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569. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА 
УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 1 
Во Основната уредба за установите со самостој-

но финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 
и 8/54) по членот 56 се додава нов член 56а, кој 
гласи: 

„Додека не се донесат одделни сојузни прописи 
за радиодифузните станици, радиодифузните ста-
ници што вршат јавна служба на емитирање радио-
дифузна програма ќе ја продолжат работата како 
установи со самостојно финансирање според одред-
бите од оваа уредба. 

Се овластуваат републичките извршни ссветл 
да можат да донесат прописи за отстапувањата сд 
одредбите на оваа уредба во поглед на начинот за 
формирање и користење фондовите на радиодифуз-
ните станица!, определување и надлежност на орга-
ните за решавање по жалбите против управните 
»акти на директорите на радиодифузните станици и 
начинот за определување, плати на службениците и 
работниците на радиодифузните станици. 

Радиодифузните станици се должни својата ор-
ганизација и работење да ги согласат со одредбите 
-од оваа уредба до 1 јануари 1955 година." 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за јавните радио фу-
зни станици и за радиодифузијата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/52), освен одредбите на чл. 18, 19, 
20, 21 и 22 од таа уредба. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. л. бр. 463 
10 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

570. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист к а ФНРЈ" , број 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за оснивање претпријатија и д у -

ќани {„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/53), во чл. 10 
ст. 1 тон. 4 се. бришат зборовите: ,,ж) радиодифу-
зија". 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 462 
10 ноември 1954 година 

Белград 

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

571. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 
па уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа за 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 И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во чл. 56 од Уредбата за угостителските прет-

пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/54) се вршат следни измени и дополненија: 

1) По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

„Основните средства им ги обезбедува на прет-
пријатијата и дуќаните од ст. 1 Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана. 

Сојузниот извршен совет може на претприја-
тијата и дуќаните од ст. 1 да им дава гаранција по 
краткорочните кредити." 
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2) Досегашниот став 3 станува став 5, со тоа што 
на крајот на првата реченица се брише точката и се 
додаваат зборови „или на воени установи". 

3) Досегашниот став 5 кој станува став 7, се ме-
нува и гласи: 

Контролата на извршувањето на прописите и 
мерките од страна на угостителските претпријатија 
и дуќани од ст. 1 ја вршат надлежните инспекции 
на Државниот секретаријат за работи на народната 
еднана ." 

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

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

Р. п. бр. 461 
10 ноември 1954 година 

Белград ' 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

572. 

Врз основа на ставот 5 одделот 4 .главата XVI на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
ПО КОЈ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТОПАНСКИ ГРАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ 

СВОИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНДОВИ 
1. Во Одлуката за начинот ио кој претпријати-

јата од определени стопански гранки можат да ги 
користат своите амортизапиони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/54) се врши следно .топол-
f е луј е: 

Во тон. 1 бо четвртиот и петтиот ред по зборо-
вите „претпријатијата за производство"на шеќер" се 
става запирка и се додаваат зборовите: 

„комуналните претпријатија на водовод и кана-
лизација, мелничките претпријатија, каделарите и 
претпријатијата на јавниот патен сообраќај". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 441 
9 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

573. 
Врз основа на чл. 27 од Законот за таксите Со-

јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ КУЌНИТЕ СОВЕТИ И СТАН-

БЕНИТЕ УПРАВИ ОД ПЛАКАЊЕ ТАКСИ 
1. Куќните совети и станбените управи се осло-

бодуваат од шлакање на сите такси. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 439 

9 ноември 19-54 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

574. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната 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 ОБЈАВУВАЊЕ ЗВАНИЧНИ КУРСЕВИ НА 

ДЕВИЗИТЕ И ВАЛУТИТЕ 

I. Званичнике курсеви: на девизите ги објавува 
Народната банка на ФНРЈ врз основа на званичниот 
паритет на динарот, а по претходна согласност од 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

II. Се овластува Управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ, по исклучок од одредбата на точ. 1 
од оваа одлука, да ги објавува без претходна согла-
сност од Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет званичните курсеви врз основа на зва-
ничниот паритет не динарот во следниве случаи: 

1. ако земјата што го изменила парите тот на 
својата в.алута е членка на Меѓународниот монета-
рен фонд кој се согласил со оваа измена; 

2. ако врз основа на званичните курсеви на 
девизите што постојат се утврдуваат само курсе-
вите на валутите; 

3. ако врз основа на званичните курсеви на де-
визите што постојат се определуваат одделните ку-
повни и продажни курсеви на Народната банка на 
ФНРЈ. 

