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Цена ва овој број е 20.— дин« — Прет* 
плата за 1954 година изнесува lceo.— 
дин., а за странство 1500.— динари. — 
Редакција; Улица Кралевине Марка 
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838» 
Администрација 26-276, Пролазно од-

деление 22-619, Тел. централа 28-019. 

249. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за завр-

шните сметки на стопанските организации за 1953 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СОСТАВУВА-
ЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ ЗАВР-
ШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУ-
ГИ И НА ОКОЛИСКИТЕ И ПОСЛОВНИТЕ СО-
ЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1953 

ГОДИНА 
1) Во тон. 4 ст. 1 од Наредбата за составување, 

прегледување и одобрување завршните сметки на 
земјоделските задруги и на околиските и послов-
нике сојузи на земјоделските задруги за 1953 годи-
на („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53), место збо-
ровите „до 15 март 1954 година" се ставаат зборо-
вите „до 31 мај 1954 година". 

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

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 24 

25 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

250. 
Врз основа на одделот 4) и 6) од главата XXVIII 

на Сојузниот општествен план за 1954 година и чл. 
3 од Уредбата за девизното школување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53), а во врска со чл. 32 од 
Уредбата за организацијата и работењето на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54) и тон. I од Одлуката за овластување Од-
борот за стопанство да донесува решенија Но рабо-
тите од надлежноста на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСЛОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПОЕДИНЕЧ-
НИТЕ РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ВО ВРСКА СО НА-
БАВКАТА НА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ ОД СТРАНСТВО И ДОГОВОРИТЕ ЗА 
ДЕВИЗНИТЕ ЗАЕМИ СКЛУЧЕНИ ЗА ТИЕ ЦЕЛИ 

I. Важењето на решенијата цитирани во точ. II 
од ова решение што до 31 декември 1Ѕ53 година ги 
донеле Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет и надлежните државни органи, се про-
должува до 31 декември! 1954 година, ако корисни-
ците на тие решенија, врз основа на нив, до денот 
на влегувањето во сила на ова решение склучиле 
договори за набавка на опрема и инвестициони ма-
теријали од странство и за плаќање услуги во вр-

ска со тие набавки, и ако овие договори и' ги при-
јавиле на Народната банка на ФНРЈ. 

II. Под условите од претходната точка се про-
должува важењето на следните решенија: 

1) решенијата по коишто на поодделни сто-
пански организации, државни органи, установи и 
задружни и општествени организации им е одобре-
но да можат од средствата за инвестиции, од амор-
тизациониот фонд, од фондот за самостојно распо-
лагање и од другите фондови да користи и преку, 
10% за набавување опрема и инвестиционен мате-
ријал од странство и за плаќање услуги во врска 
со <гие набавки. 

За плаќањето на обврските од договорите склу-
чени врз основа на овие решенија првенствено ќе 
се употребат денарските средства во процентот 
утврден во одделот 6) од главата XXVIII на Соју-
зниот општествен план за 1954 година; 

2) решенијата по коишто на поодделни стопан-
ски организации, државни органи, установи и за-
дружни и општествени организации коефициентите 
за пресметување разликата во цените при увозот 
на опрема и инвестиционен материјал од странство 
се намалени под оние што важеле на денот на 
донесувањето на тие решенија. 

Коефициентите утврдени со решенијата од 
претходниот став ќе се применуваат на званични от 
курс на девизите, со тоа што по оние решенија по 
ком некој коефициент е утврден под 1,8 да се при-
менува коефициентот 1,8; 

3) решенијата по коишто на поодделни стопан-
ски и задружни организации за набавка на опре-
ма и; инвестиционен материјал од странство и за 
плаќање услуги во врска со тие набавки им е 
оставен на слободно располагање сиот износ на 
девизните средства реализиран со извозот. 

III. Корисниците на решенијата од претходната 
точка должни, се истите да и' ги поднесат на увид 
на Управата за надворешна трговија, која ќе цени 
дали се исполнети! условите за продолжување на 
нивното важење предвидени со одредбата на точ. I 
од ова решение. 

IV. Договорите за девизните заеми што ги склу-
чиле поодделни стопански и задружни организации 
до 31 декември 1953 година со Народната банка на 
ФНРЈ за набавка од странство опрема и инвести-
циони материјали и за плаќање услуги во врска 
со тие набавки, остануваат во сила, ако договорите 
за тие набавки односно услуги се склучени и и' се 
пријавени на Народната банка на ФНРЈ до влегу-
вањето во сила на ова решение. 

V. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
, О. С. бр. 27 

25 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 
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251. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1Ѕ54 година, а во вр-
ска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ'', бр. 19/54) и тон. I од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на С О Ј У З Н И О Т 
лзЕ'ршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен оовет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ПА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот на видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликите во цените при 
Ј:ЗЗОЗОТ, кој е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината иа коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при из-
возот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се вр-
шат следни измени и дополненија: 

1) во гранката 322 (дрвна индустрија), под ред-
ниот број 20 „Метле од сиркове сламе" коефициен-
тот се наголемува од 0,80 на 1,25; 

2) во гранката селско стопанство, редниот број 
53 се менува и гласи: 

„Корњаче, пужеви, пијавице, шкољке, змије, 
гуштери и сл. коефициент 1,10". 

