членот 
89 од Законот за работните односи, се смета наназад 
од денот кога уживателот се здобил со правото на 
пензија одново инвалиднина. 

6. Ова^ одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето^ во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 91 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

154. 
Врз основа на членот 111 став 2 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) и членот 43 од Уредбата за орга-
низација на заводите на социјално осигурување 
(..Службен ЈГИ°,Т на ФНРЈ", бо. 12/55). во виска со 
членот 8 од Одлуката за. спроведување избори на 
органи на самоуправувањето за заводите за соци-
јално осигурување. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/55), Сојузниот извршен совет донесува • 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СО-
БРАНИЈАТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Изборите за членови на собранијата на око-

лиските заводи за социјално осигурување ќе се 
избушат од 1 до 15 јуни 1958 година. 

2. Собранијата на околските заводи за социјално 
осигурување избрани на изборите од 1 до 15 фе-
Bpvantf 1956 го лина ќе продолжат со работата до 
избориве на нови собранија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". х 

Р. п. 6pv 80 
10 MPuT 195В година 

-Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

155. 
Врз основа на членот 38 став 2 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ДЕЈНОСТ НА ПОГОНИТЕ И 
ЕДИНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Како привремена дејност на погоните и едн-
аквите на стопанските организации, освен на пого«* 

ните со самостојна пресметка, во смисла на членот 
38 став 1 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации, се сметаат следните деј-
ности што се вршат на подрачјето на општината на 
ift>e се наоѓа седиштето на стопанската организа-
ција, и тоа: 

1) монтажната дејност- (во која спаѓа и монти-
рање и одржување водови, мрежи, уреди и по-
стројки на поштенско-телеграфско-телефонските 
претпријатија, како и монтирање и одржување во-
доводна и канализациона мрежа); 

2) градежно-занаетчиската дејност; 
3) одржувањето на пруги, пружни постројки и 

телефонско-телеграфски и сигурносно-сигнални 
уреди на железничко-транспортните претпријатија; 

4) подавањето и одржувањето на телефонско-
телеграфски линии, уреди и постројки на поштен-
ско-телеграфско-телефонските претпријатија; 

5) премерувањето, снимањето и трасирањем на 
терени; 

6) геолошко-истражувачката дејност; 
7) искористувањето и експлоатацијата на шу-

мите надвор од местото во кое се врши индустриска 
преработка на дрво; 

8) дејноста против ерозија на земјишта и за уре-
дување на порои; 

9) вршењето на заштита од корозија; 
10) другите дејности слични на дејностите од 

оваа точка под 1—9. 
2. Ако стопанска организација во својот состав 

има погон со самостојна пресметка чии погони од-
носно единици вршат привремена дејност во смисла 
на претходната точка од оваа наредба, надвор од 
подрачјето на општината на кое се наоѓа седиштето 
на погонот со самостојна пресметка, придонесот од 
доходот се уплатува во општината на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на погонот со самостојна пре-
сметка. 

3. Оваа наредба злегува во сила со ѕ^енот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

Бр. 12-4695/1 
28 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

з̂а работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

156: 
Врз основа на одредбата од ставот 3 точката 3 

одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен 
план за 1958 година, сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЛУМНОНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОГРАНИ-
ЧУВАЊАТА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
X, Здравствените установи со самостојно финан-

сирале можат, во смисла на одредбата од ставот 2 
точката 5 одделот 1 главата XIX на Сојузниот оп-
штествен план за 1958 година, да ги користат сите 
расположиви средства на своите фондови, како 
пренесените од 1957 година, така и оние што ќе ги 
остварат во 1958 година. 

II. Сите други установи со самостојно финан-
сирање можат средствата на своите фондови да ги 
користат до височина на износот на неизмирените 
обврски создадени до крајот на 1957 година на товар 
на средствата од своите фондови. Како обврски соз-
дадени до крајот на 1957 година се подразбираат и 
отплатите на ануитетите што стасуваат во 1958 го-
дина по договорите склучени до 31 декември 1957 
година. 

III. До 100% од износот на расположивите сред-
ства, пренесени од 1957 година и остварени во 195$ 
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година, на својот фонд за замена и за дополнување 
на основните средства можат да користат следните 
видови установи со самостојно финансирање: 

1) радиостаниците; 
2) установите што се занимаваат со производ-

ство на ветеринарни серуми и биолошки препарати, 
како и установите што се занимаваат со производ-
ство и контрола на серуми и лекови за хумана 
Медицина; 

3) установите за социјални грижи (детските 
Јасли, детските домови од сите видови, домовите 
еа изнемогне ти и слични, како и ученичките и сту-
дентските домови и интернат^ домовите на ученици 
во стопанството и ученичките кујни); 

4) училишните работилници на стручни учи-
лишта; 

5) установите што се занимаваат со изработеа 
ha филмови; 

в) комуналните установи што се занимаваат со 
превоз на граѓани, со снабдување на населби со 
вода и со одржување на чистота, како и комунал-
ните установи што се занимаваат со снабдување на 
граѓаните со прехранбени продукти, ако се основани 
како установи со самостојно финансирање. 

IV. До 100% од износот на средствата "на фондот 
За замена и дополнување остварени и уплатени во 
корист на фондот за 1958 година, можат да користат 
следните видови установи: 

1) сточарско-ветеринарните . станице и амбу-
ланти; 

2) ергелите; 
3) станиците за селекција и оплеменување на 

семе; 
4) установите што се занимаваат со одгледување 

и експлоатација на шуми, како и установите што се 
занимаваат со заштита на подрачјата прогласени за 
национални паркови. 

V. Ветеринарните и сточарските станици можат 
средствата од фондот за обесштетување да ги кори-
стат до износите потребни за исплата надоместоците 
на сопствениците на добиток пцоисан при ветери-
нарни интервенции. 

VI.~Како фондови за замена и дополнување во 
смисла на точ. III и IV од оваа наредба се сметаат 
и амортизационите фондови на установите со само-
стојно финансирање, ако в-формирањето на такви 
фондови предвидено со решението за основување 
на установати со самостојно финансирање. 

VII. Установите наведени во точ. III и IV од 
оваа наредба не можат во 1958 година на товар на 
средствата што според оваа наредба се ослободуваат 
за користење да набавуваат канцеларски намештај 
и други видови канцелариска опрема. 

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

Бр. 1900 
28 февруари 1958 година 

Белград ч\ 
Државен секретар 

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

157. 
Врз основа на членот 88 став 2 од Законот за 

државната управа и членот 12 од Законот за сојуз-
ните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), а заради извршување на Одлуката за 
расподелба на вкупниот приход на електростопан-
ските претпријатија и на заедниците на електросто-
п а нек ите претпријатија за- 1957 ' година („Службен 
лист па ФНРЈ", бр, 54/57), сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
ОД ДОБИВКАТА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1957 ГОДИНА 
1. Електростопанските претпријатија што вршат 

расподелба на вкупниот приход во смисла на точ-

ката 1 од Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на електростопанските претпријатија и на за-
једниците на електростопанските претпријатија за 
1957 година, ги утврдуваат платите од добивката 
за 1957 година со примерна на процентот пресметан 
според одредбите од оваа наредба врз делот 
добивката кој останува по издвојувањето на закон-
ските обврски од добивката. 

2. Процентот за плати од добивката за 1957 
година се утврдува во височина на процентот за пла-
ти од добивката утврден во завршната сметка на 
претпријатието за 1956 година за кој е донесено ре-
шение според членот 33 став 2, односно кој е при-
фатен во смисла на членот 35 став 1 од Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56), 
со тоа што тој процент се наголемува за 25% во 
смисла на одредбите од ставот 1 одделот 4 главата 
XVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година. 

Н а го лемениот процент пресметан според прет-
ходниот став не може да биде поголем од 50%. 

3. Електростопанските претпријатија од точката 
1 на оваа наредба што БО 1956 година не искажале 
добивка туку загуба, во 1957 година ќе издржуваат 
за плати од добивката 50°/« од делот на добивката 
кој останува по издвојувањето на законските об-
врски. 

4. Процентот за плати од добивката за 1957 
го дада зе електростопанско претпријатие што во 
1957 година е основано или настанато со издвојува-
ње, го утврдува општинскиот народен одбор на чие 
подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската ор-
ганизација, во смисла на одредбата од членот 147 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57, 51/57 и 55/57). 

За утврдениот процент во смисла на претходниот 
став општинскиот народен одбор издава образло-
жено писмено решение, чиј препис електростопан-
ското претпријатие го прилага кен својата завршна 
сметка за 1957 година. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува за целата 1957 година. 

Бр. 12-4697/1 
28 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Ху мо, е. p. 

158. 
Врз основа на чл 29 и 44 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48), во врска со 
членот 34 од Законот за сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на фцН^нсиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 
СО СТОКИТЕ ОДЗЕМЕНИ ПО ЦАРИНСКИТЕ 
ПРЕКРШОЦИ И СО СТОКИТЕ НА КОИ ИМ ПО-

МИНАЛ СРОКОТ НА ЛЕЖАЊЕТО 
1. Во Наредбата за постапување со стоките 

одземени по царинските прекршоци И со стоките 
на кои им поминал срокот на лежењето („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/52) точката 7 се менува и 
гласи: 

„7) На јавна продажба можат да учествуваат 
општествени правни лица, граѓани и граѓански 
правни лица. 

Управата за царини може да определи на јавна 
продажба на определени СТОЕВИ да можат да ј уче-
ствуваат само општествени правни лица. 

Ако стоките во случајот од претходниот став 
не бидат продадени на првата јавна продажба, тие 
ќе се изложат на повторна јавна продажба, на која 
можат да учествуваат и граѓани и граѓански правни 
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лица ако на неа не учествува ниедно општествено 
правно лице." 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „-Службен лист на ФНРЈ'4. 

Бр. 127/58 
14 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. p. 

159. 
Врз основа на членот 62 став 1 од Законот за 

виното („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57), Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на Со-
јузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕРАБОТКА НА ГРОЗЈЕ И ВИНО 

I. Услови под кои стопанските организации можат 
да вршат преработка на грозје и вино 

Член 1 
' Стопанска организација може да врши прера-

ботка на грозје и вино ако ги исполнува следните 
услови: 

1) преработката на грозје и вино да и* е запи-
шана како предмет на нејзиното работењево реги-
старот на стопанските организации; 

2) да располага со посебни простории: 
а) за преработка, сместување и нега на грозје, 

шира и вино, и за манипулирање со нив; 
б) за анализирање и испитување на грозје, ши-

ра и вино; 
3) да располага со одвоено уредено место за 

сместување на отпадоци и загадени' предмети од 
просториите од претходната точка; 
* 4) да располага со потребни садови, справили 

технички уреди за правилна преработка на грозје, 
за сместување и нега на шира и вино и за манипу-
лирање со нив како и со потребна апаратура^ за 
анализирање и испитување на грозјето, ширата и 
виното; 

5) со преработката на грозје и вино да раководи 
селскостопански стручњак од винарска струка со: 

а) завршен земјоделски факултет или земјодел-
ска школа рамна на неа и со најмалку една година 
пракса во винарството; или 

6) завршено средно земјоделско училиште и' со 
најмалку три години пракса во винарството, одно-
сно со најмалку една година пракса во винарски 
заводи и институти или енолошки станици; или 

в) завршено ниже земјоделско училиште и со 
најмалку пет ГОДРШИ пракса во винарството, одно-
сно со најмалку две години пракса во винарските 
заводи, институти или енолошки станици; или 

г) завршено специјално лозарско односно ви-
нарско училиште и со три години пракса во винар-
ството, односно со најмалку две години пракса во 
винарски заводи, институти или енолошки станици. 

Член 2 
Просториите од точката 2 на претходниот член 

мораат да бидат снабдени со достаточна количина 
вода за човечка употреба, како и за миење на про-
сториите, справите и уредите. 

Член 3 
Стопанска организација може да врши прера-

ботка на грозје и вино дури откога врз основа на 
мислењето од стручната комисија, со решение од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за селското 
стопанство, ќе се утврди дека ги исполнува условите 
од членот .1 на овој правилник. 

Стручната комисија од претходниот став ја 
определува општинскиот орган на управата надле-
жен за селско стопанство, и тоа во следниот состав: 
селскостопански стручњак од винарска струка, кој 
раководи со работата на комисијата, и по еден прет-
ставник на санитарната и градежната инспекција, 
а во комисијата по потреба можат да се именуваат 
за членови и други стручњаци. 

Член 4 
Трошоците на стручната комисија ги поднесува 

стопанската организација што поднесува барање за 
донесување решение од ставот 1 на претходниот 
член, 

И. Облажување на шира и гмечено грозје 
Член 5 

Облажување на шира и гмечено грозје може да 
се врши само во случаите кога поради лошата го-
дина или поради последиците од болести на винова 
лоза количината на шеќер во ширата или гмеченото 
грозје е помала од нормалната количина на шеќер 
на определено подрачје во определен вид грозје од-
носно во вообичаена смеса на видови грозје. 

Облажување може да се врши самово концен-
трирана (изварена) шира, и тоа во количина потре-
бна ширата или гмеченото грозје да постигне нор-
мална количина на шеќер за определено подрачје 
во определен вид грозје односно во вообичаена 
смеса на видови грозје. 

