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182. 
Врз основа на чл. 70 тон. 7 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен савет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 
Член 1 

Нарочити: (републики можат, без обѕир на ва-
жечките сојузни прописи споменати во чл. 2 од 
оваај уредба, да донесуваат свои прописи за органи-
зацијата на здравствените установи. 

Члењ 2 
Со денот на [влегувањето во сила на прописите 

што народната република ги донела во смисла на 
чл. 1 од оваа уредба, престануваат да важат соод-
ветните сојузни прописи на територијата на таа на-
редеа република, и тоа: 

1) Општите напатствија за организација на слу-
жбата за заштита и издигање на народното здравје 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/43). 

2) Прајвилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на еектореките амбуланти („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16 и 48/49). 

3) Правилникот за осниваше, организација и ра-
ботење на природните лекувалишта („Службен ли-
ст на ФНРЈ", бр. 48/49). 

4) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење Јна здравствените станици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4Ѕ/49). 

5) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење1 на антиту берку леаните диспанзер^ (Службен 
лист |на (ФНРЈ", бр. 43/49). 

6) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботеа^ на амбулантите („Службен лист ФН^Ј", 
бр. 57/49). , , 

7) Правилникот за оснивање, организација и 
работење на полик линиките („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/49). 

8) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на диспанзер!! за жени ('Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 96 и 101/49). 

9) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботена (на родилиштата ('Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 109/49). 

10) Правилникот за оснивање, организација и ра-
ботење на детските диетана ери („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 86/49). 

11) Правилникот за оснивање, .организација и ра-
ботата иа апотеките („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 109/49). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. И. бр. 128 
в април 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р 

183. 
Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда на 

уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамо-
шната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8 54) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И 
ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСТАНОВИ 
Член 1 

Членот 15 од Уредбата за звањата и платите на 
персоналот во здравствените установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54) се »менува и гласи: 

„На наставниот персонал ка виши медицински 
школи и на медицин,ските факултети што работи и 
во здравствени установи, му припаѓа, покрај основ-
ната и дополнителната плата и функционелниот 
додаток по прописите за платите во просветно-на-
учната служба, хонорар што ќе го определи здрав-
ствената установа со правилникот за платите." 

Член 2 
Хонорарот од претходниот член ќе се исплатува 

од 1 март 1964 година. 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила со денот на об јан 
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 120 

6 април 1954 година 
Белград 

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

184. 
Врз основа на точ. II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", број 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКОТО ПОСЛУВАЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за надворешно-трговското пооду-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) членот 
42 се менува и гласи: 

„Стопанските организации што вршеле надво-
решно-трговски работи пред да влезе во сила оваа 
уредба, должни се најдоцна до 1 јуни 1954 година 
да поднесат до Управата за надворешна трговија 
пријава со сите пропишани документи за запишу-
вање во Надворешно-трговскиот регистар на сто-
панските организации. Стопанската организација 
што во овој срок не ќе поднесе пријава до Упра-
вата за надворешна трговија, го губи правото за 
вршење надЕорешно-трговски работи. 
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Управата за надворешна трговија е должна 
најдоцна до 1 август 11)54 година по пријавата на 
стопанската организација да изврши запишување 
во Н здер^шtic-трrивемт-:ст регистар или да донесе 
р е ш е л е со кое се одбира запишувањето ако сто-
панската сатанизација не ги исполнува пропиша-
ните ус лези. 

Против решението од Управата за надворешна 
•гргогија со кое се одбива запишувањето во Надво-
решно-тргоѕсхиот регистар, може да се подаде жал -
бата по одредбите од чл. 5 ст. 3 од уредбата. 

По жалбите од претходниот став сојузниот Др-
жавен секретар за работи на народното стопанство 
е должен да донесе решение најдоцна до 1 октом-
ври 10>1 година. 

Сите. и адз ср ешн о-тр горски работи што стопан-
ските организации од »ст. 1 ги склучиле до денот на 
донесуваното ка »решенијата од страна на Управата 
за на .тв сретна трговија, со кои се одбива запишу-
вањето во НадссрешЕО-тргоескиот регистар, можат 
д а се довршат и по о з а време." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот ка обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 130 
6 април 1964 година 

ЈЗз-трад 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, ЈС. P. 

185. 
Врз .основа ка чл. 33 од Основниот закон за бу-

џетите, Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
ВО СОЈУЗНИОТ 'БУЏЕТ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ 

КАПАЦИТЕТОТ НА ЛЕТУВАЛИШТАТА И 
ОДМОРАЛИШТАТА 

1. Средствата предвидени во сојузниот буџет 
за проширување капацитетот на лету в алиштата и 
одморалиштата (парт. 2—52), по одбитокот на испла-
тите на име регрес на уг ситите леќите претпријати-
ја за пспустите дадени на корисниците ка годи-
шниот одмор до 31 март 1954 година, ќе се употре-
бат за унапредување туристичкото логорување 
(кгмпикг), набавка шатори, подигање планински ку-
ќи, за адаптација и набавка на опрема на домовите 
на општествените организации предопределени за 
одмор на службениците, и за слични цели, како 
и за летување на децата од паднатите борци. 

Овие средства не можат да се употребат за 
намалување цените на услугите во угостителските 
претпријатија. 