III. Курсевите на девизите што ги применуваат 
Југословенските државни железници во стоковниот 
и патничкиот промет со странство ги; утврдува На-
родната банка на ФНРЈ по предлог од Генералната 
дирекција на Југословенските државни железници. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 443 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. јр. Едвард Кардељ, е. р. 

575. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за ковање ситни 
пари на Федеративна Народна Република- Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/46) и чл. 10 
и 17 точ. 2 од Уредбата за банките и штедилниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ КОВАНИ ПАРИ ОД 20 И 10 

ДИНАРИ 

I. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да 
издаде нови ковани пари од 20 и 10 динари од алу-
миниум, кои ќе имаат следни тежини и димензии, 
и тоа: ^ 

парчето од 20 динари — 3,11 грама, а во пречник 
29,55 мм, и 

парчето од 10 динари — 2,30 грама, а во пречник 
27,1 мм. 

И. Легурата на новите коваш! пари се состои од 
алуминиум со најмал у 99% чистота, а остатокот до 
1% можат да го сочинуваат состоиш^ од други метали. 
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Пехова лено е отстапување од тежината ка ј секое 
поодделно парче до 5% над или под тежината озна-
чена во •тон. I. 

III. Изгледот на новите ковани пари е следен: 
1. од лице: во среде е државниот грб, а околу 

грбот називот „Федеративна Народна Република 
Југославија"; 

2. од опачина: на парчето од 20 динари — машка 
глава со мотив од индустријата, а на парчето од 10 
динари — женска глава- со мотив од земјоделство-
то, — со ознака на вредноста (20 односно 10 динари) 
и годината на изданието (1953); 

3. на работ од лицето — низа точжици, а по обо-
дот рецки. 

Текстот на овие пари напишан е на лицето со 
кирилица, а на опачината со латиница — на пар-
чето од 20 динари, односно на лицето со латиница, а 
на опачината со кирилица — на парчето од 10 ди-
нари. 4 

IV. Народната банка на ФНРЈ ќе определи, спо-
ред потребите на оптекот, до кој износ ќе се исковаат 
новите ковани пари и во кои парчиња. 

V. Трошоците на изработката на новите ковани 
пари паѓаат на товар ка Народната банка на ФНРЈ. 

VI. Откога ќе се исковаат потребните количини 
Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ ќе 
донесе решение за пуштање во оптек на новите ко-
вани пари од; 20 и 10 динари, а дополнително и ре-
шение за повлекување од оптек на парите што ва -
жат од 20 и 10 динари на ДФЈ. 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 453 
9 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

576. 
Врз основа на одделот 1 од главата XLI на ^Со-

јузниот општествен плам за 1954 година, а во врска 
се чл. 5 ст. 2 од Уредбата за банките и штздилни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСОТ ШТО БАНКИТЕ ГО ПОДАЛА? НА 

СРЕДСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ 
ВЛОЖУВАЧИ 

I. Баниште, плаќаат интерес по норма од 3% 
годишно, и тоа: 

1. на побарувањата на установите со самостојно 
финансирање по жиро сметките, текуштите сметки 
иа извозните средства и, сметковните книшки. Овој 
интерес банките не им го плаќаат на установите со 
само^Јгојно финансирање што на кредитот, плаќаат 
интерес јдо 4% годишно; 

2. на средствата на општествените организации и 
верските заедници, вклучувајќи ги тука и црквите и: 
манастирите, како и на средствата на завештание ата-, 
легатите и другите приватни фондови; 

3. на средствата на Фондовите на казнено-по-
пфавителните установи. 

II. На средствата на препиените резерви на Др-
жавниот осигурител ен завод од осигурувањето на 
животот, Народната банка на ФНРЈ плаќа интерес 
по Hgp^ta од 5% годишно. На сите други средства на 
Држрф&от осигурител ен завод банките плаќаат ин-
терес по норма од 3% годишно. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ4*, а # 
се применува од 1 јануари 1964 година, освоје $fi 
установите со самостојно финансирање на кои ке се 
применува од 1 април 1954 година. 

