
Среда, 8 август 1956 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 33 ГОД. XII 

452. 
Врз основа ка одредбата од главата XV на 

Сојузниот општествен план За 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ ПОЗАЈМИЦИ ЦА НА-
РОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ 

НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАСХОДИ 
I. На народните републики кои поради нерамно -

мерното претепување на приходите на буџетите, на 
приходите на патниот фонд и на фондот на водите 
не сг во можност од буџетските средства и од сред-
ствата на тие фондови да ги намируваат расходите 
од точката II на оваа одлука, Народната банка во 
тг ко г на т ретото тримесечје на 1£)~ 6 година ќе им 
одобри посебни краткорочни позајмици заради на-
мирување на тие расходи. 

Позајмиците од претходниот став Народната 
банка ќе им ги одобри на народните .републики и 
за намирување на расходите по буџетот и на наве-
дените фондови на автономните единици, и на око-
лиите и општините. 

It. Краткорочните позајмици од точката I на 
ова® одлука ќе се одобруваат за намируваше на 
следниве расходи: 

1) за исплата па материјалните буџетски ра-
сходи: 

2) за финансирање на нестопанските инве-
стиции ; 

3) за исплата на расходите од буџетската ре-
зерва и за обврските по буџетот; 

4) за исплата на дотациите на стопанските орга-
низации ; 

5) за исплата на дотациите на патните фондови 
и на фондовите на водите; 

6) за намирување на расходите на патните фон-
дови и на Фондовите на водите. 

III. Позајмиците според оваа одлука можат да 
им се одобрат само на оние народни републики што 
во .1 полгодшцте на 1956 тодина оствариле наплата 
на приходите од данокот нп доход според планот 
на наплатата определен во смисла на членот 110 од 
Уредбата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56). 

IV. П о з а ј м и в т е за И амир ув ање на расходите 
наведени во точката II под 1 до 5 од оваа одлука 
можзг да се одобрат најмногу до височината на из-
носите во кои тие расходи се предвидени со триме-
сенките буџетски планови на гнои ходите и расходите 
за I, И и III тримесечје на 1956 година, и тоа само 
за неизвршени^ дел од тие расходи до денот на 
одобрувањето на поза} миц ат а според ова<а одлука 
намален за износот на расположивите буџетски 
приходи. 

Позајмиците за намирување на расходите што 
паѓаат на товар на патните фондови .молчат да се 
одобрат најмногу до височината на 75% од вкупниот 
износ на расходите предвидени со пиетеметката на 
тие Фондови за 1956 година, а позајмените за на-
мирување на расходите што паѓаат на товацз на фон-
довите на водите можат да се одобрат најмногу до 
височината на 85%> од вкупниот износ, на расходите 
предвидени во претсметката на тие фондови за 1956 
година. При определувањего на височината на по-

зајмицата според овој основ претходно треба да 
се одбие притекот на средствата од наведените фон-
дови остварен во периодот од 1 јануари 1956 го-
дина до денот на одобрувањето на позајмената 
според оваа одлука. 

V. ^ Позајмените според одредбите од оваа од-
лука ќе ги одобри Народната банка на товар на 
средствата на федерацијата. 

VI. Позајмените дадени според одредбите од 
оваа одлука треба да се вратат најдоцна до де-
кември 1956 година. 

Се овластува Народната башка од текуштите 
приходи на буџетите и од наведените фондови на 
народните републики, на автономните единици, на 
околиите и општините за 1956 година, по намиру-
вањето на личните расходи, да ги наплати во корист 
на средствата на федерацијата износите во висо-
чина на позајмената дадени според одредбите од 
оваа одлука. 

VII. Позајмените дадени според оваа одлука се 
ослободуваат од плаќањето на интерес. 

VIII. За спроведување на оваа одлука ќе се 
грижи сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

IX. Технички упатства за спроведување на 
оваа одлука издава Народната банка. 

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

P. п. бр. 330 
26 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совќт 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Велимир Стојнић, е. p. Светозар Вукмановић е. р. 

453. 
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 

О Д Л У К А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТАѕ&Ј^Г ЗА ИС-
ПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ВО ВИСОЧИНА ОД 60% ОД ПЛАТИТЕ 

ПРЕСМЕТАНИ СПОР*^ 
ПРАВИЛНИК 

1. Банката или штедилницата (во натамошниот 
текст: банката, к а ј која стопанската организација 
има жиро сметка е должна во врска со чл. 56, 57 
и 58 од Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
лист «а ФНРЈ", бр. 11/56) на стопанската организа-
ција благовремено да ti стави на располагање 
средства за исплата на платите на работниците « 
службениците во височина од 60% од платите пре-
сметани според тарифниот правилник опрема вре-
мето на работата и постигнатиот работе« ефект. 
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За исплатата на платите во -смисла на пре-
тходниот став банката е должна« веднаш да го 
извести народниот одбор на општината. 

2. Ако стопанската организација според прет-
ходната периодична пресметка остварува плати 
од точката 1 став 1 на оваа одлука, а на жиро 
сметката нема средства за исплата на платите1 во 
височина од С0% од платите пресметани според 
тарифниот став банката за износот потребен за 
преплата ка платите ќе и одобри посебен кредит на 
стотка оската организација. 

Стопанската, организација плаќа интерес за 
кредитот од претходниот став по највисоката инте-
ресна норма што ја голаба за кредитот за дополни-
телен обртни средства. Ако стопанската организа-
ција не користи кредит за дополнителни обртни 
средства, интересот го плаќа според нормата од 6?6 
годишно. 

Одобрениот кредит од ставот 1 на оваа точка 
стопанската организација е должна! да и го врати 
на банката во срок од три месеци од денот кога е 
одобрен. 

За кредитот од ставот 1 на оваа точка гаран-
тира народниот одбор на општината на чие подра-
чје се наоѓа седиштето на стопанската организација. 
Народниот одбор за оваа гаранција не донесува 
посебна одлука, туку гаранцијата настапува со са-
мата исплата на одобрениот кредит односно со 
исплата на платите од 60%. 

Ако стопанската организација не го отплати 
кредитот до срокот определен во ставот 3, банката 
може според важечките прописи да изврши на-
плата на товар на средствата на народниот одбор 
на општината. 

3. На стопанската организација која« по прет-
ходната периодична пресметка не ќе оствари 60% 
од плажите пресметани според тарифниот правилник 
спрема (времето на работата и постигнатиот работен 
ефект, а на жиро сметката има средства за исплата 
на 60% од тие плати, банката врши исплата на пла-
тите во височина од 60%, со тоа што разликата 
меѓу износот од 60% на исплатените и износот на 
остварените плати за месецот во кој ја врши. оваа 
исплата, по претходно користење на средствата од 
резервниот фонд на стопанската организација во 
смисла на членот 56 став 1 од Уредбата за платите 
на работниците и службениците на стопанските 
организации, ги 'товари средствата на народниот 
одбор на општината. 

4. На стопанската организација која по прет-
ходната периодична пресметка не остварува 60% 
од платите пресметани според тарифниот правил-
ник спрема времето на работата и постигнатиот 
работен ефект, а на жиро сметката нема средства 
за исплата на 60% од тие плати, банката ќе и 
одобри посебен кредит за дополнителни обртни 
средства под условите од точката 2 на оваа одлука, 
а за разликата меѓу исплатените и остварените 
плати банката ќе ги товари средствата на народниот 
одбор според точката 3 од оваа одлука. 

5. На народниот одбор на општината што нема 
расположиви средства за< исплата на износот според 
точ. 2 и 3 од оваа одлука, банката ќе му одобри 
посебен кредит со срок за враќање од три месеци 
со интерес од 6%. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4', а ќе се 
применува од 1 август 1956 година. 

Р. п. бр. 332 
3 август 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Велимир Стојим^, ®.р, Светозар Вукмановић, е. р. 