2. Средствата од претходната точка се распре-
делуваат со цел да се користат за целите наведени 
во таа точка на народните републики, и тоа: 

Динари 
НР Србија 200,000.000 
КР Хрватска 130,000.000 
НР Словенија 60,000.000 
НР Босна и Херцеговина 105,000.000 
К Р Македонија 40,000.000 
НР Црна Гора 15,000.000 
3. Средствата добивени за наведените цели на -

таму народните републики ќе ги распределат ка 
следниве општествени организации: 

1) туристичките сојузи, 
2) планинар ските сојузи, -
3) фериз алките сојузи, 
4) главните одбори на сојузите на синдикатите, 
5) сојузите на иззидничките организации, 
в) сојузите на борците, 
7) на другите општествени организации што ра -

ботат на унапредување туризмот 

4. Средствата наведеш! во оваа одлука народ-
ните републики ќе им ги даваат на општествените 
организации од претходната точка во вид на инве-
стиционен кредит. За начинот на отплата на ОБИО 
кредити ќе се донесат посебни прописи. 

Амортизацијата за шатори, опрема и ел. наба-
вени од наведените кредити ќе се врши со приме-
пузање нормата на амортизацијата предвидена во 
точ. IV под бр. 92 од Времената одлука за стапите 
на амортизацијата на основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53) за специфичен инвентар на угостител-
ството, со тоа што ќе се пресметува и уплатува са-
мо половина од таа норма. 

Општествените организации и пред донесува-
њето на пропис;:" з за начинот на отплата на кре-
дитите ќе склучуваат договори со органите што ќе 
ги определат за тоа извршниве совети ка народ-
ните републики. Врз декова на свие договори ќе 
им се исплатуваат инвестициони кредити по оваа 
одлука. 

5. Средствата што ќе им се распределат во сми-
сла* на точ. 2 од оваа одлука народните републики 
ќе ги користат сукцесивно според фактичните по-
треби, во која цел тримесечно ќе ги испраќаат сво-
ите барања до сојузниот Државен секретаријат за 
работи на општата, управа и за буџет. 

6. За извршување на оваа одлука ќе се грижи 
сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа л за буџет. 

7. Оваа одлука влегува БО сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лис? на ФНРЈ". 

P. п. бр. 151 
8 април 1964 година 

Белград 
Сојузен избричи сазст 

Секретар, П отпрепсв д а тел. 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукм&новиќ, е. р. 

186. 
Врз основа на тон. II од Одлуката за -потврда 

на уредбите на Сојузниот извршел совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем {„Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОПИС НА ПАТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Пописот на патните моторни возила и при-
колици ќе се изврши на целата територија на Ју-
гославија до 30 април 1С54 година. Пописот ќе се 
врши едновремено со техничкиот преглед на нас-
пите моторни возила и приколици со цел на годи-
шна заверка на сообраќајката дозвола, а според 
состојбата па денот на техничкиот преглед. 

2. Пописот е задолжителен за сите патни мо-
торни возила и приколици на државните органи, 
установи, стопански, задружни и други општестве-
ни организации, како и на приватните правни и 
физички лица. 

Пописот не е задолжителен за патните моторни 
возила и приколици на Југословенската народна« 
армија, на дипломатските претставништва и мист тг* 

3. Приготвувањето, организацијата и конт! * 
лата на пописот на територијата на Југославија е 
ги раководи Сојузниот завод за статистика и ет 
Лекција во соработка со сојузниот Државен секр -
тари јат за внатрешни работи, а на териториите гај 
народните републики, на Автономната Покраина; 
Војводина, на Автономната Косовско-метохиска Об-
ласт, како и на подрачјето на околиите (градовиве, 
градските општини со одделен права) — заводите, 
и уредите за статистика и евиденција, во соработка 
со надлежните! органи за внатрешни работи. 

4. Пописот непосредно ќе го извршат комисиите' 
за технички преглед на патните моторна г> с-злла и; 
приколици определени со решение од надлежните 
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органи за внатрешни работи на народните одбори 
на околиите (градовите, градските општини со од-
делни: права). 

5. Органите на управувањето односно сопстве-
ниците на патните моторни возила и приколици кои 
според Правилникот за регистрирање на моторните 
возила и приколици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
^4/52) се подложни на задолжителен технички пре-
глед заради годишна заверка на сообраќајната до-
звола, должни се за секое возило и приколица да 
ј а пополнат пописницата по образецот ДМВ-1 и да 
јѓ ја предадат на комисијата за попис. 

6. Органите на управувањето односно сопстве-
ниците на патните моторни возила и приколици 
што ги регистрирале возилата до почетокот на по-
писот, или кои од кој и да е разлог не ќе ја извршат 
годишната заверка на сообраќајната дозвола до 30 
април 1954 година, должни се да испратат до ко-
мисијата исполнета исписница по образецот ДМВ-1 
најдоцна до 8 мај 1954 година. 

7. Во пспиѕсницата мораат да се дадат потполни 
и течни податоци. 

3. Со паричка казна до 10.000 динари ќе се ка -
зни за прекршок стопанска, задружна и друга оп-
штествена организација, како и друго правно или 
физичко лице, ако не ги даде податоците, или даде 

потполни или неточни податоци, или ако на кој 
и да е друг начин го пречи извршувањето на по-
писот. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
го парична казна до 5.000 динари и одговорното 
т .де во стопанска, задружна и друга општествена 
организација, односно одговорното лице на работа 
ѓ. : ј друго правно лице. 

