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157. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVII на 

Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузни-
от извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТАТА И УПОТРЕБАТА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со цел да се осигураат дополнителни средства 

за издршка на стручните училишта, нивните д о -
мови и домовите на учениците во стопанството, ќе 
се формираат фондови за кадрови во стопанството. 

Редовните средства за издршка на стручните 
училишта, нивните домови и домовите на ученици,те 
во стопанството и натаму ќе се осигуруваат в р з 
основа на прописите што важат . 

Член 2 
Фондови за кадрови ќе формираат : Сојузната 

индустриска комора, Сојузната градежна комора, 
републичките трговски комори, републичките уго-
стителски комори, републичките занаетчиски к о -
мори, како ш републичките стручни з д р у ж е н и ј а на 
стопанските организации на патниот сообраќај. 

Коморите од горниот став формираат фондови 
за кадрови секоја за својата 'област односно гранка 
на стопанството. 

Сојузната индустриска комора ќе формира ф о н -
дови за кадрови во индустријата и рударството и 
при своите секции и стручни здруженија , ако в о 
гранката за која секцијата односно стручното здру-
жение е основано постојат стручни училишта, н и в -
ни домови и домови н а учениците во стопанството. 

За формирањето на фондот решава собранието 
на комората односно највисокиот орган н а републич-
кото стручно здружение н а стопанските организа-
ции за патниот сообраќај. 

Член 3 
Придонесот на фондот за кадрови се должни да 

го плаќаат стопанските организации чи јашто основ-
н а дејност спаѓа во областа односно гранката н а 
стопанството за к о ј а е формиран фондот. 

Придонесот за кадрови задолжително го п л а -
ќаат сите стопански организации од горниот став, 
без обѕир дали се зачленети во соодветната комора 
односно стручното здружение. 

Придонесот за кадрови се д о л ж н и да го плаќаат 
и приватните занаетчиски и угостителски дуќани. 

Земјоделските задруги не се должни да го п л а -
ќаат придонесот за кадрови. 

' ' Плен 4 
ОДО пресметаниот придонес за кадрови во инду-

стријава и рударството стопанските организации 
уплатуваат определен процент: 

а) во Фондот за кадрови на Сојузната индустри-
ска комора; 

6)1 во фондовите за кадрови при секдиите и 
стручните здружени ја што ги формирала Сојузната 
индустриска комора (чл. 2 ст. 3 од уредбата). 

Процентот од предниот став го утврдува Сојузни-
от извршен совет по предлог од Управниот одбор н а 
Фондот за кадрови н а Сојузната индустриска комора. 

Со правилникот н а Фондот з а кадрови н а Соју -
зната индустриска комора се определува за кои; 
цели можат да се употребуваат средствата на Фон-
дот за кадрови од точ. а) ст. 1 на овој член. 

Член 5 
Фондови за кадрови м о ж а т д а формираат и: Ге-

нералната дирекција на Југословенските железници 
и Генералната дирекција на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони. 

Решение за формирање на фондот донесува 
управниот одбор н а Генералната дирекција . 

Член 6 
Фонд за кадрови може да формира и Управата 

за работи на воената индустрија на Државниот се-
кретаријат з а работи на народната одбрана. 

Сојузниот извршен совет, по предлог од Др-
жавниот секретар за . работи на народната одбрана, 
определува кои претпријати ја што произведуваат за 
воени потреби се должни да го уплатуваат придо-
несот за кадрови. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет може да одобри ф о р -

мирање на фондови за кадрови и за други области 
односно гранки н а стопанството. 

II. Средства на фондовите за кадрови и нивна 
употреба 

Член 8 
Средствата на фондовите за кадрови ги сочи-

нуваат придонесите з а кадрови што ги уплатуваат 
стопанските организации и интересот н а средствата 
на фондот вложени при банката. 

Во средствата на фондот влегуваат и прилозите 
од стопанските и општествените организации, до-
тациите од политичко-територијалните единици, к а -
ко и завештанија и прилози од приватни лица. 

Член 9 
Од фондот за кадрови првенствено се осигуру-

ваат дополнителните средства за подобрување усло-
вите за работа во ученичките работилници на струч-
ните училишта со практична обука во кои се п р и -
готвуваат кадрови на квалифицирани работници з а 
соодветна област односно гранка на стопанството. 