Во истата гранка, по редниот број 55 се додава 
нов реден број 56, кој гласи: 

„Спужве и корали коефициент 1,75". 
II. Сва решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на рабо тат е склучени од 19 март 1954 
година. 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 29 

25 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
па Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

252. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година и чл. 3 
од Уредбата за данокот на промет („Службен лист 
i.a ФНРЈ", бр. 55/53), а во врежа со чл. 32 од Уред-
бата за организацијата и работењето на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), 
и тон. I под 1) и 4) од Одлуката за овластување Од-
борот за стопанство да донесува решенија по рабо-
тите од надлежноста на Сојузниот извршен совет 
(.»Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за 
стопанство на СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАНА ОД ПЛАКАЊЕ ВАЛОРИЗА-
ЦИОНИОТ ФАКТОР II ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
И ЗА КНИЖЕЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕ-
НИТЕ ПРИ УВОЗОТ ЗА ОПРЕМАТА СКЛУЧЕНА 
И ПЛАТЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1953 ГОДИНА ОД 
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН ФОНД И ОД СТРАН-

СКИТЕ ЗАЕМИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО 1954 
ГОДИНА 

1. По исклучок од одредбите на тон. 3) и б) од 
Решението за видовите на стоки и ко еф иди ситите 
за пресметување цените при увозот и извозот („Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр, 52/53) и чл. 7 и 15 од 
I/.: ед бата за данокот на промет нема да се пресме-
тува разликата во цените и данокот на промет при 
3" Е сзо г на опремава што се плаќа со средствата од 
Централниот девизен фонд и од странските заеми, 
ако сзаа опрема е платена до 31 декември 1953 го-
дина заклучно. 

Ако споменатата опрема е платена само делум 
до 31 декември 1953 година, одредбата од претход-
ниот став ќе се примени само на оној дел што е 
платен до тој ден. 

2. Стопан скит е организации се должни опре-
мата што во смисла на ова решение се осл об од УБЈ. 
од плаќање разликата во цените и данокот на про-
мет, да ја прокнижат во своето книговодство по 
цената коза се добива со примена на валоризацис-
КИ.ОТ фактор 1,8 врз пресметаната вредност на таа 
опрема по ззаничниот курс на девизите и данокот 
на промет. При теа за износот на разликата доби-
вена со калкулативна примена -на вал ориз а ци от ти о т 
фактор 1,3 и данокот на промет се наголемува фон-
дот на основните средства на стопанската органи-
зација, и во врсча со тоа се одобрува контоi _> 
„Фонд на основните средства" на товар на соодвет-
ното конто на основните средства. 

Книжењето од претходниот став хе го спрове-
дат стопанските организации едновремено со кни-
жењето на сваа спрема по фактичната набавна 
цена. 

3. Народната башка на ФНРЈ ќе ослободува од 
плаќање разлика во цените и данокот на промет 
во смисла на ова решение Брз основа на докумен-
тацијата и евиденцијата за контрола на платниот 
премет со странство. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а кз 
се применува од 1 јануари 195% година. 

Сојузен извршен совет 
О. е . бр. 31 

25 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић, е. р. 

253. 
Врз основа на одделот 2) од главата XXX на 

Сојузниот општествен план: за 1951 година, а во вр-
ска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, 
иселувањето и управувањето со Југословенските 
железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), 
чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/64) и тон. I под 6) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА ИА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ 
СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Возар ниските ставови во тарифите за прево-
оење стоки на Југословенските железници се мену-
ваат со определување понизок тарифен разред на 
Класификацијата, и тоа: 

за пресна морска ситна сина риба од позици-
јата 4-12—2 се определува тарифен разред 14. 

2. Намалените Бозаревски ставови што произ-
легуваат од примената на тарифниот разред опре-
делен со ова решение ќе се применуваат во внатре-
шниот сообраќај и се однесуваат само до вагонски 
пратки. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јуни 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 28 

25 мај 1954 година 
Белград , 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 
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254. 
Врз основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уред-

ба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), 
пропишуваме 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА ФИНАНСИСКАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ 

НА РАБОТИ НА ПРИХОДИ, ЦАРИНИ И 
СМЕТКОВОДСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Лицата што првпат се примаат во служба за 
вршење работа на звањата предвидени во Правил-
никот за звањата и платите на службениците на 
финансиската служба што работат на работите на 
приходи, царини и сметководство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/52), а немаат потребна стручна 
пракса, треба да имаат следна школска спрема, и 
тоа: 

1) лицата што ќе вршат работи на звањата: да-
ночен извршител, царински надзорник, царински 
магационер или сметковни режисер — непотполна 
средна школа за општо образование или КЕК ОЈ а 
друга школска спрема од соодветен ранг; 

2) лицата што ќе вршат рабови на звањата да-
ночник, цариник или сметководител — средна еко-
номска школа или потполна средна школа за оп-
што образование. 

Директорот на Управата за царини може да 
определи да можат да се назначуваат за приправ-
ници за звањето цариник и лина со некој друг вид 
школска спрема од соодветен ранг. 

Член 2 
Лицата што се примаат во служба за вршење 

работи: на звањата споменати во претходниот член 
се назначуваат како приправници за соодветните 
звања и сз распоредуваат во почетниот платен ра-
зред на тие звања. 