9. Упатства и обрасци за извршување на овој 
немио пропишува Сојузниот завод за статистика и 
евиденција во согласност со сојузниот Државен се-
гсе/аријат за внатрешни работи. 

10. Трошоците на овој попис паѓаат на товар на 
сојузниот буџет. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
сГјавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 149 
7 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вет,ко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

187. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за угостител-

ските претпријатија и дуќани ('Службе.:* лист на 
ФпРЈ" , бр. 6/54) сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДЕЈНОСТИ 

X. Угостителските дејности со кои се занимаат 
уго*, тител ските претпријатија и дуќани се: хотеле^:, 
ре-стораптека, кафеански гостилничарска и дејност 
на Оифе. 

Хотелската дејност се состои во даваху на услуги 
на е ".leeiyBai-i^e. 

Растерантската дејност се состои во давање 
услуги на исхрана, главно топли јадења, и во то-
:сње на сите видови пијачки. 

Кафеанската дејност се состои во давање услуги 
*: 1 точење пијачки и во у сл ужу ваше со сите бидови 

г-'*тки, слатки и поедноставни јадења. 
Гостилничарската дејност се осетон во дева ј е 

; гх;тителски услуги на исхрана и точеше пијачки, 
•. - > и услуги на сместувавме иа помал ooev:. 

, 'сј:-гс'ста на бифе се состои во даваiE>e з јлтги на 
т.мењв на сите видови пијачки и услуги на исхрана 
SQ поедасжггаааш главно студени јадења. 

II. Предмет на работењето на угостителско прет-
пријатие и: дуќан може да биде една или повеќе 
угостителски дејности. 

III. Според видовите на угостителските дејности, 
начинот на нивното вршење и степенот на удобство>-
то постојат следни видови угостителски претприја-
тија и дуќани: 

1) хотели и ноќевалишта, 
2) ректор анти, млечни ресторан™, диетални ре-

сторани и ресторан™ за точење безалкохолни пи-
јачки, 

3) гостилници и крчми, 
4) кафеани и барови; 
5) бифиња. 
IV. Со угостителските обичаи се утврдува КОЈ* 

видови угостителски услуги вршат поодделни прет-
пријатија и дуќани од претходната точка и на кој 
начин. 

V., Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 3 522 
31 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи: на народното стопанство-
Хасан Бркиќ, е. р. 

188. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија а по 
исполнување условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА АРХЕОЛОШКОТО ДРУШТВО НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесените правила сони-
вањето и работата на Археолошкото друштво на 
Југославија, со седиште во Белград а со дејност на 
целата територија на Југославија. 

П/3 бр. 5291 
18 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

оа внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

189. 
Врз основа на чл. 19 од-Уредбата за заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), а по прибавена согласност од Со-
јузниот извршен совет, Гувернерот на Народната 
банка на ФНРЈ распишува 

ВТОР КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 

ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
I. На вториот конкурс се даваат инвестициони 

заеми само од одделните контингенти утврдени во 
главата XXX одделот 3) под б) и в) од Сојузниот 
општествен план за 1954 година, и тоа за следниве 
нели* 

1) за изградба и реконструкција на кланици и 
ладилкици и за реконструкција • на мелници и си-
лоси; 

2) за набавка морски и речно-мсрски бродови. 
II. Барањето за добивање инвестиционен заем 

мора да ги содржи сите податоци пропишани во 
чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во 
стопанството, а се поднесува на образецот па На-
родната банка на ФНРЈ кој може да се добие к а ј 
нејзините филијали. 
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Заемобарател може да предложи интересна нор-
ма и во четвртини или половини процент. 

Ш. Со барањето за заем мора да се поднесе 
инвестициониот елаборат (инвестициона програма и 
генерален: проект), како и потврда од надлежната 
ревизиона комисија дека е извршена ревизија на 
програмата. 

Инвестиционата програма мора да биде соста-
вена по одредбите од Уредбата за изработка и одо-
брување на инвестиционата програма („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54). 

Генералниот проект мора да ги содржи: 
1) сите елементи и податоци од инвестиционата 

програма, подробно технички и економски разрабо-
тени и специфицирани, 

2) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата, 

3) идеен: проект на градежните работи со угред-
мер и претсметка. 

Инвестициониот елаборат мора да биде израбо-
тен врз базата на сегашните цени. 

По исклучок, за подигање ладилници и клани-
ци се поднесува само инвестиционата програма. 
Оваа програма треба да се изработи врз основа на 

I упатствата за типската опрема што можат да се 
добијат во Сојузниот завод за стопанско пл ани -

. рање. 
U.V. Сроковите за исплата со отплатување на 

заемите добивени на овој конкурс не можат да би-
дат подолги: 

1) за изградба и реконструкција на лад ш т и ц и , 
кланици, мелници и силоси — од 10 години, 

за набавка бродови — од 25 години. 
V. Ако износот на бараниот заем преминува 

20% од сегашната вредност на основните средства 
со кои управува заем старател от, заемот ќе се одо-
бри само со гаранција од народниот одбор на око-
лината, градот или градската општина со одделни 
права на чие подрачје се наоѓа седиштето на зае-
"мобарателот. 

VI. Барањето за добивање инвестиционен заем 
се поднесува заедно со инвестираниот елаборат до 
Народната банка на ФНРЈ — Гла!вната централа — 
Дирекцијата на фондовите, со тоа што Банката да 
го прими најдоцна до 10 мај 1954 .година. Копијата 
од барањето, без инвестициони от елаборат, треба да 
се поднесе во истиот срок до банчината филијала 
при која з а емобар атол от има текушта односно жиро 
•сметка. 