Од фондот за кадрови можат да се даваат до-
полнителни средства и за намирување други потреби 
на стручните училишта и нивните домови, а особено 
з а набавка на инвентар и учила во стручните у ч и -
лишта, набавка на инвентар за домовите на учени-
ците во стопанството и домовите на стручните у ч и л и -
шта со практична обука, набавка на прибор и учеб-
ници за училиштата на учениците во стопанството 
и стручните училишта со практична обука, како и 
за адаптација и доградување на училишни, рабо-
тилнички и домски згради. 
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Од фондот што го формирала републичката за -
наетчиска комора се осигуруваат дополнителни сред-
ства за подобрување условите за работа на стручните 
училишта и домовите во кои се приготвуваат кадро-
ви за занаетчиството, како и дополнителни средства 
за училиштата и домовите на учениците во стопан-
ството во кои се приготвуваат, покрај кадровите за 
занаетчиството, и кадрови: за другите стопански 
гранки. 

Средствата на фондот за кадрови што ќе го 
формира Управата за работи на воената индустрија! 
на Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана (чл. 6) можат да се употребат само за оси-
г р у в а њ е дополнителни средства за издршка на 
стручните училишта и на домовите во кои се при-
готвуваат кадрови за претпријатијата што произве-
л а ? ат убојна опрема и експлозив. 

Средствата на фондот можат да се употребат 
само како дополнителни средства за целите цити-
рани во горните ставови, а не можат да служат за 
. намирување на управно-административните трошо-
,ци на фондот. 

Член 10 
Сојузниот из,вршен совет може да определи од 

Фондот за кадрови на Генералната дирекција на 
Југословенските железници, како и од фондот за 
кадрови на Генералната дирекција на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, да се намиру-
ваат сите расходи на стручните училишта и нив-
ните домови БО кои се приготвуваат кадрови за 
озие организации. 

"Републичкиот извршен совет може да определи 
од фондовите за кадрови што ги формираат репу-
бличките стопански комори или републичките струч-
ни здруженија на стопанските организации на пат-
ниот сообраќај да се намируваат сите расходи на 
стручните училишта и нивните домови, во кои се 
приготвуваат кадрови за односните' стопански гранки1. 

Член И 
Една или повеќе стопански организации што се 

„должни да плаќаат придонес за кадрови во еден 
фонд можат, по претходно одобрение од управниот 
-одбор на фондот, да је земат на себеси обврската за 

'издршка на стручното училиште со практична обука. 
ЛЗо ОВОЈ случај тие се должни да осигурат кори-
стење на полниот капацитет на училиштето. 

Стопанските организации што во смисла на гор-
ниов став ја зеле на себеси обврската за издршка 
на училиштето се должни да го пресметуваат при-
донесот за кадрови според нормата што важи за нив 
и, во рамките на претсметката на дополнителните 
средства одобрена од управниот одбор на фондот, 
да го употребуваат за намирување на расходи-те 
на училиштето. Ако придонесот на стопанската ор-
ганизација е поголем од одобрените пресметковни 
расходи на училиштето, овие стопански организа-
ции се должни разликата да ја уплатуваат во фон-
дот за кадрови. Ако претсметковните или фактичните 
расходи на училиштето се поголеми од износот на 
придонесот, овие стопански организации разликата 
ќе ја намират од средствата со кои располагаат 
самостојно. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет определува за секоја 

година основи и норми на придонесот за кадрови. 
Републичкиот извршен совет ги определува нор-

мите на придонесот за кадрови за стопанските ор-
ганизации од областа на занаетчиството, угостител-
ството и патниот сообраќај. Овие норми не можат 
да бидат пониски од најмалите норми што ги утвр-
дил за тие стопански организации Сојузниот извр-
шен совет. 

Сојузниот извршен совет може да ги овласти 
републичките извршни совети; да можат да ги на-
гслемат нормите на придонесот за кадрови на сто-

панските организации е р и кои учествува федера-
цијата во расподелбата на добивката. Наголемениот 
дел на придонесот паѓа на добивката по издвојува-
ње учеството на федерацијата во добивката како за -
конска обврска од добивката. Републичкиот извр-
шен совет ќе определи за кои цели ќе се употребат 
средствата добивани од наголемениот дел на при-
донесот. 

Републичкиот извршен совет ги определува 
основите и нормите на придонесот за кадрови што 
се должни да го плаќаат приватните занаетчиски 
дуќани и приватните угостителски дуќани. 

Член 13 
Стопанските организации го пресметуваат при-

донесот за кадрови според нормата што важи за 
нивната основна дејност. 

Придонесот за кадрови се плаќа во сроковите и 
на начинот пропишан за уплати во буџетот и фон-
довите. 