454. 
Врз основа на членот На од Уредбата за и зл-! 

и дополненија на Уредбата за изработка и одобру-
вање на инвестиционата програма („Службен лист 
иа ФНРЈ", бр. 36/55), а во врска со членот 2 одделот 
I алинејата а) точката 38 од Уредбата за пренесу-
вање работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ДЕПОЗИ-
ТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИН-
ВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ШТО СЕ ФИНАНСИ-
РААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ОД СРЕД-

СТВАТА НА БУЏЕТИТЕ НА ПОЛИТЗДЧКО-
ТЕРИТОРИ Ј АЛ ПИТЕ ЕДИНИЦИ 

1. За инвестициите што се финансираат од сред-
ствата на фондот за унапредување на шумарството 
и од средствата на буџетите на политичкотеритори-
јалните единици депозитот за обезбедување испла-
тата на инвестиционите работи од страна на инве-
ститорите изнесува 10% од вредноста на годишната 
програма на работите. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 ', а ќе се 
применува и на објектите што веќе се наоѓаат во 
изградба. 

Бр. 7456 
27 јули 1956 година 

Белград 
Го заменува државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Пол ич, е. р. 

455. 
Врз основа на точката XIX од Одлуката за 

начинот на утврдувањето на почетниот фонд на 
смртните средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/56) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД 
НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИ 
1. Почетниот фонд на обртните средства спо-

ред Одлуката за начинот на утврдувањето на по-
четниот фонд на обртните средства на стопанските 
оранизации (во натомошниот текст: одлуката) ќе 
се утврдува за стопанските организации што се 
основани . и регистрирани според постојните про-
писи и на кои им се одобрени кредити од страна на 
банката до денот на влегувањето во сила на Уред-
бата за фондот на обртните средства на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56 — во натамошниот текст: уредбата). 

2) Почетниот фонд на обртните средства го 
утврдува* банката ка ј која стопанската организација 
има одобрен кредит за редовен обем на работењето. 

3) Утврдувањето на почетниот фонд на обртни-
те средства според одредбите од точката II—VI од 
одлуката банката ќе им го изврши на стопанските 
организации од областа на: 

а) — индустријата и рударството, 
б) — селското стопанство, 
в) — шумарството, 
г) — градежништвото освен претпријатијата од 

гранката 412 „градење", 
д) — сообраќајот освен претпријатијата наве-

дени во точката 4 под г) и д) од ова упатство, 
ѓ) — внатрешната трговија на големо освен прет-

пријатијата наведени во точ. 4 под а) од ова упат-
ство, 

е) — трговијата на мало и на другите тргов-
ски дејности освен на преприј ати јата за контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоките; 

ж) — угостителство и туризам; 
з) —- занаетчиството и домашната ракотворба? 
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ѕ) — станбено-комунална дејност, 
и) — културцо-соци ја дната дејност. 
4) утврдувањето на почетниот фонд на1 обрт-

ните средства според одредбите од точ. VII на Одлу-
ката банката ќе им го изврши на следниве катего-
рии стопански организации: 

а) — на трговс1£ите претпријатија за промет на 
селскостопански производи на големо, 

б) -т- на откупните претприЈатија, 
в) — на специјализираните трговски претпри-

јатија за промет со< семенски стоки; 
г) — на специјализираните надворешнотрговски 

претпријатија, и тоа: 
— за работи на извоз и увоз, 
— за работи на контрола на квантитетот и ква-

литетот на стоките, 
— за меѓународна шпедиција, 
— за застапување странски фирми; 
д) — на градежните претпријатија (гранката 

412); 
ѓ) — на претпријатијата во состав на железнич-

киот (гранката 511), поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај (гранката 516); 

е) — на претпријатијата на поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај, и тоа: 

— на Југословенската линиска пловидба, Риска 
— на Јадранската слободна пловидба, Риек а 
— на Јадранската линиска пловидба, Риека 
— на сплошната пловидба, Копар—Пиран 
— на Југословенската танкерска пловидба, За-

дар 
— на Југословенската оцеанска пловидба, Котор 
— на Атланската пловидба, Дубровник 
— на Бродарското претпријатие „Ловќен", Котор 
— на Бродарското претпријатије „Дупин", Ши-

беник 
— на Крајбрежната пловидба „Сплит", Сплит 
— на Крајбрежната пловидба „Риека", Риека 
— на Корчуланско-Пељешката крајбрежна пло-

видба, Корчула 
— на Поморското транспортно претпријатие, 

Задар 
— на Поморското транспортно претпријатие, Ду-

бровник 
— на Претпријатието „Кварнер", Умаг 
— на Југословенското речно бродарство, Бел-

град 
— на Дунавскиот лојд, Сисак 
— на Југословенскиот аеротранспорт, Белград. 
5) На специјализираните претпријатија за извоз 

на алкохолни пијалоци почетниот фонд на обртните 
средства ќе им го утврди банката според одредбите 
од точ. VII под 2 б) од одлуката. 

Како специјализирани претпријатија за работи 
на извоз и увоз од точ. VII под 2 6) од одлуката ќе 
се сметаат оние специјализирани претпријатија што 
држат складови, на сопствени стоки. 

6) Како специјализирани претпријатија за ра-
боти на извоз и увоз од точката VII под 2 а) од од-
луката ќе се сметаат оние претпријатија што немаат 
складови на сопствени стоки или што држат скла-
дови на стоките што ги увезат или извозат за свое 
име а за туѓа сметка. 

7) Почетниот. фонд на обртните средства нема 
да им се утврдува: 

— на стопанските организации што на 30 јуни 
1956 година се наоѓале во ликвидација или ќе стапат 
во ликвидација до срокот определен за предавање 
на управување на стопанските организации на по-
четниот фонд на обртните средства според членот 
20 од уредбата и точ. XVII од одлуката; 

— на задругите од сите видови; 
— на установите со самостојно финансирање. 
8) Кога врз основа на одредбите од уредбата не 

може да се установи дали на некој корисник на 
кредит треба да му се утврдува почетниот фонд на 
обртните средства, решение за тоа донесува сојуз-
ниот државен секретаријат за работи на финан-
сиите. 

9) На стопанските организации што ќе се спо-
јуваат, припојуваат или делат во времето од 30 
јуни 1956 година до срокот определен за предавање 
на почетниот фонд на обртлоте средства на упра-
вување на стопанските организации, банката по-
четниот фонд на обртните средства ќе го утврди 
според состојбата на 30 јуни 1956 година а натамо-
шната постапка ќе се регулира во смисла на одред-
бите од Уредбата за обивањето на претпријатија 
и дуќани. 

10) Ако стопанската организација е регистри-
рана за вршење повеќе дејности, банката ќе го 
утврди почетниот фонд на обртните средства според 
точ. II—VII од одлуката, спрема претежната дејност 
на стопанската организација. 

Претежната дејност ќе се установи спрема ра -
ботењето на стопанската организација за помина-
тите 12 месеци. 

11) Како одобрени кредити за постојани и до-
полнителни обртни средства што според точ. II од 
одлуката служат како основица за утврдување на 
почетниот фонд на обртните средства се сметаат: 

а) — Кредитите за постојани обртни средства, 
кредитите за дополнителни обртни средства и кре-
дитите за опитно производство за кои се склучени 
договори меѓу банката и стопанската организација 
и кои до 30 јуни 1956 година и се дадени на стопан-
ската организација на користење; 

б) — Кредитите за постојани и дополнителни 
обртни средства за редовниот обем на работењето 
и кредитите за опитно производство што се одо-
брени до 30 јуни 1956 годиш а а по кои не се склу-
чени договори или договорите се склучени а кре-
дитите до 30 јуни 1956 година не и биле дадени на 
стопанската организација на користење, со тоа до-
говорите да се склучени и кредитите да се дадени 
на користење најдоцна до денот на влегувањето • о 
сила на уредбата; 

в) — скз ири пот кредит за ре досе и обем на ра-
ботењето и за опитното производство за кои е дого-
ворено да се даваат на користење во транши и за 
кои се склучени договори или се донесени решенија 
до 30 јуни 1956 година во височина на траншите 
што и се дадени на стопанската организација на 
користење најдоцна до денот на влегувањето во 
сила на уредбата. 