Р. п. бр. 442 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едварде Кардељ, е. p. 

577. 

Врз основа на чл. 5 ст. 1 од Законот за важењето 
на Уставот, законите и другите сојузни правни 
прописи на територијата на којашто со Меѓународ-
ната спогодба е проширена цивилната управа на 
Федеративна Народна Република Југославија, во 
врска со чл. 2 од Уредбата за оснивање управи на 
поморските области („Службен; лист на ФНРЈ", бр. 
1/52), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАД-
ЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА НА ПОМОРСКАТА 

ОБЛАСТ НА СЕВЕРНИОТ ЈАДРАН 

1. Територијалната надлежност на Управата на 
поморската област на Северниот Јадран, со седиште 
во Риека, се проширува на подрачјето на брегот и 
крајбрежното маре што му припаѓа на подрачјето 
на коешто со Решението од Сојузниот извршен 
совет Р. п. бр. 411 од 7 октомври 1954 година („Слу-
жбен лист иа ФНРЈ", бр. 43/54), е проширена ци-
вилната управа на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

2. Подрачјето на лучката капетанија со седиште 
во Пиран, го опфаќа подрачјето на брегот и кра ј -
брежното модре што му припаѓа на подрачјето спо-
менато во претходната точка. 

3. .О^Ѕа,одлука влегува во сила со де^о^ра обја^ 
^ypf^pfpn JWO , Ш\1 ' а СЗ 
наименува од 26 октомври 1934 година. * 

P. тх. бр. 457 
9 ноември 1964 година 

Белград 

Сојузен изврше« совет 

Секјретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

578. 

Врз основа на одделот 1 од главата XLI, а во 
врска со одделот 1 од главата V на Сојузниот оќ-
гђтествен план за 1954 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕНИОТ РАСПЛОДЕН ДО-
БИТОК ОД ФРАНЦУСКИОТ ДЕЛ НА ТРИПАР-

ТИТНАТА ПОМОШ 

I. На земјоделските имоти, земјоделските уста-
нови, земјоделските задруги, кадо и на задругари;! 
економии, кота купуваат расплоден добиток ofo 
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францускиот дел на трипартитната помош за од-
гледување им се одобрува следен попуст за поод-
делни видови добиток, сметајќи во процент од про-
дажната цена на увозните претпријатија, и тоа: 

1. за рашлодни овци и овни 65% 
2. за расплодни пастуви од раси: арапска, 

англо-арапска, англо-норманска и ар-
денска односно бретонска 65% 

3. за расплодни пастуви: француски кас-
кали 75% 

4. за р а ш ледни пастуви: полнокрвни ан-
глиски 80% 

II. Регресот во висината на попустот според 
v ваа одлука ќе го реализираат претпријатијата: 
„Биље" Е коп орт-Импор т, Белград, и „Војводина 
Кооп" Експорт-Импорт, Нови Сад, ако увезениот 
добиток им го продаваат на земјоделските органи-
зации од тон. I на оваа одлука. 

III. Се овластува сојузниот Државен секретар 
за работи- на народното стопанство да донесува по 
потреба поблиски прописи за спроведувањето на 
оваа одлука. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 454 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

579. 

Врз основа на чл. 18 ст. 3 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ВАЃАЊЕ ОД КРАЈ-
БРЕЖНОТО МОРЕ НА ФНРЈ ПОТОНАТИ ПРЕД-

МЕТИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕТО 

1. Потонати пловни објекти, нивни делови', 
предмети на бродска опрема и. товар- (во натамо-
шниот текст: потонати предмети) што се опште-
ствена сопственост а немаат орган на управување-
то, можат да се ваѓаат од морето само со добивено 
одделно одобрение. 

Одобрението за ваѓање потонати предмети: мо-
жат да го добијат само претпријатијата! чијшто 
предмет на работењето е спасување и варање пред-
мети потонати во момето. 

Одобрението го издава управата на поморската 
област надлежна според местото каде што лежи 
потонатиот предмет, со претходна согласност од 
Командата на Југословенската воена морнарица, и 
тоа одделно за секој поодделен случај на ваѓање. 

2. Издаварвето на одобрението за ваѓање упра-
вата на поморската област може да го обуслови со 
преземање обврска од страна на претпријатието 
дека ќе уплати определен износ во Општиот инве-
стиционен фонд. 