Член 14 
Народната банка на ФНРЈ е должна да води од-

делна сметка на уплатата на придонесот за ка,дро-
ви за секој фонд формиран според оваа уредба. 

Управниот одбор на фондот за кадрови е дол-
жен по гранките на сто,панството да осигури еви-
денција за уплатите на придонесот за кадрови и за 
трошењето на средствата на фондот. 

III. Управување со фондовите за кадрови 
Член 15 

Управувањето со фондовите за кадрови се за-
снива врз начелата на општественото управување. 

Член 16 
Со фондот за кадрови управува управниот одбор. 
Управните одбори на фондовите за кадрови од 

чл. 2 ст. 1 се состојат од членовите што ги именува 
оснивачот на фондот, од два члена што ги именува 
надлежниот орган на соодветната синдикална орга-
низација и од членовите што ги именуваат Сојузни-
от извршен совет односно републичките извршни 
совети. 

Со правилникот на фондот ќе се определи бројот 
на членовите што во управниот одбор ги именува 
оснивачот на фондот, а Централното веќе Фа Со-
јузот на синдикатите на Југославија ќе ги определи 
органите на син,дикалните организации што се над-
лежни за именување претставници на тие организа-
ции во управниот одбор на фондот. 

Управниот одбор на фондот за кадрови што ќе 
го формира републичката занаетчиска комора се ф о р -
мира според одредбите од овој член, со тоа што 
во овој управен одбор влегува и по еден член што 
ќе го определат управните одбори на другите фон-
дови за кадрови неон на овој фонд, во смисла на 
чл. 18 на оваа уредба, му доделуваат дел од сред-
ствата за училиштата и домовите на учениците во 
стопанството. 

Член 17 
Со правилникот на фондот за кадрови поблиску 

се определува начинот на управувањето со фондот 
и работењето на фондот. 

Правилникот го донесува органот надлежен за 
оснивање на фондот, а го одобрува Сојузниот извр-
шен совет односно републичките извршни совети. 

Член 18 
Управните одбори на фондовите за кадрови од 

чл. 2, се должни на фондот за кадрови што го осно-
вала републичката' занаетчиска комора да му доде-
лат дел од средствата за училиштата и домовите на 
учениците во стопанството (член 9 став 3), во кои, 
покрај кадрските за занаетчиството, се приготву-
ваат и кадрови за односната област мат гранка на 
стопанството, ако управните одбори на фондовите 
за кадрови на поодделни области и гранки на сто-
панството не зеле обврска за непосредно доделу-
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вање дополнителни средства за тие училишта и 
домови. 

Член 19 
Управниот одбор на фондот за кадрови на Со-

јузната градежна комора може дел од средствата на 
фондот да пренесе на секциите на комората односно 
на стручните здруженија. 

Член 20 
Со фондовите за кадрови при секциите и струч-

ните здруженија што ги основала Сојузната инду-
стриска комора (чл. 2 ст. 3) како и со средствата што 
ги пренела Сојузната градежна комора на своите 
секции и стручни здруженија (чл. 19) управуваат 
одделни управни одбори на фондовите ѕа кадрови 
што ги именува Управниот одбор на Сојузната 

и.ндустриска комора односно на Сојузната градежна 
комора 

Управните одбори на фондовите за кадрови од 
горниот став се состојат од определеа број претстав-
ници на односната секција на комората односно на 
стручното здружение, од определен број претстав-
ници на соодветната синдикална организација, како 
и од определен број лица од редот на просветните 
работници. 

Централното веќе на Сојузот на синдикатите на 
Југославија ја определува синдикалната организа-
ција од која ќе се именуваат претставниците на син-
дикалната организација во управниот одбор не фон-
дот за кадрови при односната секција на комората 
или стручното здружение. 

Членовите на управниот одбор на фондот за к а -
дрови од редот на просветните работници Управниот 
одбор на комората ги именува во согласност со 
соодветните просветни установи и здруженија, што 
се занимаваат со прашањата на стручното школство. 

Со правилни-кот на Фондот за кадрови на Соју-
зната индустриска (комора односно на Сојузната 
градежна комора ќе се определи бројот на членовите 
на управните одбори на фондовите з а кадрови при 
секцт4ите на комората и стручните здруженија, про-
светните установи и здруженија во согласност со кои 
Управниот одбор на комората ги именува членовите 
на управните одбори на фондовите за кадрови од 
редот на просветните работници, како и начин на 
управувањето со средствата од овие фондови. 