Стопанските организации кои на 30 јуни 1956 
година не користеле кредит ка ј банката, како и на 
стопанските организации што се основани по 30 јуни 
1956 година, како основица за утврдување на по-
четниот фонд на обртните средства ќе се земат кре-
дитите што ги користиле тие стопански организации 
на денот на влегување во сила на уредбата. 

12) Ако со договорот за кредитот не е озна-
чена намената на кредитот или неточно или непот-
полно е означена, банката ќе ја утврди намената 
според документације , како што се: барањето на 
стопанската организација за кредит, решението на 
банката за одобрување на кредитот, допишувањето 
со стопанската организација и другата документа-
ција во врска со одобрувањето на односниот кредит. 

13) Кредитите за обртните средства од точ. U 
под а) од ова упатство, што според точ. III од одлу-
ката се одобрени за посебни намени, се одбиваат од 
основицата што служи за утврдување на почетниот 
фонд на обртните средства во износите со кои тие 
кредити се внесени во основицата. 

14) Стопанските организации се должни, со цел 
на проверување на елементите потребни за утвр-
дување на почетниот фонд на оботните средства 
според точ. IV од одлуката на.] дои на до 15 август 
1956 година да и поднесат на банката следна доку-
ментација, и тоа: 

а) — стопанските организации од точ. 3 на ова 
упатство на кои почетниот фонд на обртните сред-
ства им се утврдува врз основа на состојбата на 
одобрените кредити: 

— завршна сметка за 1965 година, 
— бруто биланс на 30 јуни 1956 година, 
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-—* попис на обртните средства потрошени во 
инвестиции, 

— попис на побарувањата од купувачите и од 
други ге лица, 

— попис на обврските спрема поверителите за 
набавените материјали, стоки и за сторените 
услуги.. 

Наведените пописи треба да се дадат со состој-
бата на 3D јуни 1956 година. 

Стопанските организации се должни да и до-
стават, на банката, со цел на утврдување на нена-
м&нсксто користење на сбртните средства посебен, 
шиеме« извештај врз образецот што го пропишува 
Народната банка. Овој извештај мора да биде 
потпишан од страна на овластените лица. 

Побарувањата и обврските во пописи ге треба 
да се искажат поединечно БО ПОЛНИ износи без пре-
бивање. 

Освен наведените документации стопанските орга-
низации се должи да и дадат на банката и други 
објаснувања што се однесуваат на користењето на 
смртните средства од тон. IV од одлуката; 

б) стопанските организации на кои почетниот 
фонд на обртните средства им се утврдува според 
посебната постапка според точ VII од одлуката, и 
тоа: 

— претпријатијата од тон. VII под 1 и 2 г) од 
одлуката: 
завршната сметка за 1955 година, 
бруто билансот со состојбата на 30 јуни 1955 

година и на 30 јуни 1956 година, и книговодствените 
податоци за движењето на занаетите и за трошоците 
на режијата за поминатите 12 месеци; 

— претпријатијата од точ. VII под 2 а), б), в) и 
д) од одлуката: 

завршната сметка за 1955 година), 
бруто билансот со состојбата на 30 јуни 1956 

година, 
книговодствените податоци за движењето на, за-

пасите и за трошоците на режијата за прво пол-
годиште на 1956 година. 

Наведените книговодствени податоци претпри-
јатијата се должни да и ги достават на. банката 
на посебниот образец што го пропишува Народната 
банка. 

Претпријатијата што се основани по 30 јуни 
1955 година ќе ја поднесат потребната документа-
ција за периодот од своето оснивање до 30 јуни 
1956 година; 

— градежните претпријатија од гранката 412: 
завршната сметка за 1955 година, 
пописот на пресметковните ситуации на изврше-
ните работи во 1955 година во кој одвоено се 
искажува вредноста на извршените работи на 
објектите на мостоградбата, на тунелоградбата, 
на хид1ротрад|бата и. на далекуводи, наводећи ги 
инвеститорите, износите и објектите, 
извештајот за височината на материјалните тро-
шоци во 1955 година одвоено за специјалните 
објекти на мостоградбата, тунелоградбата, хи-
доградбата, ,далекуводите, а одвоено за другите 
објекти, , • 
извештајот за височината на материјалните тро-
шоци и плати во 1955 година* што се однесуваат 
на споредните и помошните "погони за кои прет-
пријатијата користиле посебни кредита на 30 
јуни 1956 година, како и за споредбите и по-
мошните потони што се издвоиле од составот 
на претпријатието до денот на влегувањето во 

_ сила на уредбата, 
извештајот за состојбата на записите на ситниот 
инвентар, гумите и алатот на 31 декември 1955 
година во кој посебно е искажана вредноста 
на тие запази што се однесуваат на споредените 
и помошните погони з»а кои претпријатијата ко-
ристиле кај банката посебни кредити на 30 јуни 
1956 година, како и. за споредните и помошните 
погони што се издвоиле од составот на претпри-
јатието до денот на влегувањето во сила' на 
уредбата. 

Стопанските' организации под а) и б) од оваа 
точка нема да и' ја поднесуваат на банката доку-
ментацијата што ја поднесло Според основот на 
други прописи (завршната сметка^ бруто билансот 
и др.). 

15) Како трошење на обртните средства во ин-
вестициите од точ. IV под 1 од одлуката, што се 
одбива од основицата за утврдување на почетниот 
фонд! на обришите средства се смета извршеното тро-
шење на обртните средства во инвестициите за кси 
до 15 август 1956 година не е извршена рефундација, 
или до тој срок не е поднесен уреден налог според 
кој може да се изврши рефундација. 

16) Како побарувања од купувачите преку пред-
видениот срок за наплата од точ. 4 под 2) од одлу-
ката, се сметаат побарува бб а та што не се наплатени 
во срокот предвиден во договорот за кредит. Ако со 
договорот не е предвиден срокот, за домашните ку-
пувачи срокот ќе изнесува 30 дена а за странските 
купувачи срокот предвиден со Уредбата за девиз-
ното работење. 

Срокот за наплата на сметките тече од денот 
на издавањето на фактурата. 

17) Како побарување од други лица од точ, IV 
под 2) од одлуката се сметаат побарувањата за 'из -
вршените услуги, за продадените материјали и стоки 
како и побарувањата според друг основ, а што не се 
книжени на контото 12 — Купувачи туку на некое 
друго конто во активата. 

18) Како ненамирени обврски спрема поверите-
лите преку 10 дена од тон. IV под 2) од одлуката се 
сметаат обврските спрема пове>рителите за набаве-
ните материјали, за стоките и за сторените услуги 
што не се платени а поминале 10 дена од денот 
на приемот на фактурата. 

19) Како загуба што се одбива од основицата за 
утврдување на почетниот фонд на обртните cDe^-
ства од точ. IV под 3) од одлуката, се смета загу-
бата што е искажана во завршната сметка за 1955 
година а не е покриена до 15 август 1956 година. 

20) На производните стопански организации на 
кои кредитите за редовен обем на работењето им се 
одобрени во износ намален за примените аванси од 
инвеститорите односно од нарачаните на работите, 
банката ќе го зголеми почетниот фонд на обртиите 
средства, според точ. V од одлуката, за износот на 
разликата меѓу одбиените аванси и авансите според 
состојбата на 30 јуни 1956 година ако таа состојба е 
помала од одбиениот износ. 