Член 3 
Приправничкиот стаж трае три години. 
Во текот на стажот приправникот треба да ра-

боти исклучиво на работи на звањето за кое се 
приготвува, и тоа на оние работни места на кои 
најдобро ќе се здобие со потребна пракса и со успех 
да го овладеа градивото за полагање испит. 

Член 4 
Непосредниот старешина при: кого се наоѓа при-

правникот на стаж треба да му овозможи на при-
правникот што подобро да ги запознае работите на 
звањето за кое се приготвува. 

Член 5 
Бројот на приправничките места за звањата 

споменати во чл. 1 од овој правилник се предви-
дува во претсметката на приходите и расходите на 
надлештво^ односно установата. 

II. СТРУЧНИ и с п и т и 
Член 6 

Стручниот испит може приправникот да го по-
лага откога ќе наполни две години стаж. 

Писмената пријава за полагање стручниот ис-
пит приправникот ја поднесува до старешината на 
организационата единица во која е распореден, а 
свој ја испраќа до органот при кој е формирана 
испитната комисија. 

Кон пријавата за полагање стручниот испит 
старешината на организационата единица поднесуга 
препис од решението за назначување и податоци 
за тоа во кои организациони единици службеникот 
бил запослен и кои работи ги вршел за време на 
приправничкиот стаж. 

Член 7 
Програмата по којашто стручниот испит го по-

лагаат приправниците за звањата даночен изврши-
тел, царински надзорник, царински магационер, 

сметксЕен режисер, даночник, цариник или сметко-
водител, се состои од општ и одделен дел. 

Член 8 
Општиот дел на стручниот испит за звањата 

даночен извршител, царински надзорник, царински 
магационер или сметковен режисер опфаќа: 

1) Основно познавање на државното устројство 
(форма на државата; органи на власта и на упра-
вата; административно-територијална поделба на 
ФНРЈ; самоуправување во локалните органи на 
власта; народни судови, јавно обвинителство, јавно 
правобранителство и државна арбитража; опште-
ствени служби и самоуправување БО нив; стопан-
ски организации и органи на самоуправувањѕто во 
стопанството). 

2) Прописи за службениците на државната ад-
министрација (прием во служба и престанок на 
службата; права и должности на службениците; 
платен систем и напредување во службата; кри-
вична, дисциплинска и материјална одговорност). 

3) Социјално осигурување (основно познавање; 
здравствена заштита; матер!: јално обезбедување: 
за време на времена неспособност за работа, за вре-
ме на труднота и пораѓање; прописи за детскиот 
додаток; инвалиднина; одредување на друга работа 
и преквалификација; инвалидска, старосна и фа-
милијарна пензија; закопнина). 

4) Кривични дела против службената, должност 
(злоупотреба на службена положба или овластевме; 
несозесна работа во службата; противзаконита на-
плата и исплата; фалсификати и уништување на 
службена исправа, книга или спис; предавање слу-
жбена тајна; проневера; послуга; противзаконито 
посредувања; примање и давање поткуп). 

Службениците треба да го познаваат и канце-
лариското работење во врска со примање и расно-
делба на поднесци и службени списи, работа на 
деловодник, именичен и предметен регистар и ре-
гистар на броевите на стасаните службени списи, 
со експедиција на службените списи, архивирање1, 
означување односно обележување на молби, жалби* 
пресуди и др. 

Член 9 
Општиот дел на стручниот испит за звањето 

даночник, цариник и сметководител опфаќа: 
1) организација и делокруг на државните ор-

гани, со особен осврт на народните одбори; 
2) организација на судовите, државните арби-* 

тражи, зави ото правобранителство и јавното обви-
нителство; 

3) начела на општата управна постапка и на 
Законот за управните спорови; 

4) основни принципи на управувањето со сто-
панските претпријатија и со установите на опште-
ствените служби (здравство, социјални грижи, про-
света) и однос на државните органи спрема тие 
организации; 

5) прописи за службениците на државната ад-
министрација; 

6) прописи за социјалното осигурување; 
7) кривтдчни дела против народното стопанство 

и службената должност. 

Член 10 
Одделниот дел на стручниот испит за звањата 

цитирани во чл. 8 опфаќа: 
А. За звањето даночен извршител 

1) Подробно познавање на прописите за при-
силна наплата на данокот и на други буџетски 
приходи; 

2) Познавање на прописите за данокот на доход 
(облог на данокот, доопеалост на данокот, наплата 
на гаранција, жалби, застареност, ненаплативост и 
слично); 
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3) Основно познавање на прописите за данокот 
ка наследства и подароци; 

4) Основно познавање на прописите за данокот 
ка промет; 

5) Основно познавање на прописите за таксите; 
6) Познавање на прописите за данокот на про-

мет и за таксите што ги пропишуваат народните 
одбори; 

7) Познавање на прописите за локалниот само-
придонес. 

Б. За звањето царински надзорник или царински 
магационер 

1) Прописи за царините (поим на царини ге, ни-
вна цел, вид на царините; царинско подрачје и ца-
ринска линија на ФНРЈ; царински стоки; царински 
надзор; постанка со патници; царинска постапка со 
двосоастсеници; пријавување и упатување на уво-
зни, извозни и транзитни стоки; основни поими за 
царинење стоки и за начинот за наплата на цари-
ните; увоз и извоз на стоки на враќање; казнени 
одредби; Правилник за вршење царински надзор 
ita Дунав; Правилник за царинската постанка со 
сувоземним моторни возила во меѓународниот пат-
нички сообраќај). 