Член 6 
Одобрение за облажување на ширата или гме-

ченото грозје според претходниот член, дава око-
лискиот орган на управата надлежен за селско сто-
панство врз основа на мислење на установата од 
членот 50 од Законот за виното. ' 

Установите од членот 50 на Законот за виното 
ке утврдат секоја година за одделни винородни кра-
ишта и видови грозје дали ширата или гмеченото 
грозје содржи нормална количина шеќер, и на ба-
рање од органите на управата ќе дадат мислење за 
потребата од облажување. 

Член 7 
Одобрение за облажување на ширата или т е -

ченото грозје м о ж е л а се даде за целиот винороден 
крај на подрачјето на око лиј ата или само за под-
рачјето на една општина, едно место, еден потес 
или за винородниот крај на определена положба и 
тоа за определени видови грозје или за вообичаена 
смеса на видови грозје. 

Член 8 
Одобрение за облажување на ширата или гмече-. 

ното грозје надлежниот орган може да издаде по 
сопствена иницијатива или на барање од произво-
дителот. 

Ако одобрение бара производител кој грозјето, 
ширата или гмеченото грозје го набавува надвор од 
подрачјето на околната во која намерава да врши 
облажување, одобрението го дава околискиот орган 
на управата надлежен за селското стопанство на чие 
подрачје е произведено грозјето, и тоа пред да се 
извезе грозјето од подрачјето на околната. 

Член 9 
Производителот на грозје или вино кој обла-

жува шира или гмечено грозје со концентрирана 
шира е должен за тоа да му поднесе пријава на 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на винарската инспекција според образе-
цот кој е составен дел од овој правилник. 
IIL Средства што можат да се употребуваа? за пре-
работка на грозје, шира и гмечено грозје, за пре-
работка и нега на вино, начин на нивна употреба 

и количини кои можат да се употребат 
Член 10 

При преработка на грозје, шира ида гмечено 
грозје, и при преработка и нега на вино смеат да се 
употребуваат следните средства: 

1) сумпор-диоксид; 
2) калциум-карбонат^калиум-карбонат или неу-

трален калиум-тартрат; 
3) винска, лимонска и аскорбинска киселина; 
4) танин; 
5) средства за бистрење; 
6) животински и растениски јаглен; 
7) јаг лен-диоксид; 
8) вински квасец; 
9) вазелинско и парафинско масло. 
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За пуштање во промет на средства од претход-
ниот став потребна е и дозвола од органот на упра«* 
вата од членот 14 став 2 од Законот за виното. 

Член 11 
Употребата на средствата од претходниот член е 

допуштена под услов тие да се енолошки чисти и да 
му се додаваат на гмечено грозје, шира или вино 
само во толкава количина што вкусот, општиот со-
став или кој и да е од битните состојки на гмечено-
то грозје, ширата или виното да не се променат 
осетно и со нив да не стаса во виното, ширата или 
гмеченото грозје нешто што би можело да му на-
штети на човечкото здравје. • 

Како енолошки чисти се сметаат оние средства 
што не содржат состојки штетни за човечкото здра-
вје и чија употреба не би го изменила хемискиот 
состав на гмеченото грозје, ширата или виното и 
нивните органолептички особини. 

Член 12 
Сумпорирање на гмеченото грозје, ширата или 

виното може да се врши: 
1) со согорување на елементарен сумпор. Ако 

сумпорот се наоѓа на ленти, овие не смеат да бидат 
од согорлив материјал (хартија, платно и ел.); 

2) со чист гасовит или кондензиран (течен) сум-
пор-диоксид; 

3) со. најмалку 5°/о раствор сумпор-диоксид во 
виното; 

4) со калиум-метабисулфит (пиросулуфит-вино-
бран). 

Забрането е вишокот на сумпор-диоксид од гме-
ченото грозје, ширата или виното да се одзема со 
употреба на хемиски средства. 

Член 13 
Киселоста на гмеченото грозје, ширата или ви-

ното може да се зголемува или да се намалува. 
За зголемување на киселоста можат да се упо-

требуваат винска, лимонска и аскорбинска киселина. 
Количината на додадена лимонска киселина не 

смее да биде поголема од 50 грама на 1 хл. а коли-
чината на аскорбинска киселина не смее да биде 
поголема од количината која врз основа на мисле-
њето на установата од членот 50 на Законото за ви-
ното ќе ја одобри околискиот орган на управата 
надлежен за селското стопанство. 

На гмечено грозје или шира облажена во сми-
сла на членот 8 став 2 од Законот за виното, како 
и на вино добиено од таква шира или гмечено грозје, 
забрането е да им се додава винска, лимонска или 
аскообинска киселина. 

За намалување на киселоста дозволена е упо-
треба на калциум-карбонат, калиум-карбонат и неу-
трален калиум-тартрат. 

Член 14 
Животински и растениски јаглен може да му се 

додава на гмеченото грозје, шира или вино со цел 
за остранување на негодна или туѓа миризма или 
заради одземање боја на розовите вина. 

Како розови вина се подразбираат вината доби-
ени со преработка на црни или вообшаени смеси на 
црни и бели сорти грозје, кои на комина не лежале 
подолго од 24 часа, сметајќи од почетокот на алко-
холното вриење. 

Член 15 
Додавање танин на шира или вино дозволено 

е со цел за подобро очувување на виното и за би-
стрење на виното. 

Танинот мора да биде без никаков туѓ вкус и 
миризма и мора да биде растопен (растворен) во 
мала количина вино. 

Член 16 
Вински квасец може да се употребува само ако 

е приготвен од најдобро и зрело грозје и од селек-
ционирани квасни габички произведени од винар-
ски заводи, институти или еколошки станици. 

При употребата на вински квасец ^дозволена е 
и употреба на амониум-фосфат и амониум-сулфат* 

IV. Средства за бистрење на шира и вино 

Член 17 
За бистрење на шира или вино смеат да се упо-

требуваат: 
1) бентонит (кларол); 
2) каолин; 
3) азбест; 
4) целулоза; 
5) инфузориска земја; 
6) желатин; 
7) агар-агар; 
8) рибин меур (мочен меур); 
9) белка од јајце или неговиот производ албу-

мин; ч 

10) оплавено млеко или неговиот производ ка-
зеин; 

11) калиум-фероцијанид. 

V. Бистрење на шира и вино со калиум-фероцијанид 
Член 18 

Употреба на калиум-фероцијанид за бистрење 
на шира или вино допуштена е само врз основа на 
упатство од овластена лабораторија, кое се дава по 
извршеното испитување на ширата или виното. 

Ширата или виното што треба да се бистри (по-
прави) со калиум-фероцијанид мора да и* се доста-
ви на лабораторијата од членот 50 на Законот за 
виното во количина од најмалку 1 литар, со точно 
означување на крајот, на годината на производство-
то, на сортата на грозјето и на количината на ви-
ното односно ширата за секој сад посебно. 

Лабораторијата од претходниот став со анализа 
ќе утврди кои количини калиум-фероцијанид треба 
да се употребат и ќе му достави на молителот упат-
ство со точно означување на количината на калиум-
ферортјанид за определена. количина вино односно 
шира; 

rfo извршеното бистрење (поправка) на виното 
односно ширата, имателот на виното односно ширата 
е должен во срок од 3 недели повторно да и' до-
стави на истата лабораторија (мостра од најмалку 
една четвртина литар бистрено (поправено) вино од-
носно шира, заедно со применето упатство на кое 
лабораторијата по испитувањето ќе потврди дека 
виното, односно ширата не содржи ци јанови соеди-
ненија. 

Дури по примената потврда од претходниот став 
виното/ односно ширата смее да се пушти во промет. 

Член 19 
Забрането е&да се пушта во промет вино или 

шира кое содржи ци јанови соединенија (слоеви). 
Вин9то или ширата која содржи ци јанови сое-

диненија мора да се уништи. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 20 

По исклучок од одредбата на членот 1 точка 5 
од. овој правилник, со преработка на грозје и вино 
може да раководи и винарски стручњак со најмалку 
10 години пракса во винарството ако на денот на 
влегувањето во сила на овој прагилник се затекнал 
на должноста винарски стручњак. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 221/1 

15 јануари 1958 година 
Белград 

Секретар за селско стопанство 
и шумарство на Сојузниот 

извршен совет, 
Славко Комар, е. р. 
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Образец на пријава за Јоблажува-
ње на ширата — гмеченото грозје 
(член 9 од правилникот) 

ДО ВИНАРСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Врз основа на членот 9 од Правилникот за пре-
работка на грозје и вино („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. ДО/58) пријавувам-е дека ширата — гмеченото 
грозје од родот од 19— година сум-сме ta облажил-е 
со концентрирана (изварена) шира од племенита 
винова лоза.* 

П о д а т о ц и : 

1. Презиме, име, занимање односно 
назив и точна адреса на пријави-
телот 

2. 

* 

• 

Место, општина (лозје) каде е 
грозјето односно ширата — гмече-
ното грозје, која се облажува, про-
изведена 

1 

3. Б о ј ' на ширата — гмеченото гро-
зје: бела, црна, црвена, розова 

4. Количина: а) на садовите 
б) хектолитри на шира 

— гмечено грозје 

5. Количина на шира — гмечено гро-
зје на одделни садови во литри 

б. Дали е ширата — гмеченото грозје 
сопствен производ 

7. Ако ширата — гмеченото грозје не 
е сопствен производ да се означи: 
презимето, името, занимањето од-
носно називот и точната адреса на 
производителот 

8. Процент на шеќер во необлажена-
та шира — гмечено грозје и ознака 
на широмерот со кој е измерен 

9. Процент на шеќер во облажената 
шира — гмечено грозје 

10 'Потекло (лозје) на концентрирана-
та (изварената) шира 

И. Време и место (точна адреса) на 
извршеното облажување 

(место и датум) (потпис на пријавителот) 

Горната пријава е заведена во деловодникот 

под бр. т 

, * 
(место и датум), (финансиски инспектор) 

160. 
Врз основа на точката 1 став 2 од Одлуката за 

вакцинирањето на населението против заразните 
болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), Се-
кретаријатот за народно здравје на Сојузниот из-
вршен совет издава 

НА* Р Е Д Е А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВАКЦИНИРАЊЕ НА 

УЧЕСНИЦИТЕ ЗО ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ 
БРАТСТВО—ЕДИНСТВО 

L Сите младинци што учествуваат во изград-
бата на патот Братство—Единство мораат да бидат 
вакцинирани против трбушни тифус и тетанус. 

Вакцинацијата треба да се изврши со комби-
нувана вакцина, најдоцна на 21 ден пред тргнуЕа-
њето на учесниците на изградбата на тој пат. 

2. Вакцинацијата е должна да ја спроведе 
здравствената установа што ќе ја определи советот 
надлежен за работите на народ ното здравје на 
општинскиот народен одбор. 

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

Бр. 376/1 
23 февруари 1968 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, 

др Херберт Краус, е. р. 

- 161. 
Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а со согласност од Сојузниот извршен со-
вет, Управниот одбор на Југословенската банка до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА 

ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
I. По заемите за инвестиции што се финанси-

раат од средствата на Општиот инвестиционен фонд, 
инвеститорите се должни и со сопствени средства да 
учествуваат во трошоците на инвестициите. 

Износите на сопствените средства со кои инве-
ститорите учествуваат во трошоците на инвестици-
ите сз утврдува во проценти од износот на трошо-
ците на инвестиционите работи и набагки спрема 
инвестициониот елаборат. 

Процентот на учеството во трошоците на инве-
стициите изнесува: 

1) за инвестиции во области на селското сто-
панство: 

а) за хидротехнички мелиорации: 
— одводнување — — — — — — 20% 
— наводнување — — — — — — 20°/о 

о) за сблскостопански з -ради: 
— шупи за 'сместување на селскосто-

пански машини — — — — — 30°/о 
— други објекти — — — — — — 50ft/o 

- в) за долгогодишни насади со план^ажен 
карактер — — — — — — — — 40% 

г) за багери и за други машини за мели-
орации — — — — — — — — 20% 

д) за ремонтни работилници — — — — 30°/о 
ѓ) (а сушари за семенска пченка и за скла-

дови за семенски стоки на жита — — 30°/о 
е) за други објекта за доработка, прера-

ботка и складирање на селскостопански 
производи — — — — — — — 50°/о 

ж) за рибарски бродови — — — — — 20% 
з) за селскостопанска механизација: 

— трактори со над 80 КС со плуг — 10% 
— други трактори, селскостопански ма-

шини, уреди и направи — — — — 30% 
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в) за приплоден добиток: 
— увозен добиток за расплодните цен-

три што ќе ги определи Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија во согласност со Се-
кретаријатот за селско стопанство и 
шумарство на Сојузниот извршен 
совет — — — — — — — — 20% 

— друг добиток — — — — — — 35% 
и) за рибници со сите градежни објекти 

што служат за производство на риби и 
за риболов — — — — — — — 30% 

ј) за агропедолошки мелиорации со пове-
ќегодишно дејство врз квалитетот на 
почвата — — — — — — — — 20% 

к) за мелиорации на пасиштата, и за ли-
вади — — —— — — — — — — 20% 

л) за објекти за сместување на погонско 
гориво — — — — — — — — 30% 

љ) за патишта во земјоделското стопанство 30% 
м) за колски ваги — — — — — — 50% 
н) за камиони — — — — — — — 40% 
њ) за ветеринарни амбуланти и за центри 

за вештачко осеменување — — —• — 20% 
о) за стратификали — — — — — —̂  50% 
п) за комплексна изградба на земјоделски 