21) Ка ј градежните претпријатија од точ. VII 
под 3) од одлуката се сметаат: 

— како материјални трошоци, трошоците иска-
жани под ред. бр. 1 и 2 во „Извештајот за структу-
рата на цената на »чинењето за периодот од 1 јану-
ари до 31 декември 1955 година" (прилог бр. 2 кон 
Извештајот за периодичната иресмекта „Д" што е 
составен дел на завршната сметка за 1955 година, — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/56); 

— како плати, износите искажани под ред. бр. 9, 
10% од тие плати на име придонес за станбената из-
градба, придонес за социјално осигурување под ред. 
бр. 10 и другите издатоци што се признаваат како 
материјални трошоци а имаат карактер на лични 
примања — ред бр. 4 под а) од наведениот Из-
вештај. 

Материјалните трошоци и платите од претход-
ниот став што служат како основица за утврдување 
Hia почетниот фонд на обришите средства!, се земаат 
од реализираното производство (колоната 5 на при-
логот бр. 2 кон наведениот извештај за периодич-
ната пресметка „Д"). 

Материјалните трошоци и платите се намалуваат 
за износите што се однесуваат н;а споредните и по-
мошните погони за кои претпријатијата користиле 
посебни кредити на 30 јуни 1956 година, односно на 
споредните и помошните погони што се издвоиле 
од составот на претпријатието до денот на влегува-
њето во сила на уредбата. 
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25) За спроведувањето на ова упатство Народ-
ната банка ќе издаде поблиски технички упатства 
што се задолжителни за сите други банки и ште-
дилници. 

26) Народната банка ќе врши контрола на 
спроведувањето на прописите за утврдување на 
почетниот фонд на обртните средства на стопан-
ските организации од страна на другите банки и 
штедилници. 

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

Бр. 8747 
30 јули 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државног секретар 
за работи ва финансиите 

Државен потсекретар, 
, Зоран Полин, е. р. 

Вредноста на запасите на ситниот инвентар, на 
гумите и алатот закажани на контото 36 во заклуч-
ната листа (образецот бр. 2 кон завршната сметка 
за 1955 година), се намалува за делот од вредноста 
ка запасите според пописните листи од 31 декември 
1955 година што се однесува на споредните и помо-
шните погони за кои претпријатијата користиле 
посебни кредити кај банката на 30 јуни 1956 година 
односно на споредните и помошните погони што се 
издвоиле од составот на претпријатието до денот на 
влегувањето во сила на уредбата. 

22) На градежните претпријатија што се основа-
ни во 1956 година банката, при утврдувањето на 
почетниот фонд на смртните средства, материјал-
ните трошоци и' платите остварени во времето од 
денот на основањето до денот на влегувањето во 
сила на уредбата ќе ги земе како основица за пре-
сметка вр смисла на точ. VII под 3) на одлуката, а 
вредноста на запасите на ситниот инвентар, на гу-
мите и алатот ео постојната височина. 

23) За претпријатијата во состав на железнич-
киот, поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај од точ. VII под 4) од одлуката, почетниот 
фонд на смртните средства банката ќе го утврди во 
височина на одобрените кредити за постојаните обр-
тни средства според состојбата на денот на влегу-
вањето во сила на уредбата. 

На железничките транспортни претпријатија во 
почетниот фонд на обртните средства ќе им се вне-
сат и користените износи на кредити?.0 за з? пасите 

. на јаглен и на праговите според состојбата на денот 
на влегувањето во сила на уредбата. 

24) Еден примерок од писмениот извештај за 
утврдената височина на почетниот фонд на обрт-
вите средства што и' го доставува на стопанската 
организација во смисла на точката IX од одлуката, 
банката едновремено ќе му достави и на органот 
надлежен за предавање на управување на стопан-
ската организација на почетниот Фонд на обртима:© 
средства според чл. 20 од уредбата. " 

457. 
Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за продажните цени на јагленот („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 30/56), Сојузниот уред за цени донесува 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ ЗА ОДДЕЛНИ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН 
1) Им се определуваат највисоки продажни цени на јагленот на следниве рудници на Јаглен: 

456. 
По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот 
закон донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ДРУШТВОТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
ИСХРАНАТА НА НАРОДОТ 

Се одобрува според поднесените правила о-сни-
вањето и работата на Друштвото за унапредување 
исхраната на народот, со седиште во Белград, а со 
дејност на целата територија на Југославија. 

И/З бр. 13705 
26 јуни 1955 година 

Белград 
1 Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

Вид на 
јагленот Р у д н и к 

Назив на 
сортиментот 

е л е м е н т и : 
влага 

% 
I Камену: „Добра Среќа" 

„Подвис" 
II мрк: „Врдник'1 

„Боговина" 

„Голубоваца 

„Иван Поље" 

„Јел агиница" 

„Коњшчине" 

ровни 
ровни 
парче 
коцка 
орев 
ситен 
парче 
коцка 
орев 
ситен 
ровни 
крупен 
орев 
грав 
ситен 
ровни 
парче 
орев 
грав 
ситен 
парче 
коцка 
орев 
ситен 
парче 
орев 
грав 
ситен 

29 
28 
22,1 
21,5 
26,5 
26.5 
18 
18 
18 
18 
*8 
19.7 
22,2 
22,2 
25,1 
26,0 
16.8 
22,8 
32.6 
33,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
14,0 
16,0 
18,0 
19,0 

4 
7 

19,1 
20,3 
19,8 
19.8 
22 
22 
22 
22 
22 
12,5 
12,0 
12,5 
12.5 
15,0 
15.6 
14.9 
15,8 
15,8 
23,0 
23,0 
23,0 
23,0 
17,0 
14,6 
19,0 
19.0 

сумпор % _ 
8.4 
5.5 
0,4 
ОД 
0,4 
0,4 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
5,0 
4,0 
4,0 
4,0 
5,0 
1.8 
1.6 
1.5 
1.4 
1.5 
1,5 
1.5 
1.5 
3.0 
3,0 
3,0 ^ 

најмногу дин. 
за 1 тона 

5.700.— 
5.670.— 
5.600.— 
5.150.— 
4.450.— 
2.450 — 
7.000.— 
7.000 — 
5.850.— 
5.600.— 
5.350.— 
6.050 — 
5.050 — 
4.450.— 
2 800.— 
5.450.— 
5.800 — 
5.150.— 
4 050.— 
2.800.— 
4.350 — 
3.900.— 
3.200,— 
2.200.— 
5.500.— 
4.900 — 
3 900.— 
2.400.— 
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е л е м е н т и ! 
Вид на 

јагленот Р у д н и к 
назив на ? 

сортиментот . пепел 
% 

влага 
% 

сумпор" 
% ' vr 

и а ј многу д 
за 1 том 

II Мрк: ј,Мостар" парче 21,0 19,0 3,5 ., 4.150.— 
орев 22,0 19,0 

19,0 
3,5 3.350.— 

ситен 23,0 
19,0 
19,0 3,5 1.500.— 

„Преграда" парче/коцка 7,8 17,7 4,9 6.000.— 
орев 9,6 17,9 4,7 5.200.—* 
грав 18,4 15,6 4,3 4.200.—« 
ситен 27,4 17,2 4,3 2.000.— 
ровни 16,7 16,3 4,2 4.900.— 

„Расиње" — баеен: 
„Су ботица"1 парче 9,0 32,2 3,6 4.400.— 

орев 30,3 37,0 2,1 3.400.— 

„Растиње" 
ситен 21,0 30,3 1,9 1.700.— 

„Растиње" парче 10,2 33,8 1,8 4.300.— 
орев 10,7 34,3 1,5 3.200.— 

„Сешско-ресавски" басен: 
„Сењски" парче 15,0 19,0 1,0 5.400.— 

коцка 17,0 19,0 1,0 5.200.— 
орев 18,0 19,0 1,0 4.650.— 
ситен 19,0 18,0 1,0 2.750.— 