2) Организација на царинската служба и на 
надворешната трговија (принципи врз кои е орга-
низирана царинската служба; Управа за царини; 
царинарници; царинарници со проширен делокруг 

! на работата; Управа за надворешна трговија; ролја 
и задачи на Народната банка на ФНРЈ во надво-
решната трговија; органи на девизната контрола; 
статус и организација од меѓународната шпедиција). 

3) Прописи за надворешно-трговското работење 
и девизни прописи (право на вршење увоз и извоз 
— запишување во н а дворешно - трг овски от регистар; 
надзор на царинските органи над увозот и извозот 
— нивни должности и обврски на претпријатијата; 
прописи за внесст и износот на валути, динари и 
други средства за плаќање од страна на патници; 
казнени одредби — во општи црти). 

4) Статистика и евиденција на надворешната 
трговија (основни задачи на статистиката на над-
ворешната трговија; ролја на евиденцијата за над-
ворешната трговија; учество па царинските органи 
во статистиката на надворешната трговија; постап-
ка во царинарници'^ со пријавите за извршениот 
извоз и узоз на стота). 

В. За звањето сметковен режисер 
Состав на буџетот (познавање на буџетската 

класификација и техника: раздели, делови, глави, 
партии, позиции; изработка на претсметка на при-
ходи и расходи; изработка на тримесечни и месеч-
ни планови на приходи и расходи; органи надле-
та ти за одобрување на буџети, тримесечни И ме-
сечни благајнички планови; дополнителни и вон-
редни пред л ти). 

2) Иззрнување на буџетот (наредбодавец за из-
вршување на претсметката и котеви права и дол-
жности; сметкополагач и негови пр реа и должно-
сти; буџетски кредит и пред определеност на кре-
дитот; создавање обврски на товар на претсмет-
ката; наредба за исплата; видови на налози за ис-
плата; буџетска и сметковна година; буџетски акре-
дитив; буџетска книшка; ликвидација на лични 
расходи; ликвидација на материјални расходи; до-
говори за набавки и услуги; лицитации и отстапу-
вање на работите со непосредна спогодба; регистра-
ција на сметки; данок на промет на услуги; акан-
ТРГИИ и ВРЕВЕНИ исплати; пресметка на патни и 
селидбени трошоци; депозити; вирман (измена на 
целта и висината на одобрените кредити); чување 
парични документи). 

3) Водење евиденција (на приходи; на расходи; 
на времени исплати; на готови мари; на забрани; на 
занг ен данок; на исплатени плати; на депозит). 

4) Материјалното работење (ракување со мате-
ријали и инвентар; книга на набавки и услуги; вог 

дење евиденција за инвентарот; водење евиденции 
за потрошни материјали; попис на материјали и ин-
вентар; расхсдување на материјали и инвентар). 

5) Техничко работење преку банките (буџетски 
акредитиви ш текушта сметка; сметка на приходите; 
коректура на расходите; исплати Р О ГОТОВИ пари; 
касен план; пополнување налози и манипулација со 
буџетската книшка). 

Член 11 
Одделниот дел на стручниот испит за звањето 

даночник, цариник: или сметководител опфаќа: 
А. За звањето даночник 

1) Прописи за вкупниот приход на стопанска 
организација и неговата расподелба; 

2) Прописи за расподелбата на добивката и за 
данокот на добивката на стопанските организации; 

3) Прописи за управувањето со основните сред-
ства на стопанските организации; 

4) Прописи за данокот на промет (општи про-
писи и тарифи); 

5) Прописи за земјарената и рентата; 
6) Прописи за интересот на ненавремено упла-

тените приходи на буџетот и општествените фон-
дови; 

7) Прописи за данокот на доход; -
В) Прописи за данокот на наследства и по-

дароци; 
9) Прописи за таксите; 

10) Прописи за данокот на промет и за таксите 
што ги пропишуваат народните одбери; 

11) Прописи за присилна наплата на данокот и 
на други буџетски приходи и приходи на опште-
ствените фондови; 

12) Прописи за финансирање на социјалното 
осигурување; 

13) Прописи за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации; 

14) Прописи за финансиската инспекција; 
15) Прописи за даночното книговодство; 
16) Прописи за книговодството на стопанските 

организации (општи поими за книговодството; би-
ланс, конта и форми на контата, синтетички: и 
аналитички конта; средства и извори на средства-
та, книговодствена документација, класи и функ-
ции на класите, завршна сметка на стопанските 
организации) — основно познавање; 

17) Прописи за планирањето (со општо позна-
вање на општествените планови на федерацијата, 
народната република, автономната единица и на 
народниот одбор) — основно познавање; 

18) Прописи: за буџетот и буџетското работење 
— основно познавање; 

19) Прописи за установите со самостојно финана 
сир ање — основно познавање. 

Б. За звањето цариник 
1) Прописи за царините; 
2) Царинска тарифа и номенклатура на надво-

решната трговија; 
3) Познавање на стоките; 
4) Организација на надворешната трговија и на 

царинската служба; 
5) Прописи за н а дв оре шн о -трго вското и деви-

зното работење; 
6) Статистика и оперативна евиденција на на-

дворешната трговија; 
7) Книговодство; 
8) Паричен и кредитен систем. 