VII. Во сето друго за овој конкурс важат од-
редбите од Уредбата за заемите за инвестиции во 
стопанството. 

О. бр. 9 
10 април 1954 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, е. р. 

Согласен, 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Сѕстозар Вукмановић е. р. 

190. 
Врз сенова на чл. 19 од Уредбата за заемите 

за тшзеешции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), а по прибавена согласност од Со-
јузниот извршен совет, Гувернерот на Народната 
банка на ФНРЈ распишува 

ТРЕТ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 

ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
I. На третиот конкурс за давање заеми од Оп-

штиот инвестиционен фонд им се даваат на стопан-

ските и задру пиште организации, на установите со 
самостојно финансирање и на народните оди ор и 
заеми за подигање и за набавка инвестициони сел-
ско-стопански објекти. 

•Како инвестициони селско-стопансхи објекти за 
кои на овој конкурс се даваат заеми, се сметаат сите 
оние објекти што непосредно му служат на селско -
стопанството производство (на пр.: трактори и селеви -
стопански машини, работен и расплоден добит оп, 
овошни градини, мелиорации, стан за добиток, шупи 
за сместување е ел ско-стопанеки машини, обични 
магацини без специјални механички уреди за сме-
стување селско-стопакски производи, итп.), како и 
објекти што служат за преработка и чување сел-
ско-ст онан ски производи на инвеститорот (силоси, 
сушилници, млекари, работилници за преработка 
овошје, визби за вино, итн.). 

II. Барањето за добивање инвестиционен заем 
може да се поднесе само за подигање и набавка нови 
инвестициони објекти, како и за завршување на оние 
објекти закон заемобарателот веќе порано не добил 
заем во полн износ потребен за завршување на об-
јектот. 

Бараѕњето за заем за подигање овошни градини, 
лозја и хмелници може да се поднесе само ако се 
подигаат тие на поврвнина поголема од два хектара 
во еден: комплекс. По исклучок, барањето за заем 
за подигање расадници и матичните може да се 
поднесе ако се подигаат тие и на помала поврвнина. 

III. Барањето за добивање заем мора да содржи: 
1) целта за која се бара заемот, 
2) висина на бараниот заем, 
3) интересна норма и срок за отплата што ги 

предлага заемобарателот. 
3аемобарателот може да предложи интересна 

норма и во четвртини односно половини процент, 
4) висина на потребните постојани обртни сред-

ства, како и сите други податоци предвидени t o 
образецот^ на молбата за заем што го издава Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

IV. Со барањето за заем мора да се поднесе ин-
вестициониот елаборат (инвестициона програма и 
генералниот проект), како и потврда од надлежната 
ревизиона комисија дека е извршена ревизија на 
инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма мора да биде соста-
вена според Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестиционата програма („Службен лист па ФНРЈ", 
бр. 5/64). 

Генералниот проект мора да ги содржи: 
1) сите елементи и (податоци од инвестиционата 

програма, подробно технички и економски разрабо-
тени и специфицирани!, 

2) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата,, 

3) идеен проект на градежните работи со пред-
мер и претсметка. 

Инвестициониот елаборат мора да биде изра-
ботен врз базата на сегашните цени. 

V. По исклучок, ако се бара заем за инвестици-
они објекти чија поединечна вредност не преминува 
износ од 2 -милиони динари, се поднесува впрестен 
инвестиционен елаборат кој задолжително содржи: 

1) за подигање градежни: објекти (со опрема}: 
а) технички опис на градежниот сбјенг штос® 

подига или довршува и на опремата што се набаву-
ва, во кој треба да бидат цитирани: видот на гра-
дежниот објект, димензии, капацитетот и матери-
јалот од кој градежниот објект се изработува или: 
довршува, како и видот на опремата што се наба-. 
вува. 

К а ј инвестициониот објект што се довршува мо-
раат да бидат цитирани техничките податоци врз 
основа на кои ќе може да се разграничи она што на 
објектот е веќе изградено од она што треба уште да 
се изгради. За таа цел з аемоб ар а те лот е должен да 
ј-а назначи и вредноста на работите избодени до-
сега ma објектот расчленети по ин^естифгоните еда* 
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менти (градежни рабати, опрема со монтажа и дру-
го). Исто така треба да се цитираат средствата од 
кои се вршела изградбата досега (инвестициониот 
заем, сопствени средства и во кој износ); 

б) градежни скици со груб предмер и прет-
сметка, 

в) препис на градежната дозвола (кај подигање 
нови објекти градежната дозвола треба да се под-
несе донолшггелна, по евентуалното одобрување на 
заемот, си пред неговото користена), 

г) економско образложение; 
2) За подигање овошни градини, лозја и хмел-

шици: 
а) технички елаборат, одобрен од надлежниот 

сеЈгоко-стап анаки стручњак ка околината, од кој св 
гледа: 

аа) големината на овошната градина, лозјето и 
хмелаикот во хектари, 

** аб) бројот на садаиците на еден хектар, 
ав) бонитетот и конфигурацијата в а почвата на 

која се подигаат, 
аг) видот и бројот на сортите, и дали видовите 

и сортите се во рамките на оние што се предвиду-
ваат со реализацијата, 

ад) на каква подлога се подигаат, 
аѓ) од каде се набавува посадочниот материјал, 
ае) положба во однос на сообраќајната мрежа 