стопанства — — — —' — •— — 10% 
р) за друго' — — — — —. — — — 5С% 
За механизацијата за изградбата на основната 

каналска мрежа според Законот за финансирање на 
изградбата на хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав, 
инвеститорот на хидросистемот не е должен со соп-
ствени средства да учествува во трошоците на ин-
вестициите што се финансираат од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд; 

2) за инвестиции во трговијата: 
а) за објектите што служат за сместува-

ње на прехранбени производи наменети за 
широка потрошувачка, првенствено од селско-
стопанско потекло, освен житата — — — — 50% 

б) за неврзана опрема — — — — 30% 
3) за инвестиции во угостителството и ту-

ризмот — — — — — — — — — — 30% 
4) за инвестиции во јавниот патен и град-

ски сообраќај, и тоа за транспортни средства, 
како и за работилничката опрема за одржува-
ње на овие средства — — — — — — — 30% 

5) за инвестиции во речниот сообраќај и 
тоа за товарни бродови и технички пловила — 20% 

6) за инвестиции во сите гранки на сто-
панството за набавка на опрема според XXII 
Конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата за Општиот инвестиционен фонд 
за набавка на. опрема („Службен .лист на -
ФНРЈ", бр. 31/57), ако за одделни намени не е 
определено- поинаку — — — — — — 30% 

7) за инвестиции во области на шумарство-
то, и тоа за изградба на шумски комуникации 20% 

8) за инвестиции во областа на градежни-
штвото: 

а) за механизација на високоградба — 20% 
б) за механизација на нискоградба — 30% 
в) за опрема за изведување на мелиора-

циони работи —• — — — — — 20% 
9) за инвестиции во индустријата на гра-

дежни материјали — — — — — — — 20% 
10) за инвестиции во области на индустри-

јата и рударството заради зголемување на 
обемот на снабдувањето на широката потро-
шувачка со бутангас — — — — — — 10% 

11) за инвестиции за станбена изградба за руд-
ниците на јаглен — во височина на уплатениот при-
донес, во фондот за кредитирање на станбената из-
градба и на придонесот за станбена изградба што 
ќе го уплатува инвеститорот во овој фонд во вре-
мето на користењето на заемот, а по одбиток на 
обврските што на товар на овој фонд веќе се со-
здадени до денот на влегувањето во сила на Наред-
бата за условите за давање инвестициони заеми за 

изградба на станови во рудниците на јаглен („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/57). 

II. Процентите на учеството од претходната точ-
ка нема да се применуваат на заемите од средства-
та на Општиот инвестиционен фонд: 

1) за кои височината и начинот на пресметува-
њето на учеството во трошоците на инвестициите се 
определени со посебни одлуки на Сојузниот извр-
шен совет; ч 

2) што се одобрени пред влегувањето ^ о сила на 
оваа одлука. 

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

О. бр. 175 
13 февруари 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува Претседател 
Генералниот директор, на Управниот одбор, 
Божидар Ињац, е. р. Никола Минчев, е. р. 

162. 

О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КАМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИТ СОБОР НД 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на членот 103 став 1 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната изборна ко-
мисија 

о б ј а в у в а 
списоЈ^^а сите потврдени .кандидатури за из-

бирање народни пратеници за Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во изборите што ќе 
се одржат на 23 март 1958 година: 

I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1) Изборна околија Белград — Вождовац: 

кандидат Ранковиќ Миливоје Александар, 
од Белград. 

2) Изборна околија Белград — Врачар: 
кандидат Друловић Михајло Милојко, од 

Белград. 
Ѕ) Изборна околија Белград — Звездара: 

кандидат Влаховиќ Милинко Вељко, од 
Белград. 

4) Изборна околија Белград — Земун: 
кандидат Томиќ Милован , Божидар, од Зе-

мун. 
5) Изборна околија Белград — Нов Белград: 

кандидат Бошковиќ Добросав Момир, од 
Белград. 

6) Изборна околија Белград — Палилула: 
кандидат Михиќ Митар Љубица, од Бел-

град. 
7) Изборна околија Белград — Савски Венац: 

кандидат Поповиќ Александар Коча, од 
Белград. 

8) Изборна околија Белград — Стари Град I:i 
кандидат Стефановиќ Димитрије Светислав, 

од Белград. 
9) Изборна околија Белград — Стари Град II: 

кандидат Симиќ Светислар Владимир, од 
Белград. 

10) Изборна околија Блеград — Чукарица: 
кандидат Броз Фрањо Јосип-Тито, од Бел-

град. 
11) Изборна, околија Гроцка: 

кандидат. Ивковиќ Петар Љубомир, од 
Белград, 
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12) Изборна околија Обреновац: 
кандидат Јосиповић Драгослав Србољуб, од 

Белград. 
13) Изборна околија Шабац: 

кандидат Батановић Марко Милован, од 
Белград. 

14) Изборна околија Богатић: 
кандидат Глигориќ Живоин Предраг, од 

Шабац. 
15) Изборна околија Владимирци: 

кандидат Димитријевиќ Драгутин Живан, од 
Белград. 

16) Изборна околија Крупањ: 
кандидат Бојанин Марко Владан, од Бел-

град. 
17) Изборна околија Лозница: 

кандидат Зечевић Ѓоко Влада, од Белград. 
18) Изборна околија Ваљево: 

кандидат Милосављев^ Чедомир Милисав, 
од Белград. 

19) Изборна околија Лазаревац: 
кандидат Прокиќ Митар Милорад, од Лаза-

ревац. 
20) Изборна околија Осечина: 

Кандидат Дудиќ Драгојло Зорка, од Ваљево. 
21) Избррна околија Уб: 

кандидат Михајловиќ Андрија Риста, од 
Ваљево 

22) Изборна околија Титово Ужице: 
кандидат Поповиќ Александар "Мирко, од 

Титово Ужице. 
23) Изборна околија Бајина Башта: 

кандидат ѓурѓиќ Никола Душан, од Бел-
град, 

24) Изборна околија Пожега: 
кандидат Недељковиќ Светолик Среќко, од 

Титово Ужице. 
25) Изборна околија Приепоље: 

кандидат Љујиќ Јеврем Велибор, од Прие-
поље. 

26) Изборна околија Нови Пазар: 
кандидат Прушевиќ Рамо Рамиз, од Нови 

Пазар. 
27) Изборна околија Сјеница: 

кандидат Јовановиќ Милорад Риста, од Нови 
Пазар. 

28) Изборна околија Чачак: 
кандидат Миниќ Драгомир Милка, од Бел-

град. 
29) Изборна околија Горњи Милановац: 

кандидат Недељковиќ Стеван Радисав, од 
Чачак. 

30) Изборна околија Туча: кандидат Томиќ Гвозден Момир, од Белград. 
81) Изборна околија Ивањица: 

кандидат Стишовиќ Велимир Обрен, од Бел-
град. 

32) Изборна околија Краљево: кандидат Јакшиќ Ѓуро Павле, од Белград. 
S3) Изборна околија Рашка: 

кандидат Борисављевиќ Дамњан Радомир, 
од Краљево. 

84) Изборна околија Крагуевац: 
кандидат Митровиќ Петар Милорад, од 

Крагуевац. " ' 
35) Изборна околија Рана: 

кандидат Недељковић Петар Радисав, од 
Белград. 

Ѕ6) Изборна околија Книќ: 
кандидат Тодоровиќ Илија Мијалко, од Бел-

град. 
$7) Изборна околија Младеновац: 

кандидат Дамњановић Живота Божидарка, 
Од Белграде , 

38) Изборна околија Аранѓеловац: 
» кандидат Ѓуриќ Живомир ѓорѓе, од Аранѓе-ѕ 

ловац. # 

39) Изборна околија' Смедеревска Паланка:, 
кандидат Муњас Михајло Петар, од Младе-* 

новац. 
40) Изборна околија Смедерево: 

кандидат Марковиќ Милорад Момчило, од 
Белград. 

41) Изборна околија Велика Плана: 
кандидат Младеновиќ Милан Танасије, од 

Белград. 
42) Изборна околија Пожаревац: 

кандидат Стојановиќ Стеван Бранислав,*од " 
Пожаревац. 

43) Изборна околија Велико Градиште: 
кандидат Јовановиќ Драгутин Драгољуб, од 

Пожаревац. 
44) Изборна околија Жабари: 

кандидат Станојевиќ Милан Светомир, од 
Пожаревац. 

45) Изборна околија Кучево: 
кандидат Шербановиќ Траило Паун, од Бел-*' 

град. 
46) Изборна околија Петровац: 

кандидат Милетиќ Владимир Добривоје, од 
Пожаревац 

47) Изборна околија Неготин: 
кандидат Милосављев^ Владимир Веселин,; 

од Неготин. 
48) Изборна околија Кладово: 

кандидат Вучковиќ Чедомир Сретен, од Бел-* 
град. 

49) Изборна околија Заечар: 
кандидат Јеленковиќ Крсто Војислав, од За-* 

ечар. 
50) Изборна околија Бор: 

кандидат Радосављевиќ Милутин Добривоје, 
од Белград. 

51) ^зборна околија Књажевац: 
кандидат Драгутинов^ Јеленко Вукашин* 

од Књажевац. 
52) Изборна околија Светозарево: 

кандидат Урошевиќ Божидар Станиша, од 
Светозарево. 

53) Изборна околија Параќин: , 
кандидат Бошковиќ Драгутин Добривоје, од 

Светозарево. 
54) Изборна околија Свилајнац: 

кандидат Ѓуревиќ Божидар Чедомир, од. 
Белград. 

55) Изборна околија ћуприја: 
кандидат Радивајевиќ Тренчо Стојан, ОД 

- Светозаре^. „ 
56) Изборна околија Крушевац: 

кандидат Матиќ Стојадин ѓорѓе, од Кру-* 
шевац. 

"57) Изборна околија Александровац: ' 
кандидат Ќосиќ Живојин Добрица, од Бел-« 

град. 
58) Изборна околија Варварин: 

кандидат Милојевиќ Драгиќ Јанко, од Кру-* 
шевац. 

59) Изборна околија Велики Купци: 
кандидат Милошевим Тома Данило, од Кру* 

шевац. 
60) Изборна околија Трстеник: 

кандидат Лукиќ Бошко Драгиша, од Кру;« 
шевац. 

61) Изборна околија Прокупље: 
кандидат Крстиќ Петар Ратко, ОД Про-« 

купље. 
62) Изборна околија Житораѓа: " 

кандидат Садовиќ Лука Петроније, Ш 
купље. 
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63) Изборна околија Куршумлија: 
- кандидат Максимовиќ Витомир Милојко, од 

Прбкјгпље. 
64) Изборна околија Ниш: 

кандидат Пантовиќ Светозар Радован, од 
Ниш. 

65) Изборна околија Ниш: 
кандидат Поповиќ Милиќ Милентије, од 

Белград. х 

66) Изборна околија Алексинац: 
кандидат Јововиќ Јован Десимир, од Бел-

град. 
67) Изборна околија Бела Паланка: 

-^кандидат Костиќ Љубомир Велимир, <̂д Ниш. 
68) Изборна околија Житковац: 

кандидат Бошковиќ Милутин Радомир, од 
Ниш. 

69) Изборна околија Јелашница: 
кандидат Стојковиќ Владимир Миливоје, од 

Ниш. ч 
70) Изборна околија Пирот: 

кандидат Кириќ Стеван Бранимир, од Пирот. 
71) Изборна околија Димитровград: 

кандидат Караиванов Велко Иван, од Бел-
' град. 

72) Изборна околија Лесковац: 
кандидат Аранѓеловиќ Сотир Добривоје, од 

Лесковац. 
73) Изборна околија Власотинце: 

кандидат Николиќ Спасе Драгомир, од Бел-
град. 

74) Изборна околија Лебане: 
кандидат Радовановиќ Машан Милија, од 

Белград. # 
75) Изборна околија Печењевце: 

кандидат Миленковиќ ^Костадин Стојан, од 
Лесковац. 

76) Изборна околија Врање: 
кандидат Петровиќ Мато Војин, од "Врање. 

77) Изборна околија Босилеград: 
кандидат Смајевиќ Милан Василије, од ^Гиш. 

78) Изборна околија Бујановац: 
кандидат Трајковиќ Коста Јосиф, од Врање. 

79) Изборна околија Владичин Хан: 
кандидат Стојковиќ Станислав Стојадин, од 

Белград. 
ВО) Изборна околија Нови Сад I: 

кандидат Влајковиќ Сава Радован, од Нови 
Сад. 

81) Изборна околија Нови Сад II: 
кандидат Вукмановић Никола Светозар, од 

Белград. 
82) Изборна околија Бачки Петровац: 

кандидат Ѓукиќ Младен Љубица, од Нови 
Сад. 

63) Изборна околија Бачка Паланка: 
кандидат Исаков Лазар Радован, од Нови 

Сад. 
64) Изборна околија Жабаљ: 

кандидат Кекиќ Петар Данило, од Нови Сад. 
85) Изборна околија Врбас: 

кандидат Бијелица Лазар Рако, од Врбас. 
86) Изборна околија Бечеј: 

кандидат Келемен Андраш Маќаш, од Врбас. 
87) Изборна околија Сомбор: 

кандидат Тепавац Раде Илија, од Нови Сад. 
88) Изборна околија Бездан: 

•кандидат Поцрнив Иван Миле, од Сомбор. 
89) Изборна околија Оџаци: 

кандидат Кмезиќ Петар Никола, од Новр! 
Сад. 