Член 21 
Со републички прописи може да се определи од 

средствата на фондот за кадрови што го основала 
републичката занаетчиска комора да може дел од 
средствата да се пренесе на фондовите за кадрови 
што ќе ги обноват околиските (градските) занаетчи-
ски комори. Од овие фондови се осигуруваат допол-
нителните средства за исти цели за кои се употре-
буваат средствата на фондовите з а кадрови што ги 
основала републичката занаетчиска комора. 

Со републички прописи ќе се определат условите 
според кои околиските (градските) занаетчиски ко -
мори можат да основ ат фондови за кадрови, н а -
чинот за осигурување на средствата за овие фон-
дови, како и управувањето со тие средства. 

Член 22 
Управниот одбор на фондот за кадрови опреде-

лува за кои цели ќе се употребат средствата на ф о н -
дот доделени на поодделно училиште односно дом. 

Управниот одбор на фондов при доделувањето 
на средствата на фондот на училиштата и домовите 
особено е должен да води сметка1 А а ОПОЈОТ на уче-
ниците и за состојба-та ѕ-а снабденоста на поодделни 
училишта и домови како и за потребите од стручни 
ка-дрови во односната стопанска гранка. 

Средствата што управниот одбор на фондот му 
ги доделува на поодделно училиште одвоено дом 
не влегуваа! во редовната претсметка на приходите 
и расходите на училиштето односно домот. 

Надлежните органи на училиштето односно до-
мот се должни дополнителните средства добиен^ 
од фондот да ги употребат само за целите за кои 
се трие ѕпредопределени. Ако (со (претсметката на! 
училиштето односно домот се предвиди употреба на! 
средствата на фондот за други цели а не за оние што 
ги определил управниот одбор на фондот, управниот 
одбор на фондот може да ја запре исплатата на тие 
средства. 

Член 2-3 
Управниот одбор на фондот за кадрови е должен 

за секоја! година да состави вкупна претсметка на 
приходите и расходите на фондот. 

Управниот одбор на фондот за кадрови е д о л ж е а 
откога ќе помине годината да состави завршна смет-
ка со извештај за работењето на фондот и тоа н а ј -
доцна до 31 март идната година. 

Претсметката на приходите и расходите како од 
завршната сметка на фондот за кадрови, ги одобрувај 
органот што го основал фондот. 

Пресметките на приходите и расходите како ш 
завршните сметки на фондовите за кадрови при^ 
лекциите и стручните здруженија што ги основала 
Сојузната индустриска комора односно Сојузната,^ 
градежна комора ги одобрува Управниот одбор на : ' 
фондот за кадрови при Сојузната индустриска ко-
мора односно при Сојузната градежна комора. 

Член, 24 
Управниот одбор на фондот е должен по барање^ 

од Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет; 
односно по барање од републичкиот совет за про-. 
света и култура да поднесува повремени извештаи 
за работењето и за состојбата на фондот. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 25 

По исклучок од одредбите на чл. 2 фондови за 
кадрови во 1955 година можат да осниваат управните 
одбор-и на комората односно на стручното здружение -
на стопанските организации на патниот сообраќаја 

Член 26 
Републичкиот извршен совет може да определи! 

стопанските организации што до влегувањето1 ВО' 
сила на оваа уредба осигурувале редовни средства 
за издршка на стручни училишта со практична обу-
ка и нивни домови, и натаму да ги осигуруваат овие 
средства, со тоа што тие средства паѓаат на товар! 
на добивката по издвојувањето на учеството н а ф е - ; 
дерацијата во добивката како законска обврска од 
добивката. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен 

Р. п. бр. 126 
8 -април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р, 

158. 
Врз основа на чл. 70 точ. 6 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕГИСТАР НА 

БРОДОВИТЕ 
Член 1 

Чл. 1 од Уредбата за оснивање Ју го словенски 
регистар на бродовите („Службен .т ист на С?1-трЈ", бр. 
52/49 и 26/51), се менува така што да гласи: 

„Работите во врска со класификацијата на бро-
довите ги. врши заводот за класификација на бро-
довите под назив Југословенски регистар на бродо-
вите, со седиште во Сплит. 
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Надзор над работата на Југословенскиот реги-
стар на бродовите врши Управата за -поморство и ре-
ден сообраќај." 

Член 2 
Во чл. 2 точ. 6 се менува така што да гласи: 
„6) да врши на домашните бродови инспекција 

да котловите и садовите под натиск." 