што постои, пазарот, итн., 
б) економско образложение од кое се гледа до-

ходот Ш еден хектар овошна градина, лозје ЈИ хмел-
нтс во однос на еден1 хектар култура исоја досега е 
одгледувана на таа поврвнина. Ова економско обра-
зложение исто така треба да е одобрено од над-
лежниот селско-стопански стручњак на околината; 

3) За шб&вка ка работен и расплоден добиток: 
а) техничка документација потврдена од над-

лежниот селско-стопански стручњак на ©ќелијата, 
која содржи податоци: 

а а) за видот и сојот на добитокот, 
аб) од к о ш се набавува, 
•ав) за потеклото (само ка ј расплоден добиток) и 

за с т р а с т а на добитокот, 
аг) за физичките и производните особини, ити; 
б) економска оправданост и ефект на набавката 

во однос на досегашната состојба (без расплоден до-
биток или со добитокот што постои со слаб квали-
тет) потврдена од надлежниот оелоко-стопански 
стручњак в а околината; 

4) з а набавка трактори и сите видови сел еко-
стопански машини и направи: 

а) технички елаборат со назначување: 
аа) видот и типот на тракторот, машината одно-

сно напр зв ата , 
аб) од каде се набавува, 
©в) нејзината особина — капацитетот и потро-

шувачката на гориво и мазиво; 
б) економскиот ефект што ќе го има заемобара-

телот од набавката односно употребата на тракто-
рите, машините односно направите во поглед нагс-
лемувањето на приносот, пазарните вишоци, потпа-
лите загуби и др., со подробно образложение, со 
назначување гоиврЕнината на земјиштето што ќе се 
обработува со овие машини односно направи. 

Техничкиот елаборат и екоѕЕс мекото образложе-
ние треба да бидат потврдени од надлежниот сел-
СКО-СТОШНСКИЈ стручњак на сколијата. 

Ако« барателот на заемот зв изградба на граде-
жни објекти или за набавка трактори, селско-сто -
папски машини и неправи, односно за набавка ра-
ботен; и расплоден добиток не е во состојба да ги 
поднесе податоците од кои би можела да се утврди 
^стабилноста поединечно за секој инвестиционен 
објект, должен е на банката да и поднесе анализа 
на реотабилноста на своето вкупно производство. 

VI. Ако износот на" бараниот заем преминува 
20% од сегашната' вредност на основните средства 
со кои управува заемобаратглот, заемот ќе се одобри 
само со гаранција од народниот одбор на околи ја^ . 

градот или градската општина со одделни пр*, за на 
чие подрачје ice наоѓа седиштето на заемобарателот. 

VII. Сроковите за исплата со отплатување на 
заемите добивени на овој конкурс се следни: 

1) за набавка трактори, селско-стспансж маши-
ни и за набавка расплоден добиток до 5 години 

2) за подигање овошни градини, 
лозја, хмелници и за изградба селено-
стопански и прехранбени градежни 
објекти: (со опрема) до 30 години 

3) за изведба мелиорации — до 50 години 
VIII. Срокови ге за првата отплата на заемите 

се следни: 
1) ка ј заемите за набавка трактори, селско-сто-

пански машини и за набавка на ра-
сплоден и работен добиток по 1 година 

2) к а ј заемите за подигање лозја по 4 години 
3) ка ј заемите за подигање овошни; 

градини по 6 години 
4) ка ј заемите за подигање хмел-

ници по 1 година 
5) ка ј заемите за подигање селско-

стопанаки трвдежи по 1 година 
6) ка ј зае(мите за изградба разводна 

мрежа за наводнување по 3 години 
IX. Барањето за добивање инвестиционен заем 

се поднесува до Народната банка на ФНРЈ — до 
филијалата при која заемобарателот има своја те-, 
кушта односно жиро сметка, со тоа што банката да 
го прими најдоцна до 8 мај 1954 година. 

Барањето се поднесува на образецот од Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

X. Во сето друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството. 

О. бр. 10 
10 април 1954 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, е. р. 

Согласен: 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановић е. р. 

191. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на 'Производите и за производителните специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА ДРВЕНА АМБАЛАЖА ЗА ОВОШЈЕ И -
ЗАРЗАВАТ 

I. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 

1. Мала отворена плитка летварица JUS D.F1.020 
2. Средна отворена плитка л е к а -

рица JUS D.F1.021 
3. Голема отворена плитка летва-

рица JUS D.FLG22 
4. Затворена плитка летварица JUS D.F1.023 
5. Сложена плитка летварица JUS D.F1.024 
6. Двојна плитка летварица JUS D.F1.025 
7. ЈГатварица за јаболки JUS D.F1.026 
8. Затворена мала летварица за ја-

болки * JUS D.F1.027 
9. Длабока летварица за зарзават JUS D.F1.028 

10. Плитка летварица за зарзават JUS D.F1.029 
11. Странична летварица JUS D.F 1.0-30 
12. Затворен американски сандак JUS D.F1.031 
13. Затворен кабинетски сандак JUS D.F1.032 
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14. Рамка за пакување мали отво-
рени плитки летварици JUS D.F1.033 

15. Сандак за суви сливи JUS D.F1.034 
-16. Прегратки за отворено пакување 

(ринфуза) JUS D.F1.035 
17. Отворена плитка летварица — 

Повратка амбалажа JUS D.F1.036 
18. Летварица за јаболки — Поврат-

на амбалажа JUS D.F1.037 
19. Бочва" за пулпа и овошје JUS D.F3.020 
20. Бочва за пекмез JUS D.F3.021 

Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

П. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 мај 1Ѕ54 година. 