90) Изборна околија Бачка Топола: 
кандидат Жаки Ференц Јожеф1, од Нови! 

Сад. 

91) Изборна околија Суботица — Доњи Град: 
кандидат Мартиновиќ Андрија Милан, од 

Суботица. 
92) Изборна околија Суботица — Стари Град: 

кандидат Сабо Јозеф Миклош, од Суботица. 
93) Изборна околија Сента: 

кандидат Фаркаш Андраш Нандор, од Нови 
Сад. 

94) Изборна околија Кањижа: 
. кандидат Молнар-Габор Јозеф Јозеф, од 

Сента. 
95) Изборна околија Кикинда: 

кандидат Агбаба Тома Милка, од Нови Сад* 
96) Изборна околија Нови Кнежевац: 

кандидат Рехак Ласло Ласло, од Нови Сад. 
97) Изборна околија Зрењанин: 

кандидат Наѓ Стјепан Коста, од Белград. 
98) Изборна околија Ечка: 

кандидат Јовановиќ Миленко Ѓуро, од Нови 
Сад. 

99) Изборна околија Нови Бечеј: 
кандидат Давидовиќ Милош Радивој, од Бел-

град. 
100) Изборна околија Нова Црња: 

кандидат Прибиќ Петар Милан, од Зрењанин. 
101) Изборна околија Вршац: 

кандидат Васиќ Никола Александар, од 
Вршац, 

102) Изборна околија Бела Црква: 
кандидат Јовановиќ Светозар Петар, од Вр^ 

шац. 
103) Изборна околија Панчево: 

кандидат Богданов Лазар Душан, од Пан-
чево. 

104) Изборна околија Ковачица: 
кандидат Радивојев Милан Жика, од Пан-

чево, 
105) Изборна оболија Ковин: 

кандидат Веселинов Душан Станка, од 
Белград, 

106) Изборна околина Саемска Митровица: 
кандидат Никшиќ Коста ѓорѓе, од Сремаца* 

Митровица. 
107) Изборна околија Рума: 

кандидат Дачиќ Никола Јован, од Сремска 
Митровица. 

108) Изборна околија Стара Пазова: 
кандидат Бошковиќ Живко ѓорѓе, од Нови 

Сад. 
109) Изборна околија Шид: 

кандидат Гоња Војтех Милосав, од Нови Сад. 
110) Изборна околија Приштина: 

кандидат Курќиќ ѓорѓе Живоин, од При-
штина. 

111) Изборна околија Липљан: 
кандидат Зариќи Шаќир Аљуш, од Приштина. 

112) Изборна околија По ду ево: 
кандидат Шаќири Шаќир Исмет, од При-

штина. 
113) Изборна околија Урошевац: 

кандидат Нимани Шукри Џавид, од При-< 
штина. 

114) Изборна околија Касовска Митровица: 
кандидат Стамболиќ Милан Петар, од Бел-* 

град, 
115) Изборна околија Вучитрн: 

кандидат Ковачевиќ Петар Милија, од Ко-* 
совска Митровица: , 

116) Изборна околија Пек: 
кандидат Гаши Аљуш Аљуш, од Пеќ. 

117) Изборна околија Ѓаковица: 
кандидат Хамза Хамза Џевдет од Приштина.' 

118) Изборна околија Ѓураковац: 
кандидат Затриќи Реџа Саит, од Приштина.' 
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119) Изборна околија Призрен: 
кандидат Ајтиќ Сима Предраг, од Приштина. 

120) Изборна околија Драгаш: 
кандидат Патрногиќ Милан Катарина, од 

Приштина. 
121) Изборна околија Ораховац: 

кандидат Ѓаковиќ Никола Спасоје, од Бел-
град. 

122) Избира околија Гњилане: 
кандидат Широка Гаспар Коља, од При-

штина. -
123) Изборна околија Косовска Митровица: 

кандидат Хасани Цеља Синан, од Гњилане. 

II. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
124) Изборна околија Бели Манастир: 

кандидат Рикановиќ Стојан Илија, од Осиек. 
125) Изборна околна Осиек: 

кандидат Буњевац Иван Матија, од Осиек. 
126) Изборна околија Валпово: ^ 

кандидат Комар Алојз Славко, од Белград. 
127) Изборна околија Ѓаково: 

кандидат Јакшиќ Миле Никола, од Загреб. 
128) Изборна околија Вуковар: 

кандидат Дивјак Коста Вујо, од Винковци, 
кандидат Поповиќ Душан Лазо, од Вуковар. 

129) Изборна околија Винковци: 
кандидат Буковиќ Тома Иван, од Белград. 

130) Изборна околија Жупања: 
кандидат Лацковиќ Игњат Мирко, од Вин-

ковци, 
кандидат Вулетин Маријан Бошко, од Оток. 

131) Изборна околија Нашице: 
кандидат Креачиќ Иван Отмар, од Белград. 

132) Изборна околија Доњи Михољац: 
кандидат Месиќ Иван Милан, од Нашице. 

133) Изборна околија Славонска Пожега: 
кандидат Бркиќ Антун Звонко, од Загреб. 

134) Изборна околија Врпоље: 
кандидат Змаиќ Илија инж. Јосип, од Загреб. 

135) Изборна околија Славонски Брод: 
кандидат Салај Ивон Ѓуро, од Белград. 

136) Изборна околија Нова Градишка: 
кандидат Крајачиќ Иван Иван, од Загреб. 

137) Изборна околија Дару вар: 
кандидат Миљани« Јова Никола, од Белград. 

138) Изборна околија Подравска Слатина: 
кандидат Грбиќ Лаза Чедо, од Загреб. 

139) Изборна околија Вировитица: 
кандидат Сарајчиќ Иван Иво, Од Белград. 

140), Изборна околија ѓурѓевац: * 
џ кандидат Радојчевиќ Сима Јелица, од Ко-

приешша. 
141) Изборна околија Копривница: 

кандидат Шибл Армин Иван, од Загреб. 
142) Изборна околија Пре лог: 

кшдавдат Голубић Јосип Стјепан, од Чако-
вец.' 

143) Изборна околија Раковец: 
кандидат Мразовић Стјепан Карло, од За-

греб. 
144) Изборна околија Лудбрег: 

кандидат Јуричан Стјепан Јероним, од Ва-
раждин. 

145) Изборна околија Вараждин: 
кандидат Ивиќ Ѓура Стјепан, од Вараждин. 

146) Изборна околија Иванец: 
кандидат Шпиранец Јосип Јосип, од Вара-
ждин. 

147) Изборна околија Крапина: 
кандидат Гретиќ Игњац Ивица, од Белград. 

148) Изборна околија Преграда: % 
кандидат Јурековиќ Стјепан Стјепан, од 
Кратина. 

149) Изборна околија Златар: 
кандидат Колар Стјепан Јосип, од Загреб. 

150) Изборна околија Крижевци: 
кандидат Пуклек Јосип Стјепан, од Загреб. 

151) Изборна околија Бјеловар: 
кандидат Јанкес Ѓура Грга, од Белград. 

152) Изборна околија Булинац: 
кандидат Белак Мишко Фрањо, одБјеловар. 

15*3) Изборна околија Кутина: _ 
кандидат Цвјетковиќ Ѓуро Марјан, од Бел-
град. 

154) Изборна околија Сисак: 
кандидат Јаниќ Владимир Владо, од Бел-
град. 

155) Изборна околија Петриња: 
кандидат Тодоровић Кузма Симо, од Сисак. 

156) Изборна околија Костајница: 
кандидат Кладарин Јован Ѓуро, од Загреб. 

157) Изборна околија Загреб—Чрномерец: 
кандидат Драушник Јурај Јурај, од Загреб. 

158) Изборна околија Загреб—Доњи Град: 
кандидат Магашиќ Јосип Аница, од Загреб. 

159) Изборна околија Загреб—Максимиру. 
кандидат Бабиќ Антун др Иво, од Загреб. 

160) Изборна околија Загреб—Медвешќак: 
кандидат Гошњак Иван Иван, од Белград. 

161) Изборна околија Загреб—Трешњевка: 
кандидат Бакариќ Стјепан др Владимир, од 
Загреб. ^ # 

162) Изборна околија Загреб—ТрњеГ , 
кандидат Греѓориќ Павле др Павле, од Бел-
град. 

163) Изборна околија Велика Горица: 
кандидат Гершковиќ Јакоб др Леон, од Бел-
град. 

164) Изборна околија Самобор: 
кандидат Ивековиќ Богдан др Младен; од 
Белград. 

166) Изборна околија Сесвете: 
кандидат Хољевац Славко Веќеслав, од За-

греб. 
166) Изборна околија Јастребарско: 

кандидат Куфрин Иван Милка, од Белград. 
167) Изборна околија Карловац: 

кандидат Луќачиќ Марко Стевица, од Карло-
вац. 

168) Изборна околија Војниќ: 
кандидат Ркман Јанко Божо, од Карловац. 

169) Изборна околија Дуга Реса: 
кандидат Томц Јосип Јосип, од Карловац. 

170) Изборна околија Огулин: 
кандидат Затезало Михајло Ѓука, од Огулин. 

171) Изборна околија Делнице: 
кандидат Рачки Мттија Никола, од Рие ка, 

172) Изборна околија Риска—Стари Град: 
кандидат Јардас Фрањо Едо, од Риека. 

173) Изборна околија Риека-^гСушак: 
кандидат Грбац Мате Милош, од Риека. 

174) Избегна околија Дрес—Лошин.: 
кандидат Вукасовиќ Маријан Јуре, од Риека^ 

175) Изборна околија Пазин:^ 
кандидат Иванчиќ Божо Вјекослав, од Пула« 

176) Изборна околија Пореч: 1 
кандидат Ловречиќ Иван Милан, од Пула, 

177) Изборна околија Пула: % 1 

кандидат Трипало Бранио. Мика, о»д Белград* 
178) Изборна околија Оточац: „ 

кандидат Нокшиќ Милан Томо, од Загреб* 
179) Изборна околија Госпиќ: 

кандидат Почуча Дане Миле, од Загреб. 
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180) Изборна околија Биоград: 
кандидат Жувиќ Анте Маријан, од Задар. 

181) Изборна околија Задар: 
кандидат Сутловиќ Мате Рикард, од Задар; 
кандидат Маштровиќ Среќко Анто, од Задар. 

182) Изборна околија Бенковац: 
кандидат Јокиќ Симо Јована, од Задар. 

183) Изборна околија Книн: 
кандидат ћурувија Марко Тоде, од Загреб. 

184) Изборна околија Шибеник: 
кандидат Рибар Андрија да Иван, од Загреб. 

185) Изборна околија Скрадин: 
кандидат Дружиќ Никола Иво, од Шибеник. 

186) Изборна околија Сиц.: 
кандидат Буљан Стипан Вице, од Сињ. 

187) Изборна; околија Трогир: 
кандидат Гиздиќ Божин Драго, од Загреб. 

188) Изборна околија Сплит: 
кандидат Роје Иван Анте, од Сплит. 

189) Изборна околија Омиш—Брач: 
кандидат Радмиловиќ Грга др Јерко, од Бел-
град. 

190) Изборна околија Имотски: 
кандидат Баке Мија Макс, од Белград. 

191) Изборна околија Макарска: 
кандидат Раос Мате Анте!, од Белград. 

192) Избореа околија Дубровник: 
кандидат Божиновиќ Шимун Неда, од Бел-

град, 

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
193) Изборна околија Мурска Собота: 

кандидат Хрибар Јанез Јанез, од Љубљана.' 
194) Изборна околија Љутомер—Рад гона: 

кандидат Крефт Иван Иван, од Љубљана, 
кандидат Труден Јоже Тоне, од Љутомер. 

195) Изборна околија Ормож: 
.кандидат Потрч Иван др Јоже, од Љубљана. 

196) Изборна околија Птуј: 
кандидат Пол ич Даворин Зоран, од Бел град. 

197) Изборна околија Марибор—Шентиљ: 
кандидат Вилфан Август Марија, од Бел-

град. 
198) Изборна околија Марибор—Словенска Бистрица: 

кандидат Шнудерл Алојз др Макс,' од Љу-
бљана. 

199) Изборна околија Марибор—Руше: 
кандидат Раит Јанез Франц, од Марибор. 

200) Изборна околија Словен. Градец: 
кандидат Лединик Иван Милош, од Марибор. 

201) Изборна околија Шоштањ: 
кандидат Симониќ Франц Франц, од Цеље. 

202) Изборна околија Цеље: 
кандидат Корже Франц Милена, од Љу-

бљана. 
203) Изборна околија Шентјур при Цеље: 

кандидат Крајгер Антон Сергеј, од Белград. 
204) Изборна околија Видем—Кршко: 

гоандидат Госак Мартин Мартин, од Трбовље. 
205) Изборна околија Трбовље: 

кандидат Шентјурц Франц Лидија, од Бел-
град. 

206) Изборна околија Ново Место: , 
кандидат Борштнар Јоже Јоже, од НОЈЗО Ме-

сто. ^ 
207) Изборна околија Чрномељ: 

кандидат Белопавловиќ Марко Нико, од Ново 
Место. 

208) Изборна околија Љубљана—Кочев је: 
кандидат Видмар Јосип Јосип, од Љубљана. 