3. Ако за валање ист потонат предмет се прија-
виле две или повеќе претпријатија, или: ако пред-
логот за гаѓање го дал државен орган, одобрението 
се дава врз основа на претходно спроведено јавно 
надлзвање (лицитација). 

Јавното наддавање го распишува надлежната 
управа на поморската област. 

Правото да учествуваат на јавното наддагс-ње 
го имаат само претпријатијата од тон. 1. 

Во решението за определување јавно наддава-
ње се определуваат општите и техничките услови 
на наддавањето. Со општите услови особено се 
предвидува: дали потонатиот предмет ќе се вага во 
состојбата што постои или со претходно подводно 
сечење, дали претпријатието што ќе добие одобре-
ние за гаѓање на потонатиот предмет ќе биде обвр-
зано да уплати определен износ во Општиот инве-
стиционен фонд, како и срокот во кој мора да биде 
завршено гаѓањето. 

Правото за гаѓање потонат предмет врз основа 
на спроведеното јавно наддавање му се' дава на 
најповолниот понудувач т. е. на она претпријатие 
кое што ^рентабилно и во покус срок ќе може да 
го извади, потонатиот предмет и кое дава поголем 
износ за уплата во Општиот инвестиционен фонд. 

Јавното наддавање се врши по постапката што 
ја пропишува Директорот на Управата за помор-
ство и речен сообраќај во согласност со сојузниот 
Државен секретар за работи иа народното стопан-
ство. 

4. Одобрението за ваѓање потонат предмет се 
бара со молба. 

Молбата треба да содржи: барање на претпри-
јатието да му се одобри да вата потонат предмет во 
.состојбата што постои, или: со претходно подводно 
сечење; податоци за идентификација на потонатиот 
предмет; податоци за местото и датумот на тоне-
њето, за положбата на местото во крајбрежното 
море на ФНРЈ на кое лежи потонатиот предмет, за 
техничките средства и за стручниот персонал што 
ќе го употреби, претпријатието за да го изврши 
пред определеното ваѓање. 

Кон молбата треба да се приложи: извод од 
регистарот на стопанските организации за предме-
тот на работењето на претпријатието, доказ дека 
потонатиот предмет е во општествена сопственост 
и дека нема орган на управувањето, како и прет-
сметка на трошоците на гаѓањето со доказ дека 
претпријатието има расположиви финансиски сред-
ства за извршување на намеравано^ ваѓање. 

5. Управата на поморската област ќе му издаде 
одобрение за гаѓање на потонат предмет на прет-
пријатието што ќе побара одобрение, ако нема друг 
молител, или ако не е распишано јавно наддавање. 
Управата ќе издаде одобрение само ако утврди: 
дена претпријатието, со обѕир на техничките сред-
ства и квалификациите на персоналот со кои на -
мерава да го ваѓа од морето потонатиот предмет, е 
во можност да го изврши ваѓањето на определен 
начин. 

6. Во решението со кое се дава одобрението за 
гаѓање потонат предмет управата на поморската 
област ќе определи дали. потонатиот предмет ќе се 
наѓа во состојбата што постои или тој претходно 
ќе се сече подзода, и ќе пропише технички успори 
на ваѓањето, срок во кој работите на гаѓањето ќе 
започнат и ќе се завршат, дали ќе - се полага га-
ранција дека работите ќе се завршат го определе-
ниот срок и во согласност со условите од одобре-
нието за гаѓање, како и мерките што е потребно 
да се преземат за да се обезбеди сигурноста на 
пловниот пат, ако се врши гаѓањето на него. 

Претходно потребно сечење на потонатиот пред-
мет може да се одобри само ако стручната коми-
сија формирана од управата на поморската област 
определила таков начин на ваѓање и ако за таков 
начин на ваѓање дала согласност Командата на 
Југословенската воена морнарица. 

Во решението со кое се дава одобрението за 
ваѓање на потонатиот предмет може да се постав* 
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како услов дека извадениот предмет мора да и' се 
продаде на Командата на Југословенската воена 
морнарица. 

7. Пред да се започнат работите за ваѓање на 
потонатиот предмет претпријатието кому што е из-
дадено одобрението за ваѓање, должно е да и' го 
пријави на лучката капетанија на чие подрачје се 
наоѓа потонатиот предмет денот на почетокот на 
ваѓањето. 