Член 3 
,Чл. 4 се менува така што да гласи: 
„Југословенскиот регистар на бродовите има тех-

ничко-наутичко биро и секретаријат. 
Со работата на техничко-наутичкото биро рако-

води главен инженер, кој наедно е и заменик на 
директорот, а со работата на секретаријатот рако-
води секретар." 

Член 4 
Нл. 5 се менува така што да гласи: 
„Директорот, главниот инженер, секретарот и ра -

раководителите на отсеците ги назначува директор 
(рот на Управата за поморство и речен сообраќај. За 
назначување директор е потребна согласност од Со-
јузниот извршен совет/1 

Член 5 
Чл. 6 се менува т а к а што да гласи: 
„Главниот инженер со секретарот, раководите-

лите на отсеци и други стручни службеници што ќе 
ги определи директорот го сочинуваат колегиумот на 
'Југословенскиот регистар на бродовите. 

Колегиумот е советодавен орган на директорот. 
Директорот го свикува колегиумот по сите по-

в а ж н и технички прашања и раководи со неговата 
работа." 

Член 6 
Во чд. 7 ст. 2 се менува така што да гласи: 
„Стручниот совет се состои од истакнати струч-

њаци, кои во согласност со старешината надлежен 
з а нивно назначување ги менува директорот на У-
правата за поморство и речен сообраќај." 

Член 7 
Чл. В се менува така што да гласи. 
„Југословенскиот регистар на бродовите може, 

по потреба, да оснива свои уреди." 

Член 8 
Чл. 9 се менува така што да гласи: 
„Југословенскиот регистар на бродовите има 

одделна претсметка што влегува во состав на прет-
сметката на Управата за поморство и речен сообраќај. 

Директорот на Југословенскиот регистар на бро-
довите е наредбодавец за извршување на претсмет-
ката. 

Југословенскиот регистар на бродовите за сто-
рените услуги ќе наплатува надоместување според 
тарифата што ја пропишува Управата за поморство 
и речен сообраќај по (претходно прибавено мислење 
од комората односно од соодветното стопанско здру-
жение во кое се зачленети бродарските претприја-
тија. Ако 'Управата за поморство и речен сообраќај 
не го усвои мислењето од комората односно од соо-
дветното стопанско здружение, спорното прашање 
ќе се изнесе пред Сојузниот извршен совет, кој ќе 
даде упатство за решение на тоа прашање." 

Член 9 
Чл. 10 се менува така што да ГЈЈ^ 
„Југословенскиот регистар на бродовите може да 

соработува со странски заводи и со друштва за к л а -
сификација на бродовите, но договор за постојана 
соработка може да склучува само со претходно одо-
брение од директорот на Управата за поморство и 
речен сообраќај." 

Член 10 
Чл. 13 се менува така што да гласи: 
,.Поблиски прописи за организацијата и работа-

та на Југословенскиот регистар на бродовите како и 
за овластувањата на неговиот дир актер и на рако-
водните службеници ќе донесе директорот на Упра-
вата за поморство и речен сообраќај " 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 125 
7 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Брез-Тито, с. р. 

159. 
Врз основа на чл. 6а од Уредбата за продавање 

станбени згради од општонародниот имот („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 17/53 и 31/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА НАРОДНИТЕ 
ОДБОРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДОВРШЕНИ 
СО ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ОП-

ШТОНАРОДНИОТ ИМОТ ВО РАТИ 

1. Паричните средства што ќе бидат добивени со 
продажба на згради од општонародниот имот во рати 
во смисла на чл. 6а од Уредбата за продавање стан-
бени згради од општонародниот имот, ќе им ги испла-
тува Народната банка на Ф Н Р Ј на народните одбори 
во сроковите и во висината како што ќе и' бидат 
отпл ату вани заемите што им се одобрени на купу-
вачите на тие згради. 

2. Народната банка на Ф Н Р Ј е должна да им ги 
исплатува на народните одбори сите износи што ќе 
ги прими на име отплатување на кредитите цити-
рани во горната точка, освен интересот на тие кре-
дити. 

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
и на сите продажби на станбените згради од општо-
народниот имот во рати што се склучени од 12 а в -
густ 1953 до 31 август 1954 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Ф Н Р Ј " . 