Од денот к а влегувањето во сила на овие стан-
дарди сето ново производство на амбалажа мора да 
се согласи со тие стандарди. 

ПГ. Сета досега произведена амбалажа од дрво 
може да се употребува до 31 декември 1954 година. 

Бр. 877 
10 април 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршената спо-
редба на текстот од Уредбата за данокот на доход, 

| об јавел во „Службениот лист. на ФНРЈ", бр. 56/53, 
; утврди дека во објавениот текст се поткрале долу 
наведените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
1) Во чл. 35 е испуштен ставот 2 кој гласи: 
„Со републички прописи може на оние даночни 

обврзници што ги употребуваат приходите за одр-
жување историски и културни споменици да им се 
даде дотација во вид на ослободување од плаќање 
данок на доход од самостојни занимања и имот". 

Г) На крај на тон. 5 ст. 1 на чл. 43 испуштена 
се зборовите што гласат: „и тоа само оној износ 
што служи како основ за плаќање придонес за 
социјално осигурување". 

3) Во чл. 62 тсч. 6 треба да гласи: „Добровол-
ните прилози зо вид на завештање на кое се плаќа 
данок на подароци". 

Од Сојузниот извршен совет, 10 април 1954 го-
дина, Белград. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
народното стопанство, по извршената спогодба на 
текстот ка Упатството за примена на Уредбата за 
каматите на истовремено уплатените приходи на 
буџетот и општествените фондови, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 10/54, со изворниот 
текст, утврди дека во објавениот текст се поткрале 
долу цитираните грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРАШЕНА НА УРЕДБАТА 
ЗА КАМАТИТЕ НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИ-
ТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ФОНДОВИ 
Во точ. 4 под г) место „чл. 2 ст. 2 од Уредбата" 

треба да етем: „чл. 3 ст. 2 од Уредбата". 
Во точ. 9 место: „јануари:—март 1953" треба да 

стои „јануари—јуни 1953". 
Од сојузниот Државен секретаријат за работа 

на народното стопанство, Белград, 1 април 1954 
година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 3 од 30 јануари 1954 тод ин а објавува: 
Одлука за определување аконтација на данокот 

на доход на селско-стопансхите домаќинства за пе-
риодот јануари—март 1954 година; 

Решение за надокнадата за службени патувања 
на вшлиционерите, подофицерите и офицерите иа 
Народната милиција што се наоѓаат во придружба 
на авиони. 

Во бројот 4 од 6 февруари 1954 година објавува: 
Одлука за даночните стопи на данокот на доход 

за 1U54 година; 
Одлука за утврдување сроковите за распишу-

вање избори за работнички совети на претпријати-
јата на територијата на НР Србија; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
на Владата на XiPC.BC бр. 443^52 за оснивање Упра-
ва на српската локомотиве^ вуча. 

Во бројот 5 од 13 февруари 1954 година обја-
вува: 

Уредба за Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и за буџет; 

Решение за определување стопанските претпри-
јатија што по прописите од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1953 година 
се сметаат како големи претпријатија; 

Решение за оснивање реонски станици за за-
штита ка растенијата; 

Во бројот 6 од 20 февруари 1954 година обја-
вува : 

Правилник за организација на противпожар-
ните единици и за старешинскиот кадар во добро-
волното пожгрство; 

Праг,ил иш; за униформата и ознаката на чино-
вите и функциите во доброволното пожар ство. 

.Во бројот 7 од 27 февруари 1954 година обја-
вува : 

Одлука за спроведување Уредбата за управу-
вање со стаклени згради; 

Одлука за измеша на Одлуката за определува-
ње £:-:онтаи--ја на данокот на доход на земјодел-
ските домаќинства за периодот јануари—март 1954 
година; 

Решение за дневницата за милиционерите, по-
дофицер;-: те ^ и офицерите на Народната милиција 
што се наоѓаат во пот ерни одделенија или отко-
манди заради извршувања специјални: задачи; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за финансирање и финансиското работење на 
здравствените установи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Х р с ^ е к е во бројот 3 од 21 јануари 1954 
година об ј ав yz сз а т: 

Уредба за оснивање републичка финансиска 
инспекција; 

Одлука за оснивање финансиска инспекција во 
градските општили; 

Одлука за измена на отопите на акумулацијата 
и општествените фондови; 

Одлука за определување вкупниот износ ка 
кириите за поодделни градови и градски општини; 

Решение за намена на остатокот на позитив-
ното салдо на разликата на девизните курсеви; 
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Р е ш е л е са измена составот ка постојаната из-
бори?. комисија за избирање на ©.зборниците за 
градот Сл лит и околната Иранец; 

Попче lid арбитражите вештаци во НР Хрват-
ска оа 1951 rc^mia (завршеток); 

Р е ш е л е са распишување дополнителни избори 
на н ? јр од г f то одбере на градските општини: Вара-
ж д г - , Ла Оил и Шибеник; 

л?еш&гшз за распишување. дополнителни избори 
на Н?'оо;:;.ги,ОгТ одбор на општината Пуните-а ци: 

Р е ш е н а за распишување дополнителни избори 
ва народните одбори на ©полните: Врбовец, Сплит, 
Шибеник и Претргаа; 

Решеше за ра сли ИЈ;;:: а к. е дополнителни избори 
ла Соборот на гзросѓзѕодлтелите на Народниот од-
бор на градот Дубровник. 