Пријавата мора да содржи и опис на потона-
тиот предмет и означување на местото во крајбре-
жното море на ФНРЈ на кое лежи потонатиот 
предмет. Кон пријавата мора да биде приложено 
решението за одобруваше за ваѓање на потонатиот 
предмет. 

8. Лучката капетанија на чие подрачје се вр-
шат работите за ваѓање на потонатиот предмет, 
надгледува дали се вршат работите во согласност 
со решението за одобрување да се вага потонат 
предмет. Ако утврди дека овие работи не се вршат 
во согласност со решението за, одобрување за ва -
лање, ќе му нареди на претпријатието да ја согласи 
својата работа во определениот срок со условите 
од одобрението. Ако претпријатието во определе-
ниот срок не постапи по тоа лучката капетанија ќе 
нареди: започнатите работи времено да се запрат и 
за тоа ќе ја извести управата на поморската област. 
Управата на поморската област во натамошен срок 
од три дена ќе донесе решение за тоа дали рабо-
тите можат да се продолжат. 

9. Против решението на управата на поморска-
та област во точ. 5 и 8 на оваа одлука претприја-
тието може, преку управата на поморската област, 
да изјави жалба: до Управата за поморство и речен 
сообраќај во срок од 15 дена по приемот на реше-
нието. 

10. Претпријатието кое врз основа на решени-
ето за одобрување за паѓањето ќе извади потонат 
предмет од крајбрежното море на Ф Н Р Ј се здобива 
на него со правото на управување. 

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

P. п. бр. 4(55 
9 ноември 1954* година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

580. 

Врз основа на чл. 79 тон. 1 од Уставниот закон, 
а заради спроведување Уредбата за сообраќајот на 
д а в и т е патишта {„Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/50), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОСТАВАЊЕ ПАТНИ БЕЛЕЗИ НА 

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
1. За да се одвива правилно сообраќајот на јав-

ните патишта и олесни меѓународниот сообраќај на 
нив и за да се осигура безбедноста на овие пати-
шта, Hat нив мора да се истакнат патни белези 
утврдени со меѓународните спогодби. 

2. На јавните патишта треба видно да се истак-
нат белезите: 

а) што предупредуваат на опасност, 
б) што укажуваат на ограничењима, забрани или 

обврски при користењето на патот, 
в) известувања (патоказ**, имиња на места, 

озрачи на килрметражата, ознаки за распо-
знавање на патиштата) и ел.). 
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3. За поставана и одржување на патните бе-
лези на јавните патишта од I и II ред должни се 
да се грижат републичките управи за патишта, а 
на другите патишта и на улиците во населените 
места — надлежните одбори на околиите (градо-
вите) и општините. 

4. Сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи ќе донесе прописи за формата, димен-
зиите и подавањето на патните белези, согласно 
меѓународните спогодби за патните белези. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на-
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 456 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

581. 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 6 и чл. 81 ст. 1 
од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА 
ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ ДА ДО-
НЕСЕ ПРАВИЛНИК ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ СУДИ-

РАЊАТА НА МОРЕ 

1. Се овластува директорот на Управата за по-
морство и речен сообраќај да донесе, во согласност 
со Државниот секретар за работи на народната од-
брана, правилник за одбегнување судирањата на 
море, и со тој правилник да може, во согласност со 
'V ' -у^.ог г^ г-голпг:јс одредби по 
прекршоците и административните казни за тие 
прекршоци. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 438 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
£ељко Зековић е. р. Едвард Кардељ, е. џ-

582. 

Врз основа на чл. 56, а во врска со чл. 53 ст. 2 
ид Уредбата за угостителските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54), Сојузниов 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ ОД ОБВРСКИТЕ 
СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

1. Угостителските претпријатија и дуќани, што 
се основани врз основа на, одредбата на чл. об ст. 1 
од Уредбата за угостителските претпријатија и ду - , 
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ќани, се ослободуваат од обврските спрема опште-
ствената заедница, ако угостителските услуги им ги 
вршат исклучиво на слушате лонте и ка лицата на 
работа во воените школи и училишта. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

9 
Р. п. бр. 440 

ноември 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. р» 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е. р. 

7) Надзорот над работата на Центарот го врши 
Сојузниот извршен совет. 