„Равна Река" парче 15,0 22,0 1,0 5.300.— 
коцка 17,0 22,0 1,0 5.100.— 
орев 20,0 19,0 1,0 4.500.— 
ситен 21,0 23,0 1,0 2.650.— 

„Ресава" парче 16,0 22,0 1,0 5.100.— 
коцка 18,0 22,0 1,0 5.000.— 
орев 19,0 21,0 1,0 4.450.— 
ситен 22,0 21,0 1,0 2.600.— 

„Забуковец" парче 13,0 21,0 0,7 5.150.— 
коцка 14,0 22,0 0,7 4.950.— 
орев 14,0 24,0 0,8 4.550.— 
грав 14,0 26,0 0,8 4.100.— 
ситен 14,0 27,0 0,9 3.750.— 
прав 30,0 20,0 0,6 1.500.— 

III Лигнит: „Било-Питомача" парче 8,5 37,0 1,0 3.220.— 
орев 8,5 37,0 1,0 2.720.— 
грав 8,5 37,0 

37,0 
1,0 1.800.— 

ситен 8,5 
37,0 
37,0 1,0 1.000.— 

„Мишу липовац" парче 12,0 40,0 1,2 3.100.— 
орев 10,5 36,0 1,2 1.950.— 
ситен 12,0 36,0 1,2 550.— 

„Иванец" парче 12,0 38,0 0,8 3.100.— 
коцка 14,0 38,0 0,9 2.700.— 
орев 18,0 36,0 

35,0 
0,7 1.950.— 

ситен 24,0 
36,0 
35,0 0,9 650.— 

„Коњшчина" парче 13,0 40,0 1,0 3.050.— 
коцка 13,0 40,0 1,0 2.750.— 
орев 14,0 39,0 1,0 2.000.— 
ситен 20,0 39,0 1,0 1.100.— 
мешан 18,5 39,0 1,0 1.550.— 

„Н. Градишка" парче/коцка 6,1 26,6 1,1 3.150.— 
•„Радљево" парче 4Д 51,3 0,5 1.850.— 

коцка 7,1 49,5 0,5 1.550.— 
ситен 6,7 52,1 0,4 650.— 

„Жумберак" парче 5,6 30,2 0,8 3.000.— 
ситен 16,0 32,0 0,8 1.600.— 
ровни 13,6 32,2 0,8 2.200,— 

просечните долни калорични вредности 
на зрната на одделни сортименти важи 

2) Највисоките определени продажни цени важат за 
остварени во прво полугодиште оваа година. За големината 
привремениот JUS. В. НО 001 за јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52). 

3) Цените од точката 1 на ова решение важат како продажни цени на производителот франко 
натоварено во вагон на Ј Ж односно на шлеп ако рудникот се наоѓа на железничка линија или покрај 
пристаниште или ако јагленот од рудникот до товарната железничка станица или пристаништето се 
превезува со железница на тељ иди по сопствен индустриски колосек. Меѓутоа, ако јагленот од руд-
никот до железничката товарна станица или пристаниште се превезува со камион на релација преку 
1о километра тогаш определените цени важат франко натоварено во камион на рудникот. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 '. 
Бр. 723 

27 јули 1956 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот уред за цени, 

Јован Крстев, е, р. 
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458 
Врз основа на, •членот 19 од Уредбата за заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) и тачка 6 одделот 3 главата XXV 
од Сојузниот општествен (план за 1956 година, а по 
прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, 
Народната банка врши 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XIV КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛ-

СТВОТО И ТУРИЗМОТ 
1. Во XIV конкурс за давање инвестициони зае-

ми од средствата на Општиот инвестиционе фонд 
за потребите на трговијата, угостителството и тури-
змот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 25/56) во точ. 
XVII се додава нов став 2, кој гласи: 

„За набавка на камиони и разладни уреди за 
постојните магацини и продавници се определува 
15 август 1956 година како нов срок до кој се под-
несува барањето за инвестиционе« заем." 

2. Во тачката XXV се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Како нов срок за поднесување на барањето за 
заем по оваа точка се определува 15 август 1956 
година." 

3. Сроковите утврдени во точ. XVII и XXV од 
овој конкурс остануваат во сила за заемобарателите 
кои во границите на тие срокови веќе поднеле ба-
рање за заем. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 85 
20 јули 1956 годила 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

Гувернер 
Војин Гузина, е. р. 

459. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола 
на квалитетот на селско стоп а-н ек ит е производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55) Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на сел е кос топал ски те комори на ФНРЈ со 
потврда од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет и со согласност од 
Комитетот за надворешна трговија пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
НА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ГРАВОТ ВО ЗРНО НАМЕНЕТ ЗА 

ИЗВОЗ 
I. Општи уредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник го утврдуваат 

начинот на контролирањето на квалитетот на гравот 
во зрно наменет за извоз. 

Член 2 
Гравот во зрно наменет за извоз, задолжи-

телно подлежува на контрола за да би се утвр-
дило дали со својот квалитет и со начинот на 
пакувањето и означувањето ра амбалажата им 
одговара на прописите за извоз. 

Член 3 
Контролата се врши задолжително на товар-

ните станици, а ја вршат стучни лица определени 
со Листата на Сојузната на дворе шк от р говска комора 
за вршење контрола на квалитетот на свежиот 
зарзават. 

На товарните станици каде не постојат кон-
тролори, контролата ќе ја вршат контролори од 
најблиската товарна станица. 

Контролата на квалитетот нема да се врши 
ако инспекторот за заштита на растенијата доне-
сол решение за забрана на извозот на односната 
пратка. 

Член 4 
За вршење на контролата на квалитетот на 

гравот во зрно наменет за извоз, контролоре^ мора 
да има легитимација со која го докажува свој-
ството на контролор. 

Легитимацијата ја издава Сојузната надво-
реишотрговска комора. 

Член 5 
Извозникот односно неговиот застапник е дол-

жен благовремено, а најдоцна 24 часа пред секое 
товарење грав во зрно чија контрола на квали-
тетот е задолжителна, да го извести за тоа кон-
тролорот, известувајќи го' за сортата, за начинот 
на пакувањето, за количината на гравот што ќе 
се товари, за местото каде ќе се товари тој и за 
транспортно^ средство во кое ќе се товари, како 
и за датумот на товарењето. 

II. Начин на прегледот на квалитетот 
Член 6 

Контролата на квалитетот и на определените 
услови во поглед на начинот на пакувањето и 
означувањето што мора да ги исполнува, произ-
водот наменет за извоз се врши на товарните ста-
ници. 

Контролата се врши пред утоварот, и тоа на 
тој начин што со преглед се контролираат најмалу 
5% од вреќите, по избор на контролорот. 

За време на контролата, контролоре^ ќе утврди 
дали гравот што го контролира им одговара на 
сите прописи за извоз, а особено: 

1) дали стоките во поглед на големината и 
другите особини му одговараат на пропи-
шаниот извозен квалитет; 

2) дали стоките се прописно у паку вани, и 
дали бруто тежината на вреќите е егали-
зирана; 

3) дали врз вреќите со стоки се ставени сите 
натписи и ознаки пропишани за тој вид 
стоки; 

4) дали транспортно^ средство е годно за 
транспорт на односните стоки и дали по-
ради својата слаба чистота, влажност, туш 
миризби или други особини нема штетно да 
влијае врз квалитетот" на стоките при тран-
спортот. 

Член 7 
Ако гравот се транспортира во растурена со-

стојба контролорот ќе утврди: 
1) дали стоките му одговараат на пропиша-

ниот извозен квалитет; 
2) дали транспортно^ средство е годне за 

транспорт на грав воопшто, и дали поради сво-
јата нечистота, туѓи миризби, влажност или друго 
немаа штетно да влијае врз квалитетот на гравот 
при транспортот; 

3) дали душемето и зидовите на вагонот се 
обложени со чиста неупотребувана хартија. 