209) Изборна околија Љубљана—Литија: 
кандидат Холи-Вршчај Иван Зима, од Љу-

бљана; 

кандидат Томичевиќ-Жагар Јоже Фани, од 
Љубљана. 

21tfy Изборна околија Љубљана—Камшик: 
~ кандидат Становник Иван Јанез, од Белград. 

211) Изборна околија Љубљана—Поитар: 
кандидат Кардељ Едвард Едвард, од Бел-« 

град. 
212) Изборна околија Љубљана—Врхника: 

кандидат Петелин Андреј Андреј, од Љу-i 
бљазда. 

213) Изборна околија Крањ: 
кандидат Зихерл Јосип Борис, од Љубљана. 

214) Изборна околија Јесенице: 
кандидат Хафнер Јакоб Винко, од Крањ. 

215) Изборна околија То ладин: 
кандидат Беблер Болтежар др Алеш, од Бел« 

град. < 
216) Изборна околија Нова Горица: 

кандидат .Будихна Антон инж. Кармел, од 
Шемоетер. 

217) Изборна околија Постојна: 
кандидат Дујц Јакоб Албин, од Порторож. 

218) Изборна околија Копер: 
кандидат Брецељ Антон др Марјан, од Бел-* 

град. 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

219) Изборна околија Цазин: 
кандидат Реџиќ Сулејман Енвер, од Сара-: 

ево. 
220) Изборна околија Бихаќ: 

кандидат Стојниќ Стеван Велимир, од Бел-: 
град. 

221) Изборна околија Дрвар: 
кандидат Трикиќ Обрад Васо, од Бихаќ; 
кандидат Зориќ Никева Милан, од Сараево. 

222) Изборна околија Приедор: 
кандидат Врховац Јова Милан, од Сараево. 

223) Изборна околија Босански Нови: 
кандидат Бјелајац Симо Стојан, од Приедо-р. 

224) Изборна околија Сански Мост: 
кандидат Додик Илија Петар, од Приједор. 

225) Изборна околија Кључ: 
кандидат Филиповим Сулејман Сафет, од 

Сараево. 
226) Изборна околија Бања Лука: 

кандидат Мажар Никола Драго, од Бања 
Ј^ука. 

227) Изборна околија Босанска Градишка: 
кандидат Бабиќ Стоје« Љубо, од Белград. 

228) Изборна околија Лакташ^: 
кандидат Шиљеговиќ Благое Бошко, од .Бел~< 

град. * 
229) Изборна околија Котор Варош: 

кандидат КЗшор Спасое Момир, од Бања 
Лука. 

230) Изборна околија Крупа на Врбас: 
4 кандидат Поповиќ Милаин Милорад, од Бања 

Лука. 
231) Изборна околија Дервента: 

кандидат Брајковиќ Јосип. Богомир, од Са-
раево. 

232) Изборна околија Прњавор: 
кандидат Ковачевиќ Никола Љуба, од Дер-
вента. 

233) Изборна околија Модрич: 
кандидат Даниловиќ Јово Угљеше*, од Са-« 

раево. 
234) Изборна околија Добој: 

кандидат Вујасиновиќ Марко Тодор, од Бел-
град. 

235) Изборна околија Теслиќг 
кандидат Херцеговац Алија Адем, од Добој* 
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236) Изборна околија Маглај^ 
кандидат Бегиќ Ибрахим Мухидин, од Бел-

' град. 
237) Изборна околија Босански Шамац: 

кандидат Николиќ Никола Панто, од Брчко. 
238) Изборна околија Градачац: 

кандидат Туфекчиќ Сејфудин Мехмедалија, 
од Брчко. 

239) Изборна околија Брчко: 
кандидат Мујкиќ Смаил Асим, од Брчко. 

240) Изборна околија Бијељина: 
кандидат Чолаковиќ Миќа Родољуб, од Бел-

град, 
241) Изборна околија Грачаница: 

кандидат Манџиќ Хусеин Пашага, од Тузла. 
242) Изборна околија Лопаре: 

кандидат Мијатовић Илија Цвиетин, од Бел-
град. 

243) Изборна околија Тузла: 
кандидат Стијачиќ Томо Радован, од Тузла. 

244) Изборна околија Лукавац: 
кандидат Милановиќ'Бојан Милош, од Тузла. 

245) Изборна околија Живинице: 
кандидат Халиловиќ Ахмет Кемал, од Тузла. 

246) Изборна околија Зворник: 
4 кандидат Зекиќ Гаја Милош, од Белград. 

247) Изборна околија Влаееница: 
кандидат Јакпшќ Алекса Радо, од Сараево. 

248) Изборна околија Вишеград: 
кандидат Гаговиќ Владо Рајко, од Горажде. 

249) Изборна околија Горажде: 
кандидат Чекгиќ Смаил Есад, од Сараево. 

250) Изборна околија Фоча: * 
кандидат * Бакиќ Иво Митар, од Белград. 

251) Изборна околија Центар—Сараево: 
кандидат Беговиќ Симо Влајко, од Белград. 

252) Изборна околија Стари Град—Сараево: 
кандидат Муидовиќ Сеидо Зехра, од Сара-

ево. 
253) Изборна околија Ново Сараево: 

кандидат Марасовиќ Петар Олга, од Сараево. 
~> > 

254) Изборна сколила Вареш: 
кандидат Цвијетиќ Лазар Никола, од Са-

раево. 
255) Изборна околија Високо: 

кандидат Д изд ареви ќ Шефкија Нијаз, од 
Сараево. 

256) Изборна околија Калиновиќ: 
кандидат Штака Никола Данило, од Сараево. 

257) Изборна околија Какањ: 
* кандидат Крилиќ Мате Ивица, од Калањ. 

258) Изборна околија Зеница: 
кандидат Маглајлиќ Сулејман Шефкет, од 

Сараево. 
2>59) Изборна околија Завидовиќи: 

кандидат Галеб Томо Раде, од Зеница. 
^60) Изборна околија "Травник: 

' кенди дат Сунариќ Перо др Иво, од Сараево. 
261) Изборна околија Јајце: 

кандидат Митриќ Симо Радомир, од Јајце. 
262) Изборна околија Бугојно: ) 

кандидат Михаљевиќ Стипа Нико, од Бу-
гојно. 

263) Изборна околија Ливно: 
кандидат Пуцар Милан Ѓуро, од Сараево. 

264) Изборна околија Дувно: 
кандидат Бркиќ Махмут Хасан, од Белград. 

265) Изборна околија Коњиц: 
кандидат Шарац Ахмет др Заим, од Сараево. 

266) Изборна околија Лиштица: 
кандидат Новак Фрањо Франц, од Мостар. 

267) Изборна околија Чаплина: 
кандидат Јелчиќ Стјепан Перо, од Мостар. 

268) Изборна околија Столац: 
кандидат Грк Томо Душан, од Мостар. 

269) Изборна околија Мостар: 
кандидат Хумо Салих Авдо, од Белград. 

270) Изборна околија Требиње: 
кандидат Папиќ Јово Радован, од Белград. 

V. ВО НАРОДНА РЕЖ^БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
271) Изборна околија Битола: 

кандидат Николовски Сотиров Гога, од Би-
' тола. / 

272) Изборна околија Прилеп: 
кандидат Талески Петров * Благоја, од При-

леп. 
273) Изборна околија Крушево: 

кандидат Биљановски Тренков Злате, од 
Пуста Река. 

274) Изборна околија Демир Хисар: 
кандидат Димитриевски Косиов Мито, од 

Скопје, 
275) Изборна околија Куманово: 

кандидат Нацева Миланова Мара, од- Бел-
град, 

276) Изборна околија Клечевци: 
кандидат Чушкар Илиев Боро, од Скопје. 

277) Изборна околија Крива Паланка: 
кандидат Алексиевски За фиров Димитар, од 

Куманово. 
278) Изборна околија Охрид: 

кандидат Колишевски Панев Лазар, од 
Скопје. 

279) Изборна околија Струга: 
кандидат Алили Ибраим Јашар, од Дебар, 

286) Изборна околија Кичево: 
ф кандидат Буклевски Пандов Томо, од Ки-
чево. 

281) Изборна околија Скопје — Идадија: 
кандидат Црвенковски Трајков Крсте, од 

Скопје. 
282) Изборна околија Скопје — Кисела Вода: 

кандидат Марковски' Куне Крсто, од Скопје. 
283) Изборна околија Скопје — Кале: 

кандидат Кузмановски Цветков Боге, од 
Скопје. 

284) Изборна околија Скопје — Саат Кула-. 
кандидат Сејфула Касум. Кемал, од Скопје. 

285) Изборна околија Тетово: 
кандидат«*Спировски Милов Драган, од Те-

тово. 
286) Изборна околија Жеровјани: 

кандидат Мифтари Мифтари Осман, од Го-
стивар. 

287) Изборна околија Гостивар: кандидат Попоски Тодоров Елисие, од Скопје. 
288) Изборна околија Титов Велес: 

кандидат Митевски Илиев Никола, од Титов 
Велес. • 

289) Изборна околија 'Кавадарци: 
кандидат Минчев Борисов Никола, од Бел-

град/ 
290) Изборна околија Кочани: 

кандидат Христов Трендов Страшо, од 
Скопје. 

291) Изборна околија Штип: 
кандидат Глигоров Блажов Киро, од Белград. 

292) Изборна околија Делчево: 
кандидат Демир Назим Фируз, од Штип. 

293) Изборна околија Струмица: 
кандидат Апостолски Митов Михаило, од 

Белград. 
VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

294) Изборна околија Иванград: 
кандидат Коматина Муша Радомир, од Тито« 

град. 
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295) Изборна околија Биело Поље: 
кандидат Жижиќ Владислав Живко, од Ти-

тоград. 
296) Изборна околија Плевља: 

кандидат Перуничић Раде ѓорѓије, од 
Плевља. 

297) ^зборна околија Ншшшќ: 
кандидат Зековић симо Вељко, од Белград. 

298) Изборна околија Титоград: 
кандидат Јовановиќ Миљан Блажо, од Ти-

тоград. 
299) Изборна околија Цетиње: 

кандидат Попивода Горчин Крсто, од Бел-
град. 

300) Изборна околија Котор: 
кандидат Петровиќ Иво Мато, од Котор. 

301) Изборна околија Бар: 
кандидат Поповиќ Лука Владимир, од Бел-

град. 
Бр. 654 

8 маш: 1958 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар* Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 
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О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Врз основа на членот 103 став 1, а во врска со 
членот 190 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
список на сите потврдени кандидатури за изби-

рање народни пратеници за Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скугкштина во изборите 
што ќе се одржат на 26 март 1958 година: 

' А. 
ГРУПА ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИЈА И 

ЗАНАЕТЧИСТВО 
I ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1) Изборна околија Белград — Врачар: 
кандидат Стојановиќ Никола Јелева, од Бел-

град. 
2) Изборна околија Белград — Звездара: 

кандидат Стаменков^ Тодор Драги; од Бел-
град. 

3) Изборна околија Белград — Земун I: 1 

кандидат Јефтић Недељко Чедомир, од 
Земун. 

4) Изборна околија Белград — Земун II; 
кандидат Клеверниќ Иван Љубица) од Зе-

мун. ; 

5) Изборна околија Белград — Нов Белград: 
кандидат Максимовиќ Јован Радован, од 

Белград. 
6) Изборна околија Белград — Палилула: 

кандидат Круниќ Душан Живојин од Бел-
град. 

7) Изборна околија Белград — Раковица: 
кандидат Луковиќ Милисав Славко, од Ра-: 

ковица. 

8) Изборна околија Белград — Савски Венац I: 
кандидат Станиќ Милутин Родољуб, од Бел-

град. 
9) Изборна околија Белград — Савски Венац II: 

кандидат Миљковиќ Г'орѓе Сретен, од Бел-
град, 

10) Изборна околија Белград — Стари Град I: 
кандидат Кнежевиќ Саво Радмило, од Бел-1 

град. 
11) Изборна околија Белград — Стари Град II: 

кандидат Кокотовић Манојло Никола, од 
Белград. 

12) Изборна околија Белград — Стари Град III: 
кандидат Перин Вујо Олга, од Белград. 

13) Изборна околија Белград — Стари Град IV: 
кандидат Вуцелиќ Никола Воја, од Белград. 

14) Изборна околија Белград — Чукарица: 
кандидат Милинковиќ Стеван Александар, 

ч од Белград. 
15) Изборна околија Шабац: 

кандидат Радуловиќ Јаков Милорад, од Ша-
бац. 

16) Изборна околија Лозница: 
кандидат Икониќ Миливоје инж. Бранислав, 

од Лозница. 
17) Изборна околија Ваљево: 

кандидат Никшиќ Васо Матија, од Ваљево. . 
18) Изборна околија Лазаревац: 

кандидат Спасојевиќ Сима Борислав, од Ла~ 
заревац. 

19) Изборна околија Титово, Ужице: 
кандидат Мијатовиќ Мијат Лfyбa, од Ј&елград. 

20) Изборна околија Пријепоље — Нови Пазар: 
кандидат Потежица Рада Велимир, од При-

бој. 
21) Изборна околија Чачак: 

кандидат Јовановиќ Милан Драгиќ, од Чачак. 
22) Изборна околија Краљево: 

• кандидат Сумбуловиќ. Самуило Моца, од Кра 
љево. 