В. За звањето сметководител 
1) Прописи за буџетското работење; 
2) Прописи за установите со самостојно 'финан-

сирање; 
3) Прописи за финансиско-материјалното рабо-

тење кај државните органи и установи; 
4) Прописи за даноците и таксите; 
5) Прописи за финансиската инспекција; 
6) Прописи за патните и лид бедите трош оци ј, 
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7) Прописи за ракувањето со материјали и ин-
вентар; 

8) Прописи за банките и за работењето преку 
банките; 

9) Прописи за финансиските прекршоци; 
10) Прописи за фондовите. 

Член 12 
Стручниот испит за звањето даночен изврши-

тел, царински надзорник, царински магационер или 
сметковни режисер е устен. 

Стручниот испит за звањето даночник, цариник 
и сметководител е писмен и устен. 

На писмениот испит на кандидатот му се дава 
да реши некој од посложени предмети од праксата 
на соодветната служба според дадените му списи. 

Задачата треба да се одбере и состави така што 
да може да се провери дали кандидатот сестрано 
ги познава работите на звањето за кое се приготву-
ва и како ги применува прописите на конкретни 
елуча" 

Член 13 
По завршениот испит комисијата го оценува 

успехот на целокупниот испит. 
Оценките се: „положил" и „не положил". 
Кандидатот го положил испитот ако за тоа гла-

са мнозинство од членовите на комисијата. 
Кандидатот што не ќе го положи испитот, може 

повторно да го полага по шест месеци. Ако ни тогаш 
не го положи, може да го повтори само уште еднаш, 
и тоа откога ќе помине една година од второто по-
лагање на испитот. 

Уверението за положениот испит го издава 
испитната комисија. Уверението го потпишуваат 
претседателот и секретарот на комисијата. 

Приправникот што не ќе го положи испитот ни 
по трет пат се распоредува, ако се согласи со тоа, 
во некоја друга служба или му се откажува слу-
зкбата 

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ 
Член 14 

Испитните комисии пред кои ќе го полагаат 
стручниот испит приправници ге се формираат и тоа: 

1) За звањето даночен извршител — при народ-
ните одбори на околиите и градовите; 

2) за звањето даночник — при надлежниот др-
жавен секретаријат за работи на стопанството; 

3) за звањето царински: надзорник, царински ма-
гационер или цариник — во Управата за царини на 
ФНРЈ, односно при организационите единици што 
ќе ги определи директорот на Управата за царина; 

4) за звањето сметкозен режисер — при наред-
ните одбори на околиите и градовите, односно при 
државниот секретаријат за работи на општата упра-
ва и за буџет; 

5) за звањето сметководител — при надлежниот 
државен секретаријат за работи на општата упр?ЕЗ 
и за буџет. 

Член 15 
Републичкиот државен секретар за работи на 

општата управа и за буџет може да определи и дру-
ги органи при кои ќе има испитни гени еми за по-
лагање на стручните испити за звѕња:а предвидени 
во чл. 14 под точ. 1, 4 и 5. 

Член 16 
Испитните комисии пред кои ќе го полагаат 

стручниот испит приправниците се состојат од прет-
седател, два члена и секретар (записничар). 

Претседателот и членовите на комисијата, како 
и нивните заменици ги именува помеѓу истакнатите 
стручњаци надлежниот државен секретар, односно 
претседателот на народниот одбор. 

Членовите на комиситата што се формира при 
Управата за царини на ФНРЈ ги именува директо-
рот на Управата за ггрили. 

Испитните комисии можат да се пополнуваат и 
со потребен број испитувачи за поодделни предмети. 

Член 17 
На членовите на испитните комисии и на секре-

тарите, како и на испи гувачите, им припаѓа хоно-
рар ѕугџ учествуваат во работата на комисијата. 

Член 18 
На службениците кога то полагаат испитот вон 

местото на службување^) им припаѓа надоместува-
ње на патните трошоци само при првото полагање 
на испитот. Ако службеникот неоправдано се отка-
же од испитот, нема право на надоместување на 
патните трошоци. 

Член 19 
Стручните испити се полагаат, по правило, во 

март и октомври, <а по потреба можат да се опреде-
лат и други срокови. 
IV. ОДДЕЛНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ ВО ПОВИСОКО ЗВАЊЕ 
Член 20 

Службениците во звањето даночник, цариник 
или сметководител кога ќе наполнат две години во 
XII платен разред, се здобиваат со правото да по-
лагаат одделен стручен испит за унапредување во 
соодветното повисоко звање (даночен односно ца-
рински инспектор, сметковен референт). 

По исклучок, полагањето на одделниот испит 
може да се одобри и порано, без обѕир на платниот 
разред, ако службеникот се истакнува со стручна 
способност и ако има нај малу осум години служба. 

Предлогот да се одобри полагањето на одделниот 
испит по претходниот став треба да се образложи • 
со податоци од кои може да се оцени фактичната 1 

способност на службеникот (работните места на кои 
службеникот бил и во кои организациони единици, 
какви задачи добивал и со каков успех ги извршуј 
вал и др.). 

Одобрението за полагање на одделниот испит по 
претходниот став го дава комисијата пред која се 
полага тој испит. 