8) Ова решение влегува во сила со денот цљ 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

P. п. бр. 459 
9 ноември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић е. p. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е, р. 

584. 

583. 

Врз основа на чл. 2, 10 и 37 од Основната уред-
ба за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА 
ЈИ НАУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО УСТАНОВА 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1) Центарот за техничка и научна документа-
ција, основан со Решението на Владата на Ф Н Р Ј 
IV бр. 5364 од 30 октомври 195*2 година како прет-
сметккшна установа со самостојно , финансирање, 
продолжува со работа како установа со самостојно 
финансирање под име: Југословенски: центар за 
техничка и научна документација (во натамошниот 
текст: Центар). 

Седиштето на Центарот е во Белград. 
2) Центарот има за задача: 
а) да ја присобира, средува, обработува и шири: 

техничката, научната и економската документа-
ција; 

б) на заинтересираните лица и организации: да 
m i дава информации за документацијата што по-
стои од областа на техниката, науката и економи-
јата и да издава стручни публикации од областа 
на документацијата; 

в) да дава иницијатива и да го помага органи-
зирањето и развојот на службата на документација 
во претпријатијата и установите тг нивното вклу-
чување и поврзување во единствена мрежа на ју-
гословенската служба за техничка и научна доку-
ментација; 

г) да ја претставува службата на Југословен-
ската документација пред меѓународните органи-
зации. 

3) Имотот со кој управава Центарот се состои 
од графички машини- и апарати и инвентар. 

4) Со Центарот управува директор, кој го на-
значува Cojy^HiPiOT извршен совет. 

5) Центарот може да формира следни фондови 
со кои располага слободно: 

а) фонд за наградување на работниците и слу-
жбениците ; 

6) фонд за замена и дополнување на основните 
средства и за големи поправки. 

б) Платите на службениците на Центарот се 
определуваат според Основната уредба за. звањата 
м платите на службениците на државните органи 
односно според Уредбата за звањата и платите на 
службениците во просветно-научната служба, а 
платите на работниците сџоред Уредбата за пла-
тите на работниците на работа во државните над-
лештва и установи. 

Врз основа на точ. 3 од Решението за книжење 
вредноста на основните средства проценети по Упат-
ството за проценка на основните средства, во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53) про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВТОРОТО ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА К Н И Ж Е Њ Е 
ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРО-
ЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НАI 

ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО 

1) Во Упатството за примена на Решението за 
книжење вредноста на основните средства проце-
нети по Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
47/53 и 39/54), на крај на точ. 1 под б), по зборо-
вите: „како и на вредноста на земјоделските машини 
и орудија (422—429);" се брише точката и запирката, 
се става запирка и се додава: 

„и на предноста на дотраените основна средства 
што како такви се проценети со 5% од набавната 
цена на таквите предмети;". 

2) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 9735 
16 октомври 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното степан ство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

585. 

Врз основа на, чл. 10 ст. 2 од Уредбата за помор-
ските книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54) 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ЛУЧ-
КИТЕ КАПЕТАНИ!! ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИ 

КНИШКИ 
1. Во Наредбата за територијалната надлежност 

на лучките капетании за издавање поморски кни-
шки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) пред до-
сегашната точка 1 се внесува нова точка 1 која 
гласи: 

„Лучката капетанија, Пиран — на молител ите 
од подаачјеуо на Лучката капетанија Пиран и на-
родните одбори на, околиите Колар и Бује, како и 
од територијата на НР Словенија", 
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Досегашната точка 1 станува точка 2, а иуме-
рацијата на другите точки се наголемува за еден. 

Во досегашната точка 3 место зборовите ,.кико 
и од териториите на Н Р Словенија и Н Р Хрватска44 

треба да стои: „како и од територијата на Н Р Хр-
ватска." 

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

Бр . 4332 
3 ^ноември 1954 година 

Белград 
Го застапува Директорот 

на Управата з а поморство и 
речен сообраќај, 

ѓорѓе Доклестић, е. р. 

По извршената споредба со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на- Решението за овласту-
вање народните одбори на околиите (градовите) да 
можат да ги наголемат износите на пресметковните 
плати за рудниците на јаглен („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 44/54) се поткрала долу наведената гре-
шка, и се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ДА М О -
ЖАТ ДА ГИ НАГОЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕ-

СМЕТКОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА РУДНИЦИТЕ НА 
ЈАГЛЕН 

Во точ. II во последниот ред место зборовите: 
„од 1 јануари 1954 година" треба д а стои: „од 1 ок -
томври 1954 година". 