Р. п. бр. 121 
31 март 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
велико Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

160. 
Врз основа на. одделот 1 од главата XXVI на 

Сојузниот општествен план за 1955 година Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-

ЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Се определуваат највисоките продажни цени, 
и тоа: 

а) за розана граѓа од ела и смрека на след-
ниве сентименти и димензии: 
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Сортименти Дебелина Широчина Должина Највисока цена 
1) Штици и планки: 

во мм во см во м во динари, 

Чисти — полу чисти 12 3 - 6 3 5 . 0 0 0 
18 1 

Ј) „ 3 3 . 0 0 0 
2 4 11 11 3 1 . 0 0 0 
28 — 48 11 11 3 3 . 0 0 0 

Квалитет „А" 12 3 — 6 2 6 . 5 0 0 
18 „ 2 4 . 5 0 0 
2 4 9) 11 2 3 . 0 0 0 
2 8 — 48 ЈЈ 11 2 4 . 5 0 0 

Квалитет „Б" 12 % А 3 - 6 2 4 . 0 0 0 
18 и 31 2 2 . 5 0 0 
2 4 „ 2 1 . 0 0 0 
2 8 — 48 11 1У 2 2 . 0 0 0 

Квалитет „Оплате" 1 2 ^ 1 8 . 5 0 0 
Одресци 12/1 0,50 - 0 ,95 1 0 . 5 0 0 
Куси штици 1 2 ^ 1,00 - 1,75 1 7 . 0 0 0 
— Чисти — получисти и „ 2,00 - 2 ,75 2 5 . 5 0 0 
- Квалитет „А" В 20 .000 
- Квалитет ,,В" 11 11 1 8 . 0 0 0 

2) Летви Профил м/м 2) Летви 
12 X 18 24 X 18 1 ,00 - 1 ,75 1 5 . 2 0 0 

11 П 2 ,00 - 2 ,75 2 0 . 5 0 0 
1Ј „ 3 ,00 2 5 . 5 0 0 

3) Четвртачи и получетвртачи 4 8 X 48 100 X 100 2 ,00 - 2 ,75 2 0 . 5 0 0 
(морали и полуморали) П 3 , 0 0 - 6 ,00 2 4 . 5 0 0 

и о 6,25/, 2 7 . 5 0 0 

Профил во ем Должина во м. 

4) Греди 10 X 12 ,18 ,20 3 ,00 - 6 ,00 2 3 . 5 0 0 

6 ,25 - 8 , 0 0 2 6 . 0 0 0 
8 .25 - 10 .00 2 8 . 0 0 0 

10 ,25 ^ 3 1 . 0 0 0 
2 4 X 2 4 3 ,00 - 6 ,00 2 2 . 5 0 0 

6 ,25 - 8 , 0 0 2 5 . 5 0 0 
8 ,25 — 10 ,00 2 8 . 0 0 0 

10 ,00 С. 3 0 . 0 0 0 

5) Платици и полуплатици сите димензии 2,00 - 2 ,75 2 1 . 0 0 0 
3 ,00 — 6 ,00 2 3 . 5 0 0 
6 25 — 8 ,00 2 6 . 0 0 0 
8 ,25 - 10 ,00 2 8 . 0 0 0 

1 0 , 2 5 — 1 2 , 0 0 2 9 . 5 0 0 
12 ,33 — 15 ,33 3 5 . 0 0 0 
15 ,33 - 18 ,00 4 2 . 0 0 0 

Ако граѓата од ела и смрека на определени 
сортименти и димензии е конично резана, цените 
цитирани во тон. а) под 1,5 се намалуваат за 5%?. 

Цените за специјални димензии резана граѓа 
од ела и смрека можат да бидат до 20% поголеми 
од цените на стандардните сортименти со најбли-
ските димензии и соодветен квалитет, цитирани во 
тон. а) под 1—5 од оваа одлука. Специјални димен-
зии можат да им се испорачат само на овие по-
трошувачи: на железничките работилници, на во-
ената индустрија, на бродоградбата, за селско-сто-
пански машини и за другата машиноградба. 

Цените определени во оваа точка се сметаат 
франко натоварено во вагон, брод или шлеп на 
најблиската утоварна станица на производителот. 

Органот надлежен за определување на цените 
може по исклучок да одобрува повисоки продажни 
цени од цените определени во оваа точка, но на ј -
многу до 5%; 

б) за виена кадела 1а со 2% поздер и 2% кол-
чишта, во светло сребрена, светло жолткаеста или 
светло зеленкаеста боја, цврсто влакно, должина 
преку 125 см искинати краишта, мека со маснотии, 
за 1 кг 250 динари; 

в) за други видови кадела и колчишта се опре-
делуваат цените со примена на следниве коефи-
циенти врз цената од горната точка, и тоа: 

В и д 
1) виена квасена кадела 

2) зелена виена кадела 
и 
13 

3) Биени квасени колчишта 

4) тресени квасени колчишта 

5) зелени виени колчишта 

Квалитет Коефициент 
На 

Ша 
1а 

Па 
Ша 

1а 
На 

Ша 
1а 

На 
Ш а 

1а 
На 

Ш а 

0,91 
0,82 
0,85 
0,77 
0,69 
0,67 
0,61 
0,54 
0,50 
0,44 
0,38 
0,56 
0,51 
0,46 
0,33 6) тресени зелени колчишта 

Цените определени во точ. б) и в) се сметаат 
франко стовариштето на производителот. 