23) Изборна околија Крагуевац: 
кандидат Јеремиќ Милорад Драгослав, од 

Крагуевац. 
24) Изборна околија Младеновац: 

кандидат Блажиќ* Светислав Павле, од Мла-
новац. 

25) Изборна околија Смедерево: . 
кандидат Перишиќ Сима Василије, од Сме-

дерево. 
26) Изборна околија Пожаревац — Неготин: 

кандидат Бизјак Јанез Мирко, од Мајданпек. 
27) Изборна околија Заечар: 

кандидат Туртиќ Горѓе Михаило, од Бел-
град. 

28) Изборна околија Бор: 
кандидат Ступаревиќ Коста Живојин, од Бор. 

29) Изборна околија Светозарево: 
кандидат Ман^ќ-Јагодиќ Јован Маца, од 

Белград. 
30) Изборна околија Коприја: 

кандидат Пауновиќ Драгутин Света, од Бел-
град. 

31) Изборна околија Крушевац — Прокупље: 
кандидат Јевтиќ Светислав Мирко, од Кру-

шевац. . 
32) Изборна околија Ниш I: 

кандидат Михајловим Вјекослав Славка, од 
Ниш« 
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33) Изборна околија Ниш II: 
кандидат Михајловић Ставрцја Петар, од 

Ниш. 
34) Изборна околија Алексинац: 

кандидат Кнежевиќ Тодор Данило, од Ниш. 
35) Изборна околија Лесковац — Пирот: 

кандидат Мирковиќ Милисав Сава, од Ле-
сковац. 

36) Изборна околија Врање: 
кандидат Стошиќ Денко Милорад, од Врање. 

37) Изборна^околија — Нови Сад I: 
кандидат Секиќ Милан Душан, од Нови Сад. 

ЗВ) Изборна околија Нови Сад II: 
кандидат Шилиќ Јакоб Ержебет, од Нови 

Сад. 
39) Изборна околија Нови Сад III: 

кандидат Загорчиќ богдан Слободан, од- Но-
ви Сад. 

40) Изборна околија Банула Паланка: 
кандидат Костиќ Стеван Душан, од Нови 

Сад. 
41) Изборна околија Врбас: 

кандидат Рашиќ Анѓелко инж. Милутин, од 
Врбас. 

42) Изборна околија Сомбор: 
кандидат Грдовиќ Антун Маријан, од Сом-

бор. 
43) Изборна околија Оџаци: ! 

кандидат Салаи Ловро Андрија, од Оџаци. 
44) Изборна околија Суботица ~ Стари Град: 

кандидат Балинт Имре Имре. од Суботица. 
45) Изборна околија Суботица — Доњи Г?>ад: 

кандидат Лебовиќ Мата Бел?,, од Суботица. 
46) Изборна околија Сен^а — Бачка Топола: 

кандидат Гутати Иштван Миклош, од Ка-
њижа. 

47) Изборна околија Кикинда: 
кандидат Стразкмештср Миливоје Миливој, 

од Кикинда. 
48) Изборна околија Зрењанин: 

кандидат Бољанац Жива инж. Чедомир, од 
Зрењанин. 

49) Изборна околија Нови Бечеј: 
кандидат Жупунски Живојин Жарко, од 

Зрењанин. 
50) Изборна околија Вршац: 

кандидат Крагуљ Васа Душан, од Бела 
Црква. 

51) Изборна околија Пан*^в6; 
кандидат Лупуј Павле Александар, од Пан-

V. #чево. х 

52) .Изборна околија Сремска Митровица: 
кандидат Крмпотиќ Миле Јован, од Сремска 

Митровица. 
53) Изборна околија Приштина: 

кандидат Пуља Ибрахим Имер, од Приштина. 
54) Изборна околија Урошевац: 

кандидат Ќеркини Халил Кадри, од Ла-
летиќ. 

55) Изборна околија Косовска Митровица: 
кандидат Миќковиќ Андрија Милан, од Зве-

чан. 

ч 56) Изборна околија Пек — Призрен: 
кандидат Нрецај Коља Пашко, од Моглица. + 

57) Изборна околија Гњилане: 
кандидат Куртеши Мустафа Илијаз, од При-

штина. 

И. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
58) Изборна околија Осиек I: / 

кандидат Шкориќ Стево Милица, otf Осиек, 
59) Изборна околија Осиек П: 

кандидат Живановиќ Петар Воја, од Осиек. 
60) Изборна -»келија Винковци: 

кандидат Шишул Антон Антон, од Винковци. 
61) Изборна околија Вуковар: * * 

кандидат Јуришиќ Јаков Владо, од Борово. 
62) ^зборна околија Славонски Брод: 

кандидат Брезичевиќ Грга Тоша, од Славон-
ски Брод. 

63) Изборна околија Нова Градишка: 
кандидат Томашко Милан инж. Милан, тд 

Славочска Пожега, 
64) Изборна околија Вировитица: 

кандидат Дуспер-Антун инж. Иван, од Г'ур-
ѓенорац. 

65) Имовна околија Б је левар: 
кандидат Бевандиќ Стјепан Стево, од Загреб. 

66) И?б^пна околија Копривница: 
кандидат Тажи Тома Павао, од Копривница. 

67) И^опна околија Чаковец: 
кандидат Хамер Петар Фрањо, од Мурско 

Средишне, 
68) Изборна околија Вараждин: 

кандидат Бенко Ладислав Стјепан, од Вара-
ждин. 

69) Из^о^на околија Крапина: 
кандидат »Рафај Габриел гаориел, од Забок. 

70) Изборна око лил а Загреб — Чрномпчец: 
кангчдат Воделешек Винко Владимир, од 

Загреб. 
71) Изборна околија Загреб — Доњи Град I: 

кандидат Шимац Петар инж. Г'ура, од Загреб. 
72) Изборна околија Загреб — Доњи Град 11: 

^ кандидат Карага Јосип Иван, од Загреб. 
73) Изборна околија Заггеб — Медвешќак I: 

кандидат Жагар Матија Лина, од Загреб. 
74) Изборна околија Загреб — Медвешќак П: 

кандидат Шицел Марко Јурај, од Загреб. 
75) Изборна околија Загреб—Пешченица: 

кандидат Смојвер Карло 'Иван, од Загреб. 
76) Изборна околија Загреб—Трње I: 

кандидат Фрнтиќ Антун Антун, о; Загреб. 
77) Изборна околија Загреб—Трње II: 

кандр^ат Драгаш Јуре Вера, од%Загреб. 
78) Изборна околија Загреб—Трешњевка I: 

кандидат Кнежевиќ Никола инж. Филип, од 
Загреб. 

79) Изборна околија Загреб—Трешњевка II' 
кандидат Божичевиќ Гуро Иван, од Белград. 

80) Изборна околија Загреб—Максимир: 
кандидат Хумек Иван Паула, од Загреб. 

81) Изборна околија Загреб—Суседград: 
кандидат Цази Алберт Јосип, од Загреб. 

82) Изборна околија Сисак I: 
кандидат Милковиќ Јурај Анто, од Сисак. 

83) Изборна околија! Сисак II: i 
кандидат Пенезиќ Иван Мато, од Петриња« 
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84) Изборна околија Карловац I: 
кандидат Слијспчевиќ Мојсие Перо, од Кар-

ловац. 
85) Изборна околија Карловац И: 

кандидат Лукшић Зденко од Дуга Реса. 
86) Изборна околија Огулин: 

кандидат Ивошевић Лазо Лако, од Огулин. 
87) Изборна околија Госпин: 

кандидат Цвијетиќанин Јандра Стевин, од 
Удбина. 

88) Изборна околија Риека—-Стари Град I: 
кандидат Грбац Фрањо Винко, од Риека. 

83) Изборна околија Риска—Стари Град II: 
кандидат Игли« К'-ирил Коста, од Риека. 

90) Изборна околија Риехѕа—Сушак: 
кандидат Шипко Антон Антон, од Риека. 

91) Изборна околија Риека—Замет: 
кандидат Вучети« Шпиро Зорица, од Риека. 

92) И з ^ ш а околна Делнице—Сењ: 
кандидат Шрагаљ Матија Фрањо, од Дел-

нице. 
93) Изборна околија Лула: 

кандидат Брљаф Jocfin Иван, од Пула. 
94) Изборна околија Лабин: 

кандидат Гоља Антон Томажо, од Раша. 
/ 

95) Изборна околија Задар: 
кандидат Париќ Никола Јосип, од Задар. 

93) Изборна околија Шибеник: 
. кандидат Волак Луци јан Чедо, сд Шибеник. 

97) Изборна околија Сплит I: 
кандидат Цвитановиќ Јаков Винко, од Сплит. 

98) Изборна околија Сплит И: 
кандидат Јурјевић Марин Анте, 07 Сплит. 

99) Изборна околија Сплит III: 
кандидат Марковик' Фране Стјепан, од Со-

лни. 
100) Изборна околија Дубровник: 

кандидат Лозица Иван Перо, од Корчула. 

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
г 

101) Изборна околија Мурска Собата: 
кандидат Мејак Ервин инж. Миран, од Лен-

дава; 
кандидат Свеншек Аполоние Руди, од Борец. 

102) Изборна околија Птуј: 
кандидат Костањевец Јанез Јанез, од Кид-

р ичева 
103) Изборна околија Марибор-Тезно: 

кандидат Јежовник Лудвик Сречко*- од Ма-
рибор. 

104) Изборна околија Марибор-Центар: 
кандидат Кебрич Антон Нада, 03 Марибор. 

105) Изборна околија Марибор-Руше: 
кандидат Столар Јакоб Виктор, од Руше. 

106) Изборна околија Словен Градец: 
кандидат Венедик Франц инж. Павел, од 

Межице; 
кандидат Кланчник -Грегор Грегор, од Равне 

на Корошкем. 

107) Изборна околија Шоштањ: < 
кандидат Шпрајц Петер Петер, од Белење. 

108) Изборна околија Цеље: 
кандидат Лесјак Марко Албин, од Цеље. 

109) Изборна околија Шентјур при Цеље: 
" кандидат Ѓиновски Љубомир инж. Војислав, 

од Рог. 
НО) Изборна околија Видем-Кршко: 

кандидат Кожељ Мартин инж! Антон, од 
Сеновег; 

кандидат Косељ Михаел Стане, од Радеч. 
111) Изборна околија Трбовље: 

кандидат Рибић Иван Алојз, од Трбовље. 
112) Изборна околија Ново Место: 

кандидат Левичник Карло Јуриј, од Ново 
Место. 

113) Изборна околија Љубљана-Кочевје: 
^ кандидат Бернот Иван Живко, од Љубљана. 

114) Изборна околија Љубљана-Лити ја: 
кандидат Кардељ Франц Пепица, од. Белград. 

115) Изборна околија Љубљана-Камник: 
кандидат Кодер Јанез Алојз, од Камник. 

116) Изборна околија Љубљана-ЦеЛтар 1( 
кандидат Трибушон Антон инж. Тоне, од 

Љубљана. 
117) Изборна околија Љубљана-Центар И: 

кандидат Кермавнер Стане Јанез, од Чрнуче; 
кандидат Буковац Јожа Лојзе, од Љубљана. 

118) Изборна околија Љубљана-Врхника: ^ 
. кандидат Петковшек Антон Антон, од Бле-
кова Вас; 

кандидат Варлив Иван Иван, од Љубљана. 
119) Изборна околија Шкоф ја Лока: 

кандидат Маринко Валентин Валентин, од 
Лесце; 

кандидат Логар Франц Владимир, од Шкоф ја 
Лока; 

кандидат Хроватич Франц Руди, од Тржич.< 
120) Изборна околија Крањ: 

кандидат Роме Франц Драгица, од Крањ; 
кандидат Грил Антон Данила, од Крањ. 

121) Изборна околија Јесенице: 
кандидат Тал ер Франц Франц, од Белград; 
кандидат Арх Јожа Франц, од Јесенице. 

122) Изборна околија Горица: 
• кандидат Вижинтин Јожеф Милан, од Ан-
ховег. 

123) Изборна околија Копер: 
кандидат Штури Антон Тоне, од Пиран." 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

124) Изборна околија Бихаћ: 
кандидат Босниќ Пера Милан, од Сараево. 

125) Изборна^ околија Приедор: 
кандидат Грбиќ Антон Него, од. Приедор. 

126) Изборна околија Бања Лука I: 
кандидат Маглајлић Ибрахим Ибрахим, од 

Бања Лука. 
127) Изборна околија Бања Лука II: 

'кандидат Тадић Никола Симо, од Бања Лука4 
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128) Изборна околија Дервента: 
кандидат Дејановиќ Милан Јерсо, од Босан-

ски Брод. 
129) Изборна околија Добој: 

кандидат Наловиќ Радисав Божидар, од Са-
рајево. 

130) Изборна околија Брчко: 
кандидат Боснар Петар Јосип, од Белград. 

131) Изборна околија Тузла I: 
кандидат Сембер Лазар Милош, од Тузла. 

132) Изборна околија Тузла II: 
кандидат Хусагиќ Рамо Рахман, од Тузла. 

133) Изборна околија Лукавац: 
кандидат Баум Анте инж. Славка, од Тузла. 

134) Изборна околија Живинице: 
кандидат Трниниќ Стеван Милан, од Сараево. 

135) Изборна околија Зворник: 
кандидат Лукиќ Војин Миле, од Сас. 