Член 21 
Комисиите за полагање на одделниот стручен 

испит постојат: 
1) при Управата за царини, за службениците 

што имаат звање цариник; 
2) поп државниот секретаријат за работи на 

стопанството, за службениците што имаат звање 
даночни::; 

3) при државниот секретаријат за работи наѓ 
општата управа и за буџет, за службениците што 
имаат звање сметководител. 

Решението за именување членови на комисијата 
го донесува надлежниот државен секретар односно 
директорот на Управата за царини. 

Решенијата за именување членови на комисиите 
цитирани под точ. 1 и 2 се донесуваат во согласност 
со државниот секретар за работи на општата управа 
и за буџет. 

Член 22 
На одделниот стручен испит за унапредување 

во повисоко звање се проверува стручната способ-
ност и се оценува дали службеникот заслужува да 
се унапреди во повисоко звање. 

На испитот на кандидатот му се дава писмена 
задача да реши еден или повеќе практични случаи 
од службата во КОЈ а работи односно од работите 
што ги врши. 

На усниот испит кандидатот дава, на прашање 
од членовите на комисијата, потребни образложе-
нија и објасненија во врска со случај от кој писме-
но го решавал. 

Членовите на комисијата можат на службени-
кот да му постззаат и други прашања се* додека не 
ќе се убедат достаточно за фактичната стручна спо-
собност на кандидатот. 

По завршеното усно испитување комисијата го 
оценува успехот на целокупниот испит на начинот 
предвиден во чл. 13 од овој правилник. 

Член 23 
Кандидатот што не ќе го положи одделниот 

стручен испит може да го повтори уште двапати во 
паузи од нај ма лу две години. 
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Член 24 
По положениот одделен испит службеникот се 

унапредува во соодветното повисоко звање (даночен 
инспектор, царински инспектор односно сметковеи 
референт) во XI платен разред. 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 25 

Во поглед на признавањето на средна или виша 
стручна спрема на службениците што немаат соод-
ветна школска спрема (чл. 7 ст. 3 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
,< рглавните органи) согласно ќе се применат одред-
и т е од Правилникот за стручната спрема на управ-
ните службеници. 

Член 26 
Службеникот што преминува од други служби 

(од канцелариска или кекова, друга) на работите ка 
приходи, царини или сметководство, или преминува 
од една во друга служба предвидена со овој пра-
вилник, полага дополнителен испит. Овој испит не 
моне да ги опфати предметите што веќе ги поло-
жлл службеникот. Срокот за полагање на овој ис-
zr.iv на може да биде покус од три месеци ни по-
долг од една година. 

Во ЌОРОТО звање при преминот во друга служба 
службеникот може да се назначи кога ќе го поло-
жи дополнителниот испит предвиден во претход-
ниот став. 

Одредбата од ст. 1 на ОВОЈ член не се однесува 
до службениците што имаат звање даночен инспек-
тс р, царински инспектор или сметковен референт. 

Чген 27 
Службеникот што ќе се здобие со киш" школска 

спрема предвидена за службата во Koja се наоѓа а 
Има звање даночен односно царински (инспектор или 
сметковен референт, го полага само одделниот дел 
ка стручниот испит на звањето во кое ќе се назначи 
1,рз основа на дополнително здобиваната виша 
школска спрема, и тоа само оние предмети што не 
ги положил. 

Ако службеникот е во непосредно пониско зва-
ње од звањата предвидени во претходниот став го 
полага целиот стручен испит за соодветното пови-
соко звање. 

Член 28 
Службениците на финансиската служба што ра-

ботат на работите на приходи, царини или сметко-
водство, а кои не го положиле испитот по Уредбата 
за задолжително полагање стручни испити, ќе го 
полагаат испитот по програмите предвидени во овој 
правилник. 

Член 29 
Во рамките што се поставени со овој правилник 

директорот на Управната за царини може поблиску 
да ги определи програмите на стручниот испит за 
звањата царински магационер, царински надзорник 
или цариник, а по потреба и да ги менува односно 
дополнува тие програми. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. Ш 

13 мај 1954 година 
Белград 

за 

Државен секретар 
за работи на народното 

стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

255. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОВ-
ТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
КА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ВА СО-
ЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ 

ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ФОЧА 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА . 
С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Б е л г р а д 

Сојузната^изборна комисија ги прими изборнигз 
акти што се однесуваат до повторните избори з>а на-
роден пратеник на Соборот на производителите во 
групата на индустријата, трговијата и занаетчиство-
то' што се одржани во ИзОорната околија Фоча, па 
во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот па со-
јузните народни пратеници поднесува следен 

и з в е ш т а ј 
1. Повторните избори за народен пратеник на 

Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина (производител:-:ата група на индустри-
јата, тртвијата и занаетчиството) ЕО Изборната око-
лија Фоча определени со Одлуката од Соборот на 
производителите од 11 март 1954 година одржани се 
на 9 ма] 1Ѕ34 година. 

2. Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеше Изборна-
та комисија гш НР Босна и Херцеговина и Околина-
та изборна комисија за Изборната околија Фоча, 
определени: со решенијата на Сојузната изборна 
комисија бр. 1 и 3 од 15 септември 1953 година. 

3. Во смисла на чл. 172 ст. 1 од Законет за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, гласањето е изврше-
но по постоечките кандидатури што биле потврдени 
од Околиската изборна комисија, и тоа за кандида-
тот Сарајлиќ Салиха Мидхат од Горажде и Мили-
ќевиќ Ристе Трипо од Витковиќ. 

4. Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Фоча го утврди резултатот на изборите на 
начинот (пропишан, со чл. 165, 166 ст. 2, 4 и 5 и со 
чл. 167 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници. 

Резултатите на изборите се следни: 
Вкупно 
гласови % 

Членови на изборното тело 91 10.946 
Гласале членови на изборното тело 70 — 0.162 74,6 
За кандидатот Сарај лик Салиха 

Мидхат — — — — — — — 4.150 50,8 
За кандидатот Милиќевиќ Ристе Трипо 4.012 49,2 
Неважечки гласачки ливчиња — — 

Врз основа на ова Околиската изборна комисија 
за Изборната околија Фоча го прогласи за народен 
пратеник еа Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина (групата на индустријата, 
трговијата и занаетчиството) СараЈлиќ Салиха Мид-
хат од Горажде. 

Бр. 11 
21 мај 1954 година 

Белгрдд 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател^ 
ДР Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

.Членови: 
др Никола Степановиќ, е. р. 

Велибор Глигорић, е. р. 
Дејан Лапчевић е. р. 

Држев*« секретар 
работи на општата управа 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 
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По извршената споредба со изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Наредбата за задолжи-
телно водење работни книги на даночните обврз-
ници на данокот на доход од самостојни занимања 
и имот („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 2/54) се пот-
крала долу наведената грешка, и се даш 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОДЕЊЕ 
РАБОТНИ КНИГИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 
. НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ 

ЗАНИМАЊА И ИМОТ 
Почетокот на тон. 3 треба да гласи: 
„Адвокати, лекари, забери (дентисти), ветери-

нари, инженери, архитекти и геометри што вршат 
самостојни професионални дејности се должни да 
водат работни книги " и тн. 

Од Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на народното стопанство, Белград, 7 мај 1954 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 10 од 30 март 1954 година објавува: 
Општествен план на Народна Република Србија 

за 1954 година; 
_ Закон за буџетите на Автономната Покраина 

Војводина и Автономната Косовско-метохиска Об-
ласт. 

Во бројот 11 од 3 април 1954 година објавува: 
3£К0Н за буџетот на Наводна Република Србија 

(Реп;уСличниот буџет) за 1954 година, 
Зачоп за завршната сг хатка на Народна Републи-

ка Србија (Републичката завршна сметка) за 1952 
година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
државниот печат на НР СрбиЈа; 

Закон за измена на Наредбата за определување 
годишна количина вино и ракија сд берењето 1953 
година што можат да се трошат во домаќинство без 
плаќање данок на промет; 

Решенија за прогласување: Подреонската на-
гледна земјоделска станица во Смедеревска Палан-
ка, Геолошкиот институт на Српската академија на 
науките, Астрономската опсерваторија на Српската 
академија на науките, Хемискиот институт на Срп-
ската академија на науките и Институтот за јаглен 
на Српската академија на науките — за установи 
со самостојно финансирање. 

Во бројот 12 од 10 април 1954 година објавува: 
Одлуки за потврда на уредбите на Извршниот 

совет на Народна Република Србија; 
Одлука за евиденција на неподвижниот општо-

народен имот; 
Уредба за укинување Уредбата за одделите на 

Српската академија на науките и Уредбата за ин-
ститутите на Српската академија на науките; 

Наредба за водење работни книги во установите 
со самостојно финансирање што вршат и стопанска 
како споредна дејност; 

Решение за дополнение на Решението на Вла-
дата на НРС В. С. бр. 496/48 зл определување месни 
народни одбори за заверување потписи, ракописи и 
преписи; 

Решение за прогласување Институтот за физи-
ологија, развиток, генетика и селекција за установа 
со самостојно финансирање; 

Решение за оснивање Завод за ортопедска па-
тетика; 

Решение за прогласување: Институтот за ИСПИЈ 
туна ње електрични појави „Никола Тесла" на Срп-
ската академија на науките во Белград, Институтот 
за екологија и биотеотрафија на Српската академија 
на науките во Белград, Заводот за овоштарство и 
преработка на овошје во Чачак, Нагледната станица 
за рибарство Е,а НРС во Белград, Реонската земјо-
делска нагледна станица во Заечар и Институтот за 
научни истражувања во шумарството — за уста-
нови со самостојно финансирање; 

Решенија за премин на: Ветеринарниот научно-
истражувачки и Ди јашо етичкиот институт во Бел-
град, Институтот за водостопанство на НР Србија и 
Институтот за заштита на растенијата во Белград 
— на работење како установи со самостојно финан-
сирање; 

Исправка на Правилникот за надзор над живот-
ните прехрани и предметите за општа потрошувачка, 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 13 од 18 март 1954 го-
дина донесуваат само решенија од народните од-
бори за дополнителни избори во некои околии и 
општини. 

Во бројот 14 од 25 март 1954 година објавуваат: 
Уредба за оснивање и работа на Комисијата за 

преглед филмови; 
Уредба за задолжително испраќање печатени ра-* 

боти на подрачјето на НР Хрватска; 
Решение за оснивање Институт за шумарски и 

ловни истражувања на НР Хрватска; 
Решение за именување членови на комисијата 

за преглед филмови; како и решенија од народните 
одбори за дополнителни избори. 