II. Се овластуваат републичките извршни со-
вети да ги определат највисоките продажни цени 
на трупците за резање во согласност со цените 
утврдени во одделот I точ. а) од оваа. одлука. 

НЕ. Се определуваат највисоки продажни цени 
според кои откупните претпријатија можат да ј а 
продаваат домашната волна,, и тоа: 
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Класа и вид Најмал Цена за 1 кг 
на волната рандман 

1) 1а Мерино ^ 35% 1.060 динари 
2) 16 Полумерино 39% 900 „ 
3) На Цигаја 42% 660 
4) 116 „ 45% 600 
5) Ша Руде праменка 56% 590 „ 
6) 1116 „ „ 58% 560 
7) 1Уа Груба праменка 55% 480 „ 
8) 1Уб „ „ 55% 440 
Цените цитирани во горниот став се сметаат за 

бела, здрава рунеста волна, сува и чиста без бр-
беви км и ножни коврџи, франко железничка или 
паробродарена станица на откупното претпријатие. 

За волната во боја цените од ст. 1 се намалу-
ваат за 10%. 

Волната стрижека од јагниња (јарина) во иски-
нати парч,иња руно ќе се продава според цените 
определени за односниот вид волна наголемени за 
'30% ако рандмано-т на таква волна за 15% е пого-
лем од рандманот пропишан во ст. 1. 

Ако рандманот е над или под рандманот пропи-
,шан за волна од која и да е класа и вид, цената 
/определена со оваа одлука сразмерно се наголе-
,мува односно намалува. 

хУ. Продажните цени за целулоза, дрвесина, 
Ј цемент и јаглен не можат да бидат поголеми од 
ј цените по кои се продавале тие производи во де-
кември 1954 година. 

Органот надлежен за определување на цените 
,може по исклучок, ако се изменат условите на екс-
.плоатацијата и квалитетот на јагленот, по барање 
'од рудниците, да ја измени определената продажна 
('цена на. јагленот. 

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

Р. п. бр. 116 
2 а,прил 1955 година 

Белгр,ад 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

161. 
Врз основа на одделот 1 од гла,вата XXVI на Со-

јузниот општествен план за 1965 година Сојузниот 
из,вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

1. За готовите лекови и лековитите супстанции 
се определуваат нови највисоки цени во продажбата 
на дробно. 

Наедно се определуваат и нови работни такси 
во апотеките. 

2. Новите најврхсоки цени во продажбата на 
др едно за. готовите лекови и лековити супстанции, 
како и новите работни такси во апотеките, цити-
рани се во Ценовникот на лековите што е составен 
дел од ова решение. 

Овој ценовник ќе го из,даде Комисијата за леко-
ви при Сојузниот завод за народно здравје. 

3 Цените и работните такси утврдени со ова 
решение ќе важат од 15 мај 1955 година. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за цените на 
лековите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/54). 

5. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 113 
41 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

162. 
Врз основа, на одделот 1 од главата XXVI на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 

ДРОБНО ЗА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИ „МИ-
ЊОН" И „ВАРДАР" 

1. За новите видови цигари „Мињон" и „Вардар" 
се определуваат следниве единствени цени на 
дробно во слободна продажба: 

„Мињон" Динари 45 за 20 цигари 
„Вардар" Динари 50 за 20 цигари. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р.п. бр. 54 

8 март 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановкќ, с. р. 