III. Издавање на уверение 
Член 8 

Ако контролорот за време на контролата на 
товарната станица утврди дека гравот наменет за 
извоз им одговара на пропишаните услови во по-
глед на квалитетот, ќе го издаде пропишаното 
уверение (цертификат) дека односните стоки мо-
жат да се извезуваат во странство. 

Уверението (цертификатот) се издава на по-
себен формулар издаден од страна на Сојузната 
на дворе шнотрговска комора, во 4 рамногласни при-
мерка од кои два примерка контролорот приложува 
кои товарниот лист да ги следат стоките, третиот 
примерок и5 го упатува на Сојузната надворешно-
трговска комора, а четвртиот го задржува заѕ своза 
евиденција. 
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Контролорите се должни попните од издаде-
ните уверенија и од решенијата за забрана на 
извозот да и ги доставуваат ка Сојузната кадв:*-
решнотрговека комора на крај на секоја недела, 
додека котлите од уверенијата и решенијата из-
дадени на крај на месецот, задолжително ќе ги до-
ставуваат првиот де to на наредниот месец, не чекај-
ќи то седумдневниот срок. 

Вториот примерок од уверението за квалите-
тот што ги следи стоките, го задржува на граница 
пограничната цариќ аветни а за своја евиденција. 
Потврдените купони од ваквите уверенија, заверени 
со свој печат и потпис, царинарница и ги доставува 
©едумдневно на Сојузната н&дворешкшрговсгха 
комора. 

Член 9 
Ако контролорот за време на контролата на 

товарната станица ќе утврди дека производот 
наменет за извоз не му одговара на пропишаниот 
квалитет и на опре дилетанте усло~ч гп пст под на 
начинот на пакувањето и означувањето, нема да 
го издаде уверението за кв?ли^етт" отт игогт'Пт 8 
став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение 
за забрана на извозот во кое ќе ги наведе причи-
ните поради кои не можел да го издаде увере-
нието за квалитетот. 

Решението за забрана на извозот ќе го из-
даде контролорот во три рамногласни примерка. 
Првиот примерок контролорот му го предава на 
извозникот, вториот и' го. упатува на Сојузната 
надворешнотрговска комора, а третиот го задр-
жува за своја евиденција. 

Против решението на контролоре«" за забрана 
на извозот од ставот 1 на овој член недоволната 
страна може да изјави жалба на Сојузната над-
ворешнотрговска комора во срок од 8 дена од 
приемот на решението. Жалбата и' се предава 
непосредно на Сојузната надворешнотрговска ко-
мора. 

Член 10 
Контролорите се должни да водат посебен 

хронолошки регистар на сите издадени увере-
нија за квалитетот, како и на решенијата за за-
брана на извозот. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 11 

Трошоците на контролата ги регулира по-
себна тарифа. 

Овие трошоци, како и евентуалните патни 
трошоци на контролорите паѓаат на товар на 
извозникот што ги извезува стоките и тој му ги 
исплатува непосредно на контролоре^ по изврше-
ната контрола на стоките, без обѕир дали во кон-
кретен случај дошло до издавање на уверение за 
квалитетот или е издадено решение за забрана 
на извозот. 

Член 12 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат на начинот на контролата па извозниот ква-
литет на гравот во зрно и тогаш кога за гравот 
ќе биде пропишан југословенски стандард. 

,Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во„Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 10179 
13 јули 1956 године 

Белград 
Сојуз на 

селскостопанските 
комори на ФНРЈ 

Претседател 
т Управниот одбор, 

Иван Буковиќ, е. р. 

460. 
Врз основа на чл. 12 и 17 од Уредбата за из-

мени и дополненија на Уредбата за управување со 
фондовите за унапредување ка селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56), а во врска 
со точката 4 од Одлуката за давање премии ка 
селскостопанските производители за сортно семе 
од пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/56) Сојузот на 
е е лек осто па« еко - ш у марек ит е комори на ФНРЈ, 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ ПРЕМИИ КА СЕЛСКОСТОПАНС1ШТ& 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕ-

НИЦА, 'РЖ, ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОРИЗ И СОЈА 
1. На селскостспансхите 'Производители во сми-

сла на Одлуката за давање премии на селексстспст-
оките производители за сорти ото семе од пченица, 
'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја се сметаат сите 
производители ка ј кои е извршена апробација на 
сортните семенски стоки. 

2. Како сортно семе се смета само она семе хити 
како такво го признала надлежната апробациона 
комисија, а било под контрола ка надлежниот на-
учен за© од. 

3. Премијата што им припаѓа на селекостопгн-
ските производители за продаденото сортно семе 
од пченица и 'рж, се исплатува за пречистените 
(селектираните) и запрашените количини семе од 
втората репродукција наменити за производство н-д 
меркантилни стоки. 

По исклучок за семето од родат на 1956 година 
премија може да се исплати и за сортно семе од 
натаношните репродукции ако за одделна народна 
република со планот на Сојузот на селскостопанско-
шуморските комори предвидените контингент?* на 
семето потребно за постојната сеидба не можат да 
се намирел* со овогодишниот род еа семето од вто-
рата репродукција. 

За семето на оригиналот и на првата репродук-
ција не се дава премија. 

Одредбите од оваа точка важат и за премиите ' 
што се исплату ват за сортно семе од coia и 
ориз (арпа), со таа разлика што ка ј овие култури 
производителот е должен да врши само пречисту-
вање а не и запрашување. 

4. Премиите за е ор ти ото семе се исплатуваат зч 
количините на чисто семе утврдени со (проценка 
при апробацијата, ако производителот (или з~« не-
гова сметка семенското претпријатие) апроЗиранот^ 
семе го приготвил за ггпомет, ја испитал никулча-
воста и го продал, и тоа: 

озим овес до 1 септември текуштава година: 
'рж и озим јачмен да 15 септември текуштава 

година; 
јачмен до 15 септември тек^птава година: 
озима пченица до 15 октомври текуштава година; 
јара пченица до 31 јануари следната година; 
ориз (арта) и соја до 31 март следната година. 
5. Претпријатијата и т г ^ п ^ и coH^rt 

што откупуваат семенски стоки и селскостопанскитз 
производители!! организации што пуштаат БО промет 
сортно семе од сопствено производство, што имаат 
право на премија, и поднесуваат барање за наплата 
на премијата на ^еднообразен образот wo ччцлежрз^а 
централа на Народната банка во седиштето на на-
родната република односно на главната филијала 
во седиштето на автономната ед трница. 

Барањето за премија содржи: 
1) точен назив на подносителот на барањето; 
2) точен назив на производителот на семето; 
3) количина и вид на пречистеното сортно семе 

со ознака на класата (I и II), што ја определува 
заводот за контрола на семето и на класата на посе-
вите (А и Б), што ја определува надлежната апро-
бациона комисија според состојбата на посевите на 
поле за време на астроб а цитата; 

4) износ на премијата по единица на мерка и за 
целата кол ИЧИЈИ а; 

Сојузна надзореш* о-
трговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колак, е. р. 
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2) Бакарна вар 50 

3) Dicopur 

5) препис на потврдата од надлежната апроба-
циона комисија за. извршената апробација на посе-
вите што треба да содржи вид на посевот, сорта, 
класа (А или Б), апроб^раната поврвнина и вкупната 
количина на анробираното чисто семе; 

6) препис од уверението на Заводот за контрола 
на семето со кој докажува дека семето ги исполнува 
пропишаните услови за прометот на семето и дека 
контролата е извршена во сроковите наведени во 
точката 4 од ова упатство; 

7) изјава дека за истото семе премијата не е 
порано наплатена. 

Барањето за наплата на премијата треба да се 
поднесе за: 

1) овим ата пченица, озимиот јачемен и озимист 
овес — најдоцна до 15 декември текуштата година; 

2) јарата пченица и јариот овес — до 1 март 
следната година; 

3) оризот (арпата) и сојата — до 30 април след-
ната година. 