Во бројот 15 од 31 март 1954 година објавуваат: 
Уредба за организација на шумарската службаjf 
Уредба за оснивање шумарски инспекторати; 
Одлука за состав на Советот за просвета, наука 

и култура; 
Одлука за состав на Советот за народно здравје 

и социјална политика; 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

резултатот на дополнителните избори за народен 
пратеник за Републичкиот собор на Саборот на НР, 
Хрватска во изборната околија Шибеник III; 

Список на постојаните судски толкувачи на по-
драчјето на НР Хрватска. 

Во бројот 16 од 8 април 1954 година објавува: 
Препорака на народните одбори на општините, 

градските општини, градовите и околиите за уна-
предување материјалната состојба на школите; 

Решение за определување народните одбори што 
осниваат комисии за полагање испити за квалифи-
цирани и висококвалифицирани работници од ру-
дар ската струка; 

Покана за поднесување даночни пријави за 1954 
година од оние даночни обврзници на коишто да-
ночната основица им се утврдува однапред во пау-
шален износ. 
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УР А ДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ураднн лист Неродне Републике Словеније" во 
бројот 10 од 18 мг.рт 1954 година објавува: 

Одлука за данокот ка промет на производите еа 
експлоатацијата на шумите огранка 313; 

Одлука за данокот на доход во постојан износ 
за 1954 година; 

Уредба за тарифата на придонесот за фондовите 
за обнова на шумите од дрвото од приватните и за-
дру-: :пите шуки, 

Список ка арбитражите вештаци во НР Сло-
венија. 

Во бројот 11 од 25 март 1954 година донесува 
само одлуки од народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНИ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" во бројот 6 од 17 март 1954 година 
нека службен дел. 

Во бројот 7 од 1 април 1954 година објавува: 
Правилник за дополнение на Правилникот за 

подаматурсЕИСТ испит во гимназиите и народните 
е смолетки; 

Решение за определување народните одбори на 
.рие подрачје ќе се применуваат прописите за пре-
глед на мртовци; 

Решение за назначување републички инспек-
тори за пазариште™; 

Решение за назначување републички финанси-
ски инспектори. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 7 од 16 март 1954 година објавува: 

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

Одлука за даночните стопи на данокот на доход 
за 1954 година; 

Одлука за изменување Одлуката за применува-
ње на планските инструменти за 1954 година; 

Одлука за измена на плановите на Советот за 
просвета на ПРМ; 

Упатство за полагање стручни испити за звања 
на полу квалификуван, квалификовали и азисококва-
лификоиан работник во угостителската струка. 

Во бројот 8 од 13 март 1954 година објавува: 
Решение за свикување трета седница на Репу-

бличкиот собор и на Соборот на производителите 
на Народното собрание на НР Македонија; 

Решение за свикување четврта заедничка сед-
ница на Републичкиот собор и на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НР Ма-
кедонија; 

Уредба за укинување на Институт за здрав-
ствено просветување; 

Уредба за дополнување Уредбата за максиму-
мот на обработува земја што се остава на фамилии 
задруги и за земјоделски домаќинства на подрачјето 
на НР Македонија; 

Одлука за организацијата на сузбивањето и спре-
чувањето на туберкулозата и бруцелозата на гове-
дата во НР Македонија; 

Решение за определување претпријатија за кои 
конкурсот за назначување на директор ќе го распи-
ше комисијата што ќе ја именува Извршниот совет. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе4 

во бројот 5—б од 15 март 1954 годила објавува: 
Одлука за прогласување на Законот за измени 

на чл. 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Наро-
дна Република Црна Гора и за републичките орга-
ни на власта; 

Закон за измени на чл. 75 ст. 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Народна Република Црна Гора и за 
републичките органи на власта; 

Правилник за работа на Народната скупштина 
на Црна Гора; 

Правилник за работа, на Републичкиот собор на 
Народната скупштина на Црна Гора; 

Правилник за работа на Соборот на производи-
телите на Народната скупштина на Црна Гера; 

Одлука за наградите и надокнадите за постоја-
ните функции на пратениците на Народната скуп-
штина на Црна Гора, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

249. Наредба за измена на Наредбата за со-
ставување, прегледување и одобрување 
завршните сметки на земјоделските за-
други и на околиските и насловните со-
јузи на земјоделските задруги за 1953 
година 385 

250. Решение за условите на важењето на по-
единечните решенија донесени во врска 
со набавката на спрема и инвестициони 
материјали од странство и договорите за 
девизните заеми склучени за тие цели 385 

251. Решение за измени и дополненија на 
Списокот на видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликите во 
цените при извозот — — — — ѕвв 

252. Решение за ослободување од плаќање ва-
лсризациониот фактор и данокот на про-
мет и за книжењето на разликата БО це-
ните при увозот за опремата склучена и 
платена до 31 декември 1953 година од 
Централниот девизен фонд и од стран-
ските заеми која се увезува бо 1С54*год. 386 

253. Решение за измена на тарифите за пре-
возење стоки на Југословенските желез-
ници 386 

254. Правилник за стручната спрема на служ-
бениците на финансиската служба што 
работат на работи на приходи, царини и 
сметководство — — — — — -I 287 

255. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за повторните избори за народен пратеник 
на Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина одржани во 
Изборната околија Фоча 390 

Исправка на Наредбата за задолжително во-
дење работни! книги на даночните обврз-
ници на данокот на доход од самостојни 
занимања ви имот -
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