Во бројот 4 од 28 jaii; ари 195-1 година објаву-
ваа! : 

Наредба за измени и дополненија на Наред-
бата за задал жител на туберкулинизаци ј а на гове-
дата; 

Наредба за Генералниот план за одбрана од но-
т а в а за 1954 година и Генералног план за одбрана 
од поштава во бавениот на Сава, Драва и Дунав и на 
подрачјето на Далмација и Истра во 1954 година; 

Решение за распишување донел ките лни избори 
на Народниот одрср нд охоли јата Нева Градишка; 

I-ешсшЕС за распишување дополнителни избори 
на народниве одбери ка општините: Марку шида, 
околија Осијек и Кудиоци, околија Н а х и ј е . 

Бо бројот 5 сд 4 февруари 1954 гаддаа објаву-
ваат: 

Правилник за работ« на Соборот на Народна 
Репо G лика Хрвате та; 

Решение за. распишување дополнителни избори 
на нар од нп хо одбори на околиите: Лг. бил, ГТокрлц, 
Сињ, Гарептнида и З е л ш а и Народниот одбор ка 
епп: I инатa х; оња Зелена; 

Р е ш е н е за раслшиу вање дополнителни избори 
на народ д и е одбери на општините: Барбет и Хр-
ваце, 01гал;:ја Спњ: 

Исправка, на Генералниот пла« за одбрана од 
поплава за 1954 година. 

Во Ср:Јет 6 од 6 фебруари 13-54 година окову-
ваат: 

Ihj&Ji-^uiziK за робота на Републичкиот собор на 
Соборот па Народна Република Хрватска; 

Г-ешешм за распишување дополнителни избори 
на изборната околија Шибеник Ш. 

Во бројот 7 од 10 февруари 1054 година објаву-
ваат: 

Правилних за работа на' Соборот на производи-
телите на Саборот на Народна Република Хрватска; 

Одлука за примена на планските инструменти 
за 135-1 година; 

Одлука за даночните' стопи на данокот на до-
ход за година; 

Одлука за определување, аконтацијата на да-
нокот па доход од селското стопанство и данокот 
на доход од самостојните занимања и имот за пе-
риодот јануари—март 1954 година; 

Решение за растегнување дополнителни избери 
на Народниот одбор ка градската општина на Био-
град на море; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на народните одбори на општините: Горна Стубица 
и Ораховица. 

Во бројот 8 од 11 февруари 1954 година обја-
вуваат: 

Уредба за Државниот секретаријат за работи 
па општата угарака, и еа буџет; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за оснивање Управа за водостопанство на НРХ; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за оснивање Управа за патишта на НРХ; 

Уредба за органите и постапката за распрашу-
вање односите настанати со узурпација .(со зазе-
мање) на земјиштата од општонароден: имот; 

Одлука за финансирање социјалните установи 
на подрачјето на НРХ; 

Одлука за отопите на данокот на доход за 1954 
година; 

Решение за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работничките совети иа прет-
пријатија во 1954 година. . 

ВО' бројот 9 од 18 февруари 1954 година објаву-
ваат само одлуки од народните одбори. 

Во бројот 10 од 25 февруари 1954 година објаву-
ваат: 

Наредба за пренесување на народните одбори 
правото за издавање одобренија за набавка и упо-
треба на шпирит; 

Правилник за риболовот ка малата сина риба; , 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадаи лист Народне Републико Словеније" во . 

бројот 3 од 30 јануари 1954 година објавува: 
Решение за ©предел Јавање денот на дополнител-

ните избори на пратениците на Републичкиот собор 
на Народната скупштина на ИР Словенија во 31 и 
83 изборна единица; 

Одлука за примена на планските инструменти 
за 1954 година; 

Одлука за финансирање буџетските издатоци; 
на НР Словенија во првото тримесечје на 1954 го-
дина; 

Одлука за определување го и плаќањето на акон-
тациите на данокот на доход од селското стопанство 
за првото тримесечје 1954 година; 

Одлука за уплата на позитивното салдо на ра-
зликите на девизните курсеви; 

Решение за оснивање прооден младински дон 
во Преддвор нај Крањ; -

Решение за оснивање преоден младински дом 
во Л>убљака; 

Р е ш е ш е за оснивање Дом за душевно дефект-
на младина во Дориева к а ј Птуј; 

Решение за оснивање Завод за рехабилитација 
на инвалидите во Љубљана. 