136) Изборна околија Горажде: 
кандидат Табаковиќ Обрад инж. Коста, од 

Фоча. 
137) Изборна околија Центар-Сараево: 

кандидат Капиќ Хасан Хајрија, од Сараево. 
138) Изборна околија Ново Сараево I: 

кандидат Пољак Јаков ѓорѓе, од Сараево. 
139) Изборна околија Ново Сараево II: 

кандидат Блум Михајло инж. Емерик од 
, Сараево. 

140) Изборна околија Сараево — Стари Град: 
кандидат Јањиќ Риста Никола, од Сараево. 

141) Изборна околија Илина: 
кандидат Микулиќ Иван Миховил, од Сара-

ево. ч 
142) Изборна околија Високо: 

кандидат Сладиќ Меха Рамиз, од Сараево. 
143) Изборна околија Вареш: 

кандидат Свинќиеки Илија Петар, од Вареш. 
144) Изборна околија Зеница I: 

кандидат Гостима Виктор инж. Никола, од 
Зеница. % 

145) Изборна околија Зеница II: 
кандидат Османагиќ Муниб инж. Му рис, од 

Зеница. 
146) Изборна околија Какањ: 

кандидат Мијатовиќ Митре Ристо, од Какањ. 
147) Изборна Околија Завидовиќи: 

кандидат Милиниќ Никола инж. Крсто, од 
Завидовиќи. 

148) Изборна околија Травник: 
кандидат Јауковиќ Лилиќ 'Миќун, од Нови 

Травник. 
149) Изборна околија Јајце: 

кандидат Павлишко Марко Иван, од Јајце. 
150) Изборна околија Ливно: 

кандидат Конта Марко Винко, од Ливно. 
151) Изборна околија Мостар I: 

- кандидат.. Медан чТован Саво, од Белград. 
152) Изборна околија Мостар II: 

кандидат Миличевић Јуре Чедо, од Белград 
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153) Иг^-^на ©копија Требиње: 
кандидат Тешановић Влада Момчило, од Тре-

биње. 

V. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
154) Изборна околија Битола: 

кандидат Бојчевски Томов Јани, од Битола.-
155) Изборна околија Прилеп: 

кандидат Јовановски Лазаров Димче, од 
Прилеп. 

156) Изборна околија Куманово: 
кандидат Цониќ ѓорѓе Александар, од Ку-

маново. 
157) Изборна околија Охрид: 

кандидат Алексовски Крстев Борис, од 
Скопје. 

158) Изборна околија Скопје — И дади ја: 
кандидат Чуковски Димитров Слободан, од 

Скопје. 
159) Изборна околија Скопје — Кисела Вода: 

кандидат Марковски Блажов Митре, од 
Скопје. 

160) Изборна околија Скопје — Кале: 
кандидат Темелсковски Јованов Борко, ор 

Скопје. 
161) Изборна околија Скопје — Саат Кула: 

кандидат Георгиевски Иванов Перо, од 
Скопје. 

162) Изборна околија Тетово: 
кандидат Ќупиќ Милев Грга, од Гостивар.; 

163) Изборна околшја Титов Велес: 
кандидат Петровски Алексов Боро, од Титов 

Велес. 
164) Изборна околија Штип: 

кандидат Трајковски Донев Стојче, од Штип 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

165) Изборна околија Иванград: 
кандидат Шкеровиќ Блажо Велизар, од Ти-* 

тоград. 
166) Изборна околија Никшиќ: -

кандидат Лапчевић Стојан Добривоје, од 
Никшиќ. 

167) Изборна околија Титоград: 
кандидат Ву јовиќ Илија Лука, од Титоград* 

168) Изборна околија Цетиње: 
кандидат Старовиќ Лука Саво, од Котор. 

Б. 
ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

I. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1) Изборна околија Белград — Смедерево: 

кандидат Зечевиќ Љубисав Петар, од Бели 
град. 

2) Изборна околија Шабац: ^ 
кандидат Ѓаковиќ Милан Слободан, од Шаба^ 

8) Изборна околија Ваљево: 
кандидат Јовановиќ Аврам Бранислав, ОМ 

Осечина 
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4) Изборна околија Титово Ужице — Приепоље: 
кандидат Павловим Милан Миломир, од Ти-

тово Ужице. 
5) Изборна околија Чачак: 

кандидат Гаврилова Јеврем Радослав, од 
Чачак. 

6) Изборна околија Краљево — Нови Пазар: 
кандидат Чалиќ Миле Петар, од Краљево. 

7) Изборна околија Крагуевац Младеновац: 
кандидат Миличевиќ Љубомир Миливоје, од 

Крагуевац. 
8) Изборна околија Пожаревац: 

кандидат Бранковиќ Богдан Павле, од Пожа-
ревац. 

9) Изборна околија Заечар — Неготин: 
кандидат Ѓуриќ Милан Божидар, од Неготин. 

10) Изборна околија Светозарево: 
кандидат Антиќ Драгомир Животије, од Све-

тозарево., 
11) Изборна околија Крушевац: 

кандидат Алексиќ Светозар Драгослав, од 
Крушевац. 

12) Изборна околија Ниш — Пирот: 
кандидат Поповиќ Лазар Светислав, од Ниш. 

13) Изборна околија. Лесковац — Прокупље: 
кандидат Илиќ Михајло Бора, од Лесковац. 

14) Изборна околија Врање: 
кандидат Ристиќ Спира ДоГ?росав, од Буја-

новац. 
15) Изборна околија Нови Сад — Сомбор: 

кандидат Шумановац Петар инж. Павле, од 
Нови Сад. 

1{5) Изборна околија Суботица: 
кандидат Т5иг Ференц Иштван, од Мали Иѓош. 

17) Изборна околија Зрењанин — Кикинда: 
кандидат Ромац Раде Пашко, од Белград. 

18) Изборна околија Панчево — Вршац: 
кандидат Кевпешан Славко Емил, од Нови 

Сад. 
19) Изборна околија Сремска Митровица: 

кандидат Гвозденовиќ Петар ѓорѓе, од Срем-
ска Митровица. 

20) Изборна ©келија Приштина — Гњиланег 
кандидат ШеќанѓЈ Амза Бајрам, гд Липљан. 

21) Изборна околија Пек — Косовска Митровица: 
кандидат Дева Али Велија, од Приштина. 

22) Изборна околија Призрен: 
кандидат Скеедери Селман Максут, од При-

зрен. 

II. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
23) Изборна околија Осиек: 

кандида! Шубат Јурје Андри ја, од Кнежево. 
24) Изборна околија Славонска Пожега: 

кандидат Станковиќ Стева Јандре, од Славон-
ска Пожега. 

25) Изборна околија Сисак: 
кандидат Џелајл*ја Јосип Саво, од Батињане; 
кандидат Дробњак Милан Инко ла, од Глина. 

26) Изборна околија Б је левар: 
кандидат Арбутина Илија Марке, ед Вишњица. 
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27) Изборна околија Вараждин: 
кандидат Пољанец Иван Фрањо, од Петриевци* 

28) Изборна околија Загреб: 
кандидат Тодоровиќ Иван инж. Анте, од 

Божјаковина. 
29) Изборна околија Карловац: 

кандидат Миљковиќ Стева Сава, од Карловац. 
30) Изборна околија Риека: 

кандидат Крајцар Мате Антон, од Пула. 
31) Изборна околија Задар: 

кандидат, Чолак Лука Петар, од Биоград. 
32) Изборна околија Сплит: 

кандидат Билиќ Франо Јуре, од Загреб. 

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
33) Изборна околија Марибор: 

кандидат Лубеј Карло Франц, од Цеље. 
34) Изборна околија Љубљана:, 

кандидат Крател* Блажа Макс, од Љубљана. 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА 

35) Изборна околија, Бихаќ и Ливно: 
кандидат Петковиќ Влада Лука, од Купрес. 

36) Изборна околија Приедор: 
кандидат Вукиќ Никола Душан, од Сараево. 

37) Изборна околија Бања Лука: 
кандидат Војновиќ Никола Ратко, од Бања 

Лука. 
38) Изборна околија Добој и Дервента: 

кандидат Марин Лаза Павле, од Дервента. 
39) Изборна околија Брчко: 

кандидат Сојин Никола Јово, од Бијељина. 
40) Изборна околија Тузла и Зворник: 

кандидат Спасо јевиќ Благоје Небојша, од 
Тузла. 

41) Изборна околија Сараево и Горажде: 
кандидат Јаковљевиќ Драго Данило, од Са-* ' 

раево. 
42) Изборна околија Јајце и Зеница: 

кандидат Вукиќ* Љубомир инж. Милан, од Са-* 
раево. 

43) Изборна околија Мостар и Требиње: 
кандидат Пашајлиќ Јован Ѓоко, од Мостар. 

V. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
44). Изборна околија Скопје: 

кандидат Саздовски Денков Младен, од Ку-
маново. 

45) Изборна околија Битола: 
кандидат Гечевски Панов Глигур, од Скопје. 

46) Изборна околија Охрид: 
кандидат Бранковски Василов Живко, од 

Скопје. 
47) Изборна околија Штип: 

кандидат Косевски Гаврилов Милан, од Штип. 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
48) Изборна околија Титоград: 

кандидат Шарац Бајо Спасоје, од Никшиќ. 
Бр. 655 

8 март 1958 година 
Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Драже« Сесардић, е p. Михаиле ѓорѓевиќ; е. р# 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е деќа во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката-за давање надоместок 
(регрес) за стаклена амбалажа, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/58, се потпаднале, долу наве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА. ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК 
(РЕГРЕС) ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА 

^Во точката 1 под 2) место зборовите: „од 1/1 л" 
треба да стојат зборовите: „до 1/2 л", а место збо-
ровите: „од 1/1 л до 1 л" треба да стојат зборовите: 
„од 1/2 л до 1 л". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 март 
1958 година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 5 од 1 фебруари 1958 година објавува: 

Одлука за наградите на стручните надзорници 
за работата во вршенето на стручен преглед на 
здравствените установи; 

Решение за разрешување членови на републи-
чкиот Совет за школство; 

Решение за именување членови на републи-
чкиот Совет за школство; 

Решение за оснивање Централно прифатили-
ште за воспитно запуштени деца и младина во 
Белград; 

Одлука за избирањето на др Станко Мириќ, 
вонреден професор на Земјоделскиот факултет за 
член на републичкиот Совет' за просвета; 

Правилник за извршување на Законот за др-
жење и носење оружје; 

Правилник за обивањето, организацијата и 
работата на здравствени станици; 

Правилник за оснивањето, организацијата и 
работата на школски диспанзери; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци. 

Во бројот 6 од-8 фебруари 1958 година објавува: 
Уредба за оснивање на Републички совет за 

научна работа; 

Уредба за организацијата и работата на Др-
жавниот секретаријат за правосудна управа на 
Народна Република Србија; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за шумарство на Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република Србија; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за стоковен промет на Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Република Ср-
бија; 

Правилник за изработка и ревизија на прое- -
итите_ за уредување на пороите и- заштита на-
зем јиштата од ерозија; 
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Правилник за начинот на определување помали 
изолирани шуми од ставот 5 член 26 од Законот за 
шумите; 

Решение за определување објекти и работи чиј 
технички преглед ќе го врши Градежниот инспе-
кторат на Секретаријатот за индустрија на Извр-
шниот совет на Народното собрание на Народна 
Република Србија; 

Решение за определување стручни надзорници 
за преглед на стручната работа на здравствените 
установи во 1958 година; 

Решение на Заводот за заштита на природата 
и за научно проучување на природните реткости на 
НР Србија за ставање под заштита на државата 
старата црница (Murus ѕр.) во дворот на историско-
културниот споменик на Пеќката патријаршија во 
Пек. познат под името „Шам-дуд"; 

Решение на Заводот за заштита на природата 
и зп научно проучување ш природните реткости 
на НР Србија за ставање под заштита на државата 
на мешаната состојка на ела, смрека со понекој 
бел бор и бука на планината Тара. 

Во бројот 7 од 15 фебруари 1958 година обја-
вува: 

Уредба за надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори и нивните органи;' 

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

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за трудот на Извршниот совет на На-
родното собрание на НР Србија; 

Уредба за организацијата и работата на Секре-
таријатот за сообраќај и .патишта на Извршниот 
совет на Народното собрание на НР Србија; 

Одлука за утврдување на сроковите за распи-
шување избори за работничките советр! на претпри-
јатијата на територијата на НР Србија; 

Одлука за давање регрес^ за повластено возење 
во меѓумесниот собраќај; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање околиските изборни комнен "што ќе ги спро-
ведуваат изборите за народни пратеници за Собо-
рот на производителите на Народното собрание на 
Народна Република Србија; 

Решение за разрешување и именување членови 
на околиските изборни комисии за спроведување 
на изборите за народни пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Србија; . 

Правилник за условите и начинот за пола-
гање испити од практични знаења во стопанството 
во текот на учењето; 

Правилник за обивањето, организацијата и 
работата на установи за трансфузија на крв; 

Правилник за оснивањето, организацијата и ра-
ботата на диспанзери за жени; 

Правилник за обивањето, организацијата и рач 
ботата на детски диспанзери. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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НАВОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 1 од 17 јануари 1958 
година објавуваат: 

Општествен план за стопанскиот развој на На-
родна Република Хрватска за периодот од 1957 до* 
1961 година; 

Одлука за продолжување на облогот на дано-
кот ча доход на приходите од згради за 1956 година 
на 1057 година; 

Упатство за извршување на одделни одредби од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на народните пратеници за Саборот на 
Народна Република Хрватска; 

Решение за промена на називот на местото 
Питовска Плажа; 

Покана за поднесување даночни пријави за 
1957-1958 година. 