Од Одборот за стопанство н а Сојузниот извршен 
совет, 29 октомври 1954 година, Белград. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 18—19 од 11 октомври 1954 година об ја -
вува : 

Одлука з а одделните додатоци на учителите, 
наставниците н а специјалните школи и воспита-
ниве во претшколските и шкотските установи за 
работа со повеќе одделенија односно со повеќе 
групи деца; 

Одлука за определување функциите што пов-
лекуваат функционален додаток, за распоредот на 
функциите во функционални; разреди и за опреде-
лување висината на функционалните додатоци во 
просветао-научната служба; 

Одлука за установување одделни додатоци на 
наставниот и воспитниот персонал во местата во 
коишто условите за живот и работа се особено 
тешки; 

Упатство за правото на наставниот и воспит-
ниот персонал на село на бесплатен стан и огрев. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ Р Е П У Б Л И К Е 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије,, 
во бројот 52 од 19 октомври 1954 година објавува: 

Одлука за утврдување контингентите на огрев-
но дрво за производителите на територијата на Н Р 
Србија за 1954 година; 

Во бројот 53 од 30 октомври 1954 година обја-
вува : 

Одлука за прогласување на Законот за измени 
и дополненија на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и за орга-
ните на власта на Н Р Србија; 

Одлука за избирање претседател, судии и по-
времени судии на Вишиот стопански суд во Б е л -
град. 

Во бројот 54 од 2 ноември 1954 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Општестве-

ниот план на Н Р Србија за 1954 година; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за одобрување на претсметката на приходите и ра -
сходите на Инвестициониот фонд н а Н Р Србија за 
1954 година; 

Решение за определување установите што вр -
шат испитувања на здравствената состојба на к в а -
литетот на семенската стока. 

Во бројот 55 од 4 ноември 1954 година објавува: 
Одлука за одобрување завршната сметка на 

фондот на Заводот за социјално осигурување на 
НР Србија за 1953 година; 

Одлука за одобрување претсметка на фондот на 
Заводот за социјално осигурување на Н Р Сабија за 
1954 година. 

Во бројот 56 од 6 ноември 1954 година об јавува : 
Закон за престанок на работата на П о к р а и н -

ската д р ж а в н а арбитража и за оснивање Виши сто-
пански суд во Нови Сад; 

Одлука dа утврдување бројот на членовите на 
Универзитетскиот совет и. факултетските совети на 
Универзитетот во Белград што ги избира Н а р е д -
ната скупштина на Н Р Србија и за изборот на тие 
членови; 

Одлука за плаќање хопорарната настава на в и -
шите педагошки школи; 

Одлука за плаќање хонорарната настава на ф а -
култетите на Универзитетот; 

Одлука за правото на наставниот и воспитниот 
персонал н а бесплатен стан и огрев; 

Одлука за додатоците за одделните услови на 
работата на наставниот и воспитниот персонал во 
установите за специјално воспитување; 

И с п р а в к а н а Решението за оснивање Станица 
за практична настава и опити на Ветеринарниот 
факултет на Универзитетот во Белград како уста-
нова со самостојно финансирање. 

Во бројот 57 од 9 ноември 1954 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот з а 

буџетот н а Н Р Србија (Републичкиот буџет) за 1954 
година; 

Закон за овластувања на покраинскиот орган 
на управата во областа на судската управа и за од-
носите н а републичкиот и покраинскиот орган на 
управата за правосудни работи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Р е -
публике Хрватске во бројот 50 од 29 октомври 1954 
година немаат службен дел. 

Во бројот 51 од 5 ноември 1954 година објаву-
ваат: 

Одлука на Занаетчиската комора за Установата 
за давање социјална помош на приватни занаетчии. 
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УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 42 од 28 октомври 1954 година објавува: 

Одлука за задолжително погонско приготвува-
ње на електраните; 

Решение за Заводот за унапредување на дома-
ќинствата во Љубљана како установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за продолжување работењето на Ра -
дио Љубљана како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за продолжување срокот за пријава 
од тон. 4 од Упатството за исплата на признаниците 
на Словенската народна помош, на обврзниците на 
Главната команда на словенските партизански чети 
и контролните о к у п а ц и ј и банкноти за давање во 
готово, што биле исплатувани како преду ем во те-
кст на Народноослободителната војна. 