6. Надлежната централа на Народната банка во 
седиштето на народната република односно главната 
филијала во седиштето на автономната единица ќе 
6 го одобри износот на премијата на жиро сметката 
на подносителот на барањето на товар на сметката 
на Сојузниот фонд за унапредување на селското 
стопанство само врз основа на поднесените документи 
од предне/га точка-, но најмногу до максимумот — 
лимитот што за одделна република односно автоно-
мна единица е определен од Сојузниот фонд за уна-
предување на селското стопанство. 

7. Ако премираното семе ја загуби со законот 
пропишаната никулчавост или се продаде односно 
употреби за до ути цели а ре за потребите на свадба-
та, Сојузниот понд за унапредување на селското сто-
панство има право на враќање на износот од плате-
ната премија. 

8. Сојузот на селакостопаадско-шумарските комо-
ум на ФНРЈ републичките и реонските селскосто-
панеки комори ќе вршат преглед на работењето на 
претпријатието за промет на семето и на произво-
дите лните селскоетопански организации што само-
стојно го пуштат во промет семето, а на кои се одне-
сува ова упатство. 

9. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Упатство за спроведување на 
Одлуката за давање премии на селскостопанските 
производители за сорти ото семе од пченица, 'рж, ја-
чмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/55). 

10. Ова упатство влегува во сила со девот на g) Neosol-6 
објавувањето вф „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3670 
17 јули 1956 година 

Белград 

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори 
на ФНРЈ 

461. 
Врз основа на членот 39 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузната 
управа за заштита на растенијата објавува: 

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

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузната управа за заштита на растенијата из-

даде од 3 февруари 1956 година до 21 јули 1956 го-
дина дозволи за пуштање во промет на следниве 

.хемиски средства за заштита на растенијата: 
1) Absorbierte blausaure Произведува N. V. Phi-

HCN lips-Roxane, Amster-
dam. Застапник »Phi-
lips« — техничко прет-
ставништво — Белград, 
Број на постојаната 
дозвола 574 од 12 март 
1956 година. 

4) Duphar 2.4-D Natrium 
Pulver 80% 

5) Duphar regulex fliissig 
50°/o — DX 3126 

6) Geolin 

7) Coromor 0—50 

9) Никотин-база 95—98°/o 

Го заменува 
Генералниот секретар, 

инж.Јордан Блажевски, е. p. 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

10) Никотин-сулфат 40% 
база 

Произведува Хемиска 
индустрија „Зорка" — 
Шабац. Број на дозво-
лата 433 од 25 февру-
ари 1956 година. 
Произведува Osterrei^ 
ehische Stickstoffwerke 
А. G. Linz. Застапник 
„Хемотехна" — Бел-
град. Број на дозволата 
1675 од 18 јули 1956 
толика 
'Произведува N, V, Phi-
lips-Roxane, Amster-
dam. Застапник „Phi-
lips-Roxane, Amsterdam-
ставништво — Белград. 
Број на дозволата 678 
од 22 мапт 1956 голана. 
Произведува N V Phi-
lips-Roxane. Amsterdam. 
Застапник ..Philips" — 
техничко претставни-
штво — Белград. Број 
на дозволата 1632 од 13 
јули 1956 година 
Произведува Хемиска 
индустрија „Зорка" — 
Шабац број на дозво-
лата 1929 од 24 мај 1956 
година, 
Произведува .,ChromosJ,;

f 
хемиска ин лу етри ја — 
Затреб. Број на дозво-
лата 434 од 25 февруари 
1956 година. 
nroH^BeiTVBa Хемиска 
индустрија „Зорка" — 
Шабап. Бро1 на дозво-
лата 993 од 5 мај 1956 
година. 
Ппоизвгллгра фабриката 
за никотин — Скопје. 
Број на дозволата 679 
од 22 март 1956 голтаа. 
Произведува фабриката 
за никотин Скопје .Број 
на дозволата 680 од 22 
март 1956 година. 
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11) Parathion 2% прашино 

12) Сумбарит 

13) Zoralin 

14) AAphythora 

15) Dtiphar malathion 50% 
Mischol-DO 1330 

16) Е 605 прашино 

17) Lire — ИСИ 20% 

18) Fosferno 50 

19) Hedonal текушта 

20) Holfidal 

21) Inteks — 8 — текушти 

Произведува Ветсерум 
завод — Загреб. Број 
на дозволата 1231 од 24 
мај 1956 година. 

Произведува Хемиска 
индустрија. „Зорка" — 
Шабац. Број на дозво-
лата 432 од 2Ј5 февруари 
1956 година. 

Произведува Хемиска 
и<ндустри]а „Зорка" —• 
Шабац. Број на дозво-
лата 1230 од 24 мај Ш53 
година. 

Произведува AAgru-
nol, Chemische Fabrik. 
Oosterkade 10, Gronin-

gen. Застапник Commer-
ce — Љубљана. Број на 
•привремената дозвола 
337 од 15 март 1956 го-
дина. 

• Произведува N. V. Phi-
' lips-Roxane, Amsterdam. 
Застапник „Philips" — 
техничко претставни-
штво — Белград. Број 
на привремената дозво-
ла 573 од 12 март 1956 
година. 

Произведува Farbenfa-
briken „Bayer" А. G. 
Leverkusen. Застапник 
Генералкомерц — За-
греб. Број на привре-
мената дозвола 471 од 
25 Февруари 1956 го-
дина. 

Произведува G. Lig-
termoet und Zoon, N. V. 
Rotterdam. Застапник 
Југоетаидард — Бел-
град. Број на привре-
мената дозвола 681 од 
22 март 1956 година. 

Произведува Plant Pro-
tection Ltd. London. 
Застапник Interexport 
— Белград. Број на 
привремената дозвола 
462 од 29 февруари 
1956 година. 

Произведува Farbenfa-
briken „Bayer" А. G. 
Leverkusen. Застапник 
Генералкомерц — За-
греб. Број на привре-
мената дозвола 677 од 
22 март 195Q година. 

Произведува Farbwerke 
Hoechst А. G. Frank-
furt/Mein. Застапник 
Југохемија — Белград. 
Број на привремената 
дозвола 464 од 29 фе-
вруари 1956 година. 

Произведува Samdoz А. 
G. Basel. Застапник 
Велебит—3 агреб. Бр ој 
на привремената до-
звола 463 од 29 февру-
ари 1956 година. 

22) Liro-malathion 25% 

23) I J c o - m o ^ a on 50% 

24) Li го (ап, гг. ј,г „га 
штркак.е 

25) Metasystox 

26) NA — ТА 

27) Orthocide 50 

28) „Riedel malathion" 

29) Systox 

30) Terra Sytam 

Бр. 1703 
21 јули .1956 година 

Белград 

Произведува G. Ligter-
moet und Zoon, N. V. 
Rotterdam. Застапник 
Југостандард — Бел-
град. Број на привре-
мената дозвола 555 од 
10 март 1956 година. 

Произведува G. Ligter-
moet und Zoon, N. V. 
Rotterdam. Застапник 
Југостандард — Бел-
град. Број на привре-
мената дозвола 557 од 
10 март 1956 година. 

Произведува G. Ligter-
moet und Zoon, N. V. 
Rotterdam. Застапник 
Југостаадард — Б е л -
град. Број на привре-
мената дозвола 55*6 од 
10 март 1956 година. 
Произведува Farbenfa-
briken „Bayer'' А. G. 
Leverkusen. Застапник 
Г ен ера л к е мерц — За-
греб. Број на привре-
мената дозвола 1447 од 
19 јуни 1956 година. 

, Произведува Farbwerke 
Hoechst А. G. Frank-
furt 'Mem. Застапник 
Југохемија — Белград. 
Број на привремената 
дозвола 465 од 29 фе-
вруари 1956 годаг-9. 
Иооизведува California 
Spray — Chemical Cor-
poration. Застапник Jv-
гоетандард — Белград. 
Број на поивремвн?та 
дозвола 484 од 3 март 
1956 година. 