Во бројот 4 од 4 февруари 1954 година објавува: 
Упатство за школување на учениците во уче-

ничките курсеви. 
Во бројот 5 од 11 февруари 1954 година обја-

вува: 
Правилник за работа на Народната скупштина 

на НРС; 
Правилник за работа на Републичкиот собор на 

Народната скупштина на НРС; , 
Правилник за работа на Соборот на производи-

телите на Народната скупштина на НРС. 
Во бројот 6 од 13 февруари 1954 година објавува: 
Одлука за определување срокот за распишување 

редовни избори на работничките совети; 
Решение за деломично измена на Решението за 

оснивање Завод за унапредување на домаќинствата 
во Љубљана. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Хер дегенине" во бројот 2 од 30 јануари 1954 година 
објавува: 

Бразилшкк за работа на Народната скупштина 
на КРБиХ; 

Праѕилиик за работа на републичкиот собор на 
Народната скупштина на НРБиХ; 
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Правилник за работа на Соборот на производи-
телите на Народната скупштина на НРБиХ; 

Одлука за наградите и надокнадите на наред-
ните пратеници на Народната скупштина на НРБиХ; 

Во бројот 3 од 3 феврури 1954 година објавува: 
Одлука за избирање судии на Врховниот суд на 

НРВиХ; 
Решение за утврдување срокот за распишува-

ње избори за работничките совети на стопанските 
претпријатија на територијата на НРБиХ; 

Решение за оснивање републичка инспекција 
за пазариштето; 

Решение за оснивање републичка финансиска 
инспекција; 

Наредба за почеток на работата на Околискиот 
суд во Лопаре; 

Решение за назначување директор на желез-
ничкото транспортно претпријатие Сараево; 

Програма за испити на квалифицираните ра-
бо -•нихти-патари што се здобиле со стручна спрема 

'на практична работа. 
Програма за испити на квалифицирани и висо-

хоквалифицираки работици: што се здобиле со стру-
ч н а спрема, на практична работа во занимањата на 
'прехранбената струка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
[леденава' во бројот 2 од 5 февруари 1054 година 
| »објавува: 

Решение за отштетен ценовник за шумски штети; 
Правилник за организацијата и работата на до-

; ловите за народно здравје; 

Во бројот 3 од 8 февруари 1954 година објавува: 
Одлука за избирање судија на Врховниот суд 

ца Народна Република Македонија; 
Упатство за измена на Упатството за спрове-

дување Уредбата за имовинските односи и реорга-
низација на сел аптеките работни задруги; -

Решение за определување стопанските прет-
. пријати1]а што се сметаат како големи (по однос 

комисиите) за преглед на завршните сметки за 1953 
година; 

Во бројот 4 од 19 февруари 1954 година обја-
в у в а 

Одлука за утврдување рокови за распишување 
избори за работничките совети на стопанските 
претпријатие а; 

Тарифа за превоз на патници и багаж во ме-
ѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на 
НР Македонија; 

Правилник за полагање испит за занетчиска по-
мошник на лица кои се здобиле со стручна опрема 
по пат на проучување. 

Во бројот 5 од 23 февруари 1954 година објавува: 
Правилник за работа на Народното собрание; 
Правилник за работа иа Републичкиот собор на 

Народното собрание ка К Р Македонија; 
Правилник за работа на Соборот на производи-

телите на Народното собрание на НР Македонија; 
препорака за воспоставување и редовно одржу-

вање на патниот сообраќај. 

Среда, 14 април 1954 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе'4 

во бројот 3 од 27 февруари 1954 година објавува: 
Одлука за определување срокот за распишување 

редовни избори за работнички совети на стопанските 
претпријатија; 

Одлука за оснивање заедница на електростонви -
скито претпријатија на НР Црна Гора; 

Уредба за оснивање инспекција зе пазариштето 
на НР Ирна Гора; 

Уредба за организација на шумската служба; 
Уредба за оснивање финансиска инспекција на 

НР Црне Гора; 
Правилник за полагање практичен испит на уче-

ниците во стопанството »на крајот на секоја школска 
година; 

Одлука за распишување дополнителни избори во 
некои народни одбори. 

Во бројот 4 од 10 март 1954 година објавува: 
Уредба за државниот секретаријат за работи на 

општата управа и за буџет; 
Правилник за измени и дополненија на Правил-

никот за организацијата и работата на. Вишата педа-
гошка школа во Цетиње; 

Одлуки за распишување дополнителни избори 
во кекси народни одбори. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

18(2. Уредба еа донесување републички прописи 
за организацијата на здравствените уста-
нови 309 

183. Уредба за измени на Уредбата за звањата 
и платите на персоналот во здравствените 
Установи 309 

184. Уредба за измена на Уредбата за надворе-
шно-тргсвското иселување — — 309 

185. Одлука за употреба на средствата предви-
дени во сојузниот буџет за проширување 
капацитетот на летувалиштата и одмора-
лиштата 310 

186. Одлука за попис на патните моторни во-
зила 310 

187. Наредба за видовите угостителски дејности 311 
188. Решение за одобрување основањето и ра-

ботата на Археолошкото друштво на Ју -
гославија ЗИ 

189. Втор конкурс за давање инвестициони за-
еми од Општиот жгаестациокен фонд — 311 

190. Трет конкурс за давање инвестициони за-
еми од општиот инвестиционен фскд — 312 

191. Решение за донесување југословенски 
стандарди за дрвена амбалажа за овошје 
и зарзават 313 

Испраќа на Уредбата за данокот на доход — 314 
Исправка на Упатството за примена на Уред-

бата за каматите на ненавремено уплате-
ните приходи на буџетот и општестве-
ните фондови — — 314 

Издавач: „Службен лист па ФПРЈ" — новинско«издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќ« 
Марна бр, 9. — Директор и одговореа уредник Слободан М, Пешовиќ, Улица Краљевска Ј&арка бр« 9k 

Печат па Југословенското шта грезо претпријатие Белград А " ~ 