Во бројот 2 од 30 јануари 1958 година објаву-
ваат: 

Правилник за квалитетот, начинот на пакување 
и означување и транспорт на посадочниот овошен 
и лозарски материјал, што се става во промет; 

Решение за определување денот за одржување 
состаноци на изборните тела за избор на народни 
пратеници за Саборот на производителите на Са-
борот на НР Хрватска; f 

Решение за измена на Решението за именување 
околиски изборни комисии за избор на народни 
пратеници за Републичкиот собор на Саборот на 
НР Хрватска; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци кај стопанските судови во НР Хрватска за 
1958 година. 

Во бројот 3 од 7 фебруари 1958 година обја-
вуваат: 

Решение за оснивање Мршодерница и кафи-
• лернја во градот Риека; 

Решение за оснивање Комунална установа во 
Валпово; 

Решение за оснивање Здравствена станица во 
Градина 

Во бројот 4 од 8 фебруари 1958 година обја-

општествен план на НР Хрватска за 1958 го-
дина; 

?акон за буџетот на НР Хрватска (Републи-
чкиот буџет) за 1958 година; 

Закон за завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) 
за 1056 година; 

З^кон за Високата техничка школа за погонски 
инг* "»мери; 

Згзѕон за Вишата стручна псд агогика школа-, 
Одлука за распуштање на Саборот на НР Хр-

ватска избран на изборите одржани во ноември 
1953 година; 

Одлука за изборот на членови на Советот на 
Високата техничка школа за погонски инженери; 

Одлука за изборот на членови на Советот ба 
академијата на уметностите и на членови на сове-
тите на Академијата за театарска уметност, на 
Академијата .на ликовните уметности и на Музи-
чката академија и за определување бројот на 
членовите на советот на академијата што ги изби-
раат советите на академиите и студентите и за 
бројот на соработниците што влегуваат во советот * 
на академијата; 

Одлука за бројот на членовите на советот на 
Високата техничка школа за погонски инженери, 
што ги избираат наставничкиот собор, студентите 
и стопанските и стручните организации. . 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 3 од 23 јануари 1958 година објавува: 

Општествен план за стопанскиот развојот на 
НР Словенија за периодот од 1957 до 1961 годинаЦ 

Општествен план на НР Словенија за 1958 го-
дина; t 

Закон за буџетот на ftp Словенија (Републи-
чкиот буџет) за 1958 година; 

Закон за научните заводи; 
Одлука за тоа кои закони, одлуки и укази на 

Народното собрание на НР Словенија и на бившиот 
Президиум на Народното собрание на НР Слове-
нија престанале да важат^ 

Одлука за оснивање Околиски суд во Орможа 
-и за ^неговата месна ќ&длежност; 

Одлука за овластување на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Словенија да може 
наполно или делумично да ги ослободи новинските 
претпријатија во НР Словенија од плаќањето на 
буџетскиот придонес од личниот доход; 

Одлука за измени на Одлуката за Словенскиов 
народен театар во Љубљана; 

Одлука за потврда на измените и дополнени-
јата на статутите на околиите; 

Одлука за распуштање на Народното собрание 
на НР Словенија; 

Решение за измени на Решението за именување 
изборни комисии за изборите за народни пратеници 
за Народното собрание на НР Словенија; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за определување припусна такса за јавни машки 
приплодни грла. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени4 лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројат 3 од 1 фебруари 1958 година 
објавува: 

Правилник за организацијата и работата на 
стручните училишта со практична обука; 

Наредба за составот на испитћите комисии за 
полагање испити за возачи на моторни ветила; 

Наредба'за превоз на лица со товарни авто-
мобили; 
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Наредба за утврдување на распонот за опре-
делување на височината на пасарината на планин-
ските .пасишта во 1958 година; 

Решение за назначување постојани судски ве-
штаци на подрачјето на НР БиХ за 1958 г«дин&. 

Во бројот 4 од 8 фебруари 1958 година објавува: 
Одлука за нормите на придонесот за кадрови 

во стопанството во 1958 година за приватните за-
наетчиски и приватните угостителски дуќани, како 
и за приватните сопственици на патни моторни 
возила и за приватните бродосопстЕеници; ^ 

Одлука за определување на местата во кои 
може да се врши продажба на земјишта со јавно 
наддавање; 

Одлука за најголемите количини за сечење 
иглолисници и лисјари во 1958 година; * 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за риболовните дозволи; 

Решение за именување претседател,4 постојани 
и повремени членови на Комисијата за службе-
нички работи на НР БиХ. 

ф 
СЛУЖБЕН БЕСНИК . 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 40 од 31 декември 1957 година 
објавува: 

Одлука за распуштање на Народното собрание 
на Народна Република Македонија од третото сви-
кување; 

Одлука за распишување општи избори за на-
родни пратеници во Републичкиот собор и Соборот 
на производителите на Народното собрание; 

Одлука за утврдување на вкупниот-/>рој на-
родни пратеници кој се избира во Републичкиот 
собор на Народното собрание на општите избори 
кои ќе се одпжат на 23 март 1958 г.; 

Одлука за утврдување бројот на народните 
пратеници кој ќе се избира во Соборот на произво-
дителите на Народното собрание на општите избори 
кој ќе се одржат на 27 март 1958 година; 

Решение за именување републичка изборна ко-
мисија за раководење со спроведувањето на избо-
рите за народни пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија. 

Во бројот 1 од 5 јануари 1958 година објавува: 
Одлука за поделбата на територијата на ' На-

родна Република Македонија во изборни околии 
за избор на народни пратеници во Републичкиот 
собор на Народното собрание на општите избори 
кои се распишани за 23 март 1958 година; 

Одлука за одредување на изборните околии и 
подрачјата на изборните околии за избор на на-
родни пратеници во Соборот на производителите 
на Народното собрание на општите избори кои се 
распишани за 27 март 1958 година; 

Решение за именување на околиските у, оп-
штинските изборни комисии за избор народни пра-
теници на Народното собрание. 

Во бројот 2 од 14 јануари 1958 година објавува: 
Упатство за извршување на поодделни одредби 

од Законот за правата и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници на На-
родното собрание; 

Упатство за начинот на доставувањето на омо-
тите со гласачките ливчиња на лицата кои се на-
оѓаат на отслужување на воениот рок или на 
воена вежба; 

^ Исправка на Одлуката за поделба на терито-
ријата на Народна Република' - Македонија во из-
борни околии за избор народни пратеници во Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на 
општите избори кои се распишани за 23 март 1958 
година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 2 од 15 јануари 1958 година објавува: 

Општ извештај за резултатот на изборите за 
одборници на општинските собори на народните 
одбори на општините; 

Општ извештај за резултатот на изборите за 
одборници на соборите на производителите на на-
родните одбори, на општините; 
t Исправка на Општествениот план за стопан-
скиот развој на НР Црна Гора од 1957 до 1961 го-
дина ; 

Исправка но Законот за измени и дополненија 
на Законот за буџетот на НР Црна Гора {Репу-
бличкиот буџет) за 1957 година. 

бројот 3 од 21 јануари 1958 година објавува: 
Указ за прогласување на Општествениот план 

на Народна Република Црна Гора за "1958 година, 
со текст од истиот; 

Указ за прогласување на буџетот на НР Црна 
Гора (Републичкиот буџет) за 1953 година, со текст 
од истиот; 

Указ за прогласување на завршната сметка за 
извршувањето на буџетот на НР Црна Гора (Репу-
бличкиот буџет) за 1956 година, со текот од истиот; 

Одлука за одобрување на завршните сметки на 
републичките буџетски фондови за 1956 година. 

Во бројот 4 од 25 јануари 1958 година објавува: 
' Указ за прогласување на Законот за измени на 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Црна Гора, со 
текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за пасиштата 
во оппдтонародниот имот, со текст на истиот закон* 

Указ за прогласување на Законот за користе-
њето на селскостопанското земјиште на мелиори-
раните подрачја, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени 
и дополненија на Законот за аграрната реформа и 
колонизација за територијата на федерална Црна 
Гора, со текст на tистиот закон; 

Одлика за пренесување на Окружниот суд од 
Биело Поље во Иванград; 

Одлука за определување бротот на судиите на 
Окружниот суд во Ивагград, на Окружниот суд во 
Никшиќ на Окружниот суд во Плевља и на Окру-
жниот суд во Цетиње, за избирање судии на окру-
жните судови, како и за разрешување судии на 
досегашниот Окружен суд во Биело Поље и судии 
на Окружниот суд во Титоград; 

Одлука за распуштање на Народното собрание 
на Народна Република Црна Гора; ^ 

Упатство за извршување на одделни одредби од 
Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Црна Гора; 

Правилник за правата и должностите га учени-
ците на средните училишта за општо образовани^ 
и на стручните училишта; 
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Решезше за . назначување судски вештаци за 
стопанските судови на НР Црна Гора; 

Решение за измени на Решението за именување 
околиски комисии за избор на народни пратеници 
за Републичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Републшса Црна Гора; 

Решение за распишување дополнителни избори 
во НОО на Мојковац. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

136. Одлука за укинување на Пратеништвото v 

на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Република Сирија и за отво-
рање, Генерален конзулат на Федеративна , 
Народна Република Југославија во Да- ' 
маск — — — — — — — — — 177 

137. Одлука за условите за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за објекти РО обла-
ста на индустријата и рударството во 1958 
година — — -— — — — — — — ж 177 

138. Одлука за условите за употреба на сред-
ствата од Општиот инвестиционен фонд 

- за станбена изградба во рудниците на 
" јаглен — — — — — — — — — 178 

|139| Одлука за определување намената на 
средствата од фондовите за заедничка по-
трошувачка за кои не се плаќа придонес 
за буџетите при користењето на тие сред-
ства ———— — — — — — — — 178 

140 - Одлука за начинот на плаќање на ануи-
тетите по заемите за инвестиции — — 178 

141. Одлука за одобрување кредити за кон-
t\ трахирање на селскостопански производи 179 

Одлука за определување на стопанските ѕ 
' - ^ организации, што го издвојуваат придо-

несот од доходот според членот 49 од За-
конот за придонесот од доходот на сто-
панските организации — — \— — — 179 

на трговските 

како по^ал^~трѓбв'сќ?1 брТашЈ^ции 1Р,о 
144. Одлука за определување на занаетчиски-

те дуќани и занаетчиските стопански ор-
ганизации што се сметаат како помали 
занаетчиски дуќани односно организации 180 

145. Одлука за определување на угостител-
ските дуќани и претпријатија што се сме-
таат како помали угостителски органи-
зации — — — — — — — — — 181 

146. Одлука за исплата на аконтации на а-
тите на службениците и работниците во 
второто тримесечје на 1958 година — — 181 

147. Одлука за применување на одредбите од 
членот 17 на Уредбата за спроведурање 
на законите и другите сојузни и правни 
прописи на територијата на која е про-
ширена цивилната управа на Федера-
тивна Народна Република Југославија 181 

148. Одлука за овластување на Секретаријат 
* » тот за трудот на Сојузниот извршен совет 

Среда, 12 март 1953 

Страна 
да донесува правилници за хигиенско-
техничките заштитни мерки при работата 183 -<£- - -

149. Одлука за овластување на советите на 
научните установи што ги основале соју-
зни органи — — — — — — — — 183 

150. Одлука за распоредување на уметници-
те во осигуренине разреди — — — 183 

151. Одлука за измена на Одлуката утвр-
дување подрачјата на окружните-и око-
лиските јавни обвинителства — — — 183 

152. Одлука за определување на условите под 
кои се смета дека осигуреникот издржува 
определени членови на фамилијата — 184 

153. Одлука за материјалното обезбедување 
на вдовиците на осигуреници што немаат 
право на фамилијарна пензија — — 184 

154. Одлука за определување на времето за 
спроведување на изборите за членови на 
собранијата на околиските заводи за со-
цијално осигурување — — — — — 185 

155. Наредбу за привремената дејност на по-
гоЕште и единиците на стопанските орга-
низации — — — — — — — — 185 

156. Наредба за делумично ослободување од 
ограничувањата при користењето ца сред-
ствата од фондовите на установите со са-
мостојно финансирање — — — — — 185 

157. Наредба за начинот на утврдување на 
платете од добивката на електростопан-
ските претпријатија за 1957 година — — 186 

158. Наредба за измена на Наредбата за по-
стапување со стоките одземени по ца-
ринските прекршоци и со стоките на кои 
им поминал срокот на лежањето — — 186 

159. Правилник за преработка на грозје и 
вино — — — — — — — — — 187 

160. Наредба за задолжително вакцинирање 
на учесниците во изградбата на патот 
Братство—Единство — — — — — 189 

161. Одлука за процентите на учеството на 
инвеститорите во трошоците на инвести-
циите што со финансираат од средствата 
на Општиот инвестиционен фоЕШ — — Д89 

162. Објава од Сојузната изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање 
народни пратеници за Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина — — — 190 

163. Објава од Сојузната изборна комисија 
за потврдените кандидатури за избира-
ње народни пратеници за Соборот на 
производителите на Сојузната народна 
скупштина — — — — — — — — 197 
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