Произведува Riedel de 
Наеп А. G. Seelze bei 
Hannover. Застапник 
Commerce — Љубљана. 
Број на привремената 
дозвола 564 од 10 март 
1956 година. 

Произведува Farbenfa-
briken „Bayer" А. G. 
Leverkusen. Застапник 
Генералкомерц — За-
греб. Број на привре-
мената дозвола 435 од 
25 февруари 1956 го-
дина. 

Произведува Murohy 
Chemical Company Ltd. 
Wheathampstead, Herts. 
Застапник Commerce 
— Љубљана. Број на 
поивремената дозвола 
292 од 26 март 1956 го-
дина. 

Директор 
иа Сојузната управа за заштита на 

растенијата, 
Инж. Србољуб Тодоровић с. р. 
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462. 
Врз сенова на чл, 39, 44 и 45 од Основниот закон 

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

С П И С О К 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ВРЕМЕНА 
ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА А ЧИЈА ВАЖНОСТ 

ПРЕСТАНАЛА 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
утврди ука дема престанала важноста на времената 
дозвола за пуштање во промет на хемиското сред-
ство за заштита на растенијата: 
Кити]us 80 (Nctzschwefel) Производител B a d i s c h e 

Anilin Soda Fabrik, Lud-
wigschafen am Rhein. За-
стапник Chemcolor — За-
греб. — Број на привре-
мената дозвола чија ва-

жност престанала е 269 од 
20 декември 1955 година. 
Објавено под ред. бр. 29 
од Списокот на хемиските 
средства за заштита на 
растенијата за ком е из-
дадена дозвола за пушта-
ње- во промет на тери-
торијата на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/56). 

Директор 
»а Сојузната управа за заштита на 

растенијата, 
Инж. Србољуб Тодоровић, е. p. 

463. 
Врз основа на чл. 38 и 39 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бо. 26/54) и чл. 13 од 
Правилникот п контрола на средствата за заштита 
на растенијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/55), 
Сојузната управа за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕШ!ЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА 

ПРОМЕНА НА ИМЕТО 
Сојузната управа за заштита на растенијата ја 

одобри промената на имињата на следниве хемиски 
средстава за заштита ка растенијата: 
1) Duphar Getraideschutz- Произведува N. V. Phi-

mitte! DX 1190 го ме- lips-Roxane, Amsterdam, 
нува името во: »Бир- Застапник »Philips«—тех-
hsr Kornkoferpuder« пичко претставништво — 

Белград. Број на дозвола-
та 1893 од 8 декември 1955 
година. Објавено под ред. 

бр. 8 на Списокот на хеми-
ските средства за зашти-
та на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пу-
штање во промет на те-
риторијата на Југославија 

(„Службен лист ФНРЈ", 
бр. 8/56). 

2) Parathiom Е 605 — теку- Произведува »»Плива" твор-
и т и го менува името ница лекова — Загреб, 
во: Parathion Е 605 forte Број на дозволата 430 од 

27 декември 1955 година. 
Објавено под ред. бр. 16 
на Списокот на хемиските 

средства за' заштита на 
растенијата за кои е изда-
дена дозвола за пуштање 
во промет на територи јата 
на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/56). 

Бр. 1705 
21 јули 1956 година 

Белград * 
Директор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

Инж Србољуб Тодоровић е. p. 

464. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ЗАДАР 
Врз основа на членот 178, 167 и 89 став 1 од За-

конот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници, Сојузната 
изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина во производители;^ група на ин-
дустријата, трговијата и занаетчиството во Избор-
ната околија Задар, што ќе се одржат на 26 август 
1956 година, е потврдена кандидатурата на Париќ 
(Николе) Јосип од Задар. 

Број 43 
4 август 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Заменик на Секретарот., Претседател, 
Миодраг Симовиќ, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

465. 

О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА НРО-
ИИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
КРАЉЕВО 

Врз основа :а членот 178 Л 67 и 89 став 1 од За-
конот за правата и должностите, избирањето и от-
повикот на сојузните народни пратеници, Сојузната 
изборна комисија 

О Б Ј А В У В А 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузнава 
народна скупштина во прси ЗЕ О Д Т Јте л ината група Ш 

Бр. 1704 
21 јули 1956 година 

Белград . 
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инду етри јата, трговијата и занаетчиството во 
Изборната околија Краљево, што ќе се одржат на 
26 август 1956 година, е потврдена кандидатурата 
на Поповиќ (Гроздимира) Војимир од Краљево. 

Бр. 42 
4 август 1956 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Заменик на Секретарот, Претседател, 
Миодраг Симонови«, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за патните и селидбе-
н-ите трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56) 
се потпаднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
ИА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИД&ЕНИТЕ 

ТРОШОЦИ 

Во членот 3 став 3 во вториот и третиот рад 
зад зборот „за,минувањето" треба да се додадат 
зборовите „или враќањето". 

Од Сојузниот извршен совет, 16 јули 1956 го-
дина, Бе игоа тг. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

452. Одлука за давање посебни позајмици на 
народните републики заради намирување 

.-— на определените расходи — — — — 645 

453. /Одлука за обезбедување на средствата за 
-/исплата на платите на работниците и слу-

О:- жбениците на стопанските организации во 
височина од 60% од платите пресметани 
според тарифниот правилник — — — 645 

454. Наредба за определување процентот на 
депозитот за обезбедување исплатата на 
инвестиционите работи што се финанси-
раат од средствата на Фондот за унапреду-
вање на шумарството и од средствата на 
политичкотериториј алките единици — — 616 

Страна 
455. Упатство за спроведување на Одлуката 

за начинот на утврдувањето на почетниот 
фонд на обртните средства на стопанските 
организации — — — — — — — — 646 

456. Решение за одобрување оснивањем и ра-
ботата на Друштвото за унапредување ис-
храната на народот — — — — — 649 

457. Решение за највисоките продажни цени 
нг« јагленот за одделни рудници на јаглен 649 

453. Дополнение на XIV конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за потребите 
на трговијата, угостителството и туризмот 651 

459. Правилник за начинот на вршење контро-
ла на гравот во зрно наменет за извоз — 651 

460. Упатство за спроведување на Одлуката за 
л звање премии на селсково приемите про-
изводители за сортно семе од пченица, 'рж, 
азим јачмен, ориз и соја — — — 652 

461. Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена дозвола 
за пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 653 

462. Стисок на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена времена 
дозвола за пуштање во промет на терито-
ријата но« Југославија а чија важност пре-
станала — — — — — — — — — . 655 

463. Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои се издадени дозволи 
за пуштање во промет на територијата на 
Југославија а на кои им е одобрена про-
мена на името — — — — — — 655 

4G4. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање на-
роден пратеник на Соборот на производи-
те пите; на Сојузната народна скупштина во 
изборната околија Задар — — — 655 

465. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање на-
роден пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната наводна скупштина 
во изборната околија Краљево — — — 655 
Исправка на Уредбата за измени и допол-
ненија на Уредбата за патните и сел губе-
ните трошоци . — — — — — — — 656 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ' 
Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од И маз 1956 година, годишна-

та претплата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година зголемена е од на 1500 
динари. 

Повторно се покануваат претплатниците разликата од ЗОО дин. за по еден при-
мерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, 
бр. 1032-Т-220. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна 
до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпреман>ето на листот 
од 1 октомври 1956 година. 

Одделение за претплата 
на „Службен лг*ст на ФНРЈ" 

Белград, Кр. Марка 9 — телефон 26-967 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-издавачка претпријатие — Белград. Улица Краљевиќ* 
Марка бр. 9. — Директор п одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Улица Краљевина Марка бр 9. 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 
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