Во бројот 43 од 4 ноември 1954 година објавува: 
Закон за проширување важноста на Уставот, 

законите и другите правни прописи на НР Слове-
нија на попареното подрачје; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Општествениот план на НР Словенија за 1954 го-
дина; 

Одлука за престанок на работата на Окружни-
от суд во Копар и за определување месната надле-
жност на Окружниот суд во Горица и околиските 
судови во Копар и Пиран; 

Одлука за оснивање Окружен стопански суд во 
Копар и за определување неговата месна надле-
жност; 

Одлука за изборите на претставниците на уни-
верзитетските и факултетските соработници како и 
студентите за органите на Универзитетот во Љ у -
бљана и неговите факултети; 

Одлука за избирање членовите што ги избира 
Народната скупштина за универзитетскиот совет и 
факултетските совети на Универзитетот во Љу-
бљана; 

Одлука за оснивање комисија при Советот за 
просвета и култура на НРС по прашањата за на-
значување, разрешување и преместување на на-
ставниот персонал; 

Решение за претворање на Градежниот техни-
кум во Љубљана во Градежна средна школа во 
Љубљана; 

Решение за прогласување Институтот за тур-
бински машини на Словенската академија на зна-
к о в а и уметноста како установа со самостојно ф и -
нансирање; 

Решение за прогласување Хемискиот институт 
„Борис Кидрич" на Словенската академија на зна-
носта и уметноста како установа со самостојно фи-
нансирање. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 33 од 23 октомври 1954 година 
објавува:* 

Одлука за уважување оставката на пратенич-
киот мандат и за определување дополнителни из-
бори за народен пратеник; 

Одлука за престанок на пратеничкиот мандат и 
за определување дополнителни избори за народни! 
пратеници; 

Одлука за оснивање Републичка болница за 
душевно болни Јасеново — Титовелешка околија. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

569. Уредба за дополнение на Основната уред-
ба за установите со самостојно финанси-

570. Уредба за измена на Уредбата за оснива-
ње претпријатија и дуќани 665 

571. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за угостителските претпријатија и 
дуќани 665 

572. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинот по кој претпријатијата од опре-
делени стопански гранки можат да ги 
користат своите амортизациони фондови 666 

573. Одлука за ослободување куќните совети 
и станбените управи од плаќање такси — 666 

574. Одлука за објавување званични курсеви 
на девизите и валутите 666 

575. Одлука за издавање нови ковани пари од 
20 и 10 динари 666 

576. Одлука за интересот што банките го 
плаќаат на средствата на определени ка-
тегории вложувачи 367 

577. Одлука за проширување територијалната 
надлежност на Управата на поморската 
област на Северниот Јадран 667 

578. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на увезениот расплоден 
добиток од францускиот дел на трипар-
титна та помош 667 

579. Одлука за давање одобрение за ваѓање од 
крајбрежното море на ФНРЈ потонати 
предмети на општествената сопственост 
без определен орган на управувањето — 668 

580. Одлука за поставана патни белези на јав-
ните патишта 633 

581. Одлука за овластување директорот на 
Управата за поморство и речен сообраќај 
да донесе правилник за одбегнување су-
дирањата на море 6G9 

582. Одлука за ослободување угостителските 
претпријатија и дуќани од обврските спре-
ма општествената заедница 669 

583. Решение за Југословенскиот центар за 
техничка и научна документација како 
установа со самостојно финансирање 670 

584. Упатство за второто дополнение на Упат-
ството за примена на Решението за кни-
жење вредноста на основните средства 
проценети по Упатството за проценка на 
основните средства во стопанството 670 

585. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за територијалната надлежност 
на лучките капетании за издавање помор-
ски книшки 670 

Исправка на Решението за овластување на-
родните одбори на околиите (градовите) 
да можат да ги наголемат износите на пре-
сметковните плати за рудниците на јаглен 671 

Издавач: „Службен лист еа ФНРЈ" — новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ« 
Марка бр. 9. — Джректор а одговореа уредник Слободан ML Нешовић Улица Краљевина Марка бр. & 

Печат еа Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