163. 
Врз основа на точ. V од Одлуката за депонирање 

гарантни износи од страна на даваните на гаранции 
по краткорочните кредити („Службен лист на Ф-НРЈ", 
бр. 14/55), и чл. 24 на Уредбата за банките и ште-
дилниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), а во 
согласност со Сојузниот извршен совет, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ГАРАНТНИТЕ ИЗНОСИ ПО 
ГАРАНЦИИТЕ ЗА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 

1. Даваните на гаранции по краткорочните кре-
дити се должни да ги депонираат при банката след-
ниве гарантни износи во смисла на точ. IV од Од-
луката за депонирање гарантни износи од страна на 
даваните на гаранции по краткорочните кредити, 
и тоа: 

а) за кредитите што го преминуваат редовниот 
обем на работењето на стопанските организации — 
5% од износот на одобрениот кредит преку редовниот 
обем на работењето; 

б) за кредитите на стопанските организации со 
цел да се покријат загубите што не проистечуваат 
од сезонскиот карактер на нивното работење и кои 
не можеле да бидат покриени со средства од ре-
зервниот фонд или од други извори, и тоа: 

(1) 3% од изн,осот на кредитот на стопанските 
организации од областа на селското стопанств,о; 

(2) 5% од износот на кредитот на стопанските 
организации од други области; 

в) за кредитите на новоформираните стопански 
организации, нови работни и погонски единици, за 
^прош,ирување на оние што постојат и за изградба 
нови капацитети и за стопанските организации во 
пробна работа, и тоа: 

(1) 2% од износот на кредитот на стопанските 
организации од областа на селското стопанство, пре-
хранбената индустрија, угостителството и туризмот, 
занаетчиството и домашната дејност, како и кому-
налната дејност; 

(2) 15% од износот на кредитот на стопанските 
организации од областа на трговијата (трговските 
претпријатија на ја,дро и на дробно, откупните прет-
пријатија и надворешно-трговските претпријатија); 

(3) 5% од износот на кредитот на' стопанските 
организации од другите стопански области; 

г) за кредитите на корисниците вон стопанство-
то - 3% од изн,осот на одобрениот кредит; """" 



Среда, 13 април 1955 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

д) за кредитите одобрени на стопанските орга-
низации во постапката за присилна ликвидација 
за извршување на текуштите и веќе започнатите 
работи и за покритие на трошоците на постапката 
за присилна ликвидација — 5% од износот на одо-
брениот кредит. 

2. Гарантните износи од предната точка ќе се 
полагаат к а ј банката, во смисла на тон. XI од 
Одлукта за депонирање гарантни износи од страна 
на давачите на гаранции по краткорочните кредити, 
само за кредитите што ќе бидат одобрени со гаран-
ција по влегувањето во сила на споменатата одлука. 

3. Ова решение влегува во сила со денот ш 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

О. бр, 12 
1 април 1956 година 

Белград 
Гувернер 

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

Согласен: 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

164. 
Врз основа на точ. 4 од Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) и чл. 24 на! Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист 
на ФНРЈ", б^. 4/54), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА В Л О Ж Е Н И ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

СО ОТКАЗЕН СРОК 
1. Народната банка на ФНРЈ ќе плаќа интерес на средствата што се вложени при неа со отказен 

срок, и тоа: 
а) на средствата издвоени на одделна сметка и вложени со отказен срок: 

(1) 2 % годишно на влогови со отказен срок од 3 месеци 
(2) 2,5% 
(3) 3 % 
(4) 4 % 
(5) 5 % 

6 месеци 
12 месеци 
18 месеци 
24 и повеќе месеци; 

3 месеци 
6 месеци 

12 и повеќе месеци. 

б) на штедните влогови по штедните книшки: 
(1) 5 % годишно на влоговите по видување 
(2) 5,25% „ со отказен срок 
(3) 5, 5% „ „ 
(4) 6 % 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
интересните норми од предната точка ќе се применуваат, во смисла на точ. 7 од Одлуката за инте^ 
реоните норми на сред СТР ата вложени при банките, почнувајќи од 1 април 1955 година. 

О. бр. 13 Гувернер 
1 април 1955 година на Народната банка на ФНРЈ, 

Белград Војин Гузина, с. р. 

165. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ТОЛЕРАНЦИИТЕ 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
с гандарди: 

1. Толеранции на мерки за должина: ! 

Објасненија и дефиниции за пои-
мите на ХЅА-систем на толеран-
ции 

2. Толеранции на мерки за должина: 
Основи на 1ЅА-сиетем на толе-
ранции 

2. Толеранции на мерки за должина: 
Основни толеранции за интервал 
мерки од 1 до 500 мм спорзд 1ЅА-
систем 

к Толеранции на мерки за должина: 
Основни отстапувања на толеран-
тноста полива за оски според 
IЅА-систем за пасивни мерки од 
1 до 500 мм 

5. Толеранции на мерни за должина: 
Основни отстапув-ања на толерак-
циски полиња за дупки според 
ЈЅА-систем за пасивни мерки од 
1 до 500 мм 

ЈТЈЅ М , А Ш О 

Ј1ЈЅ М.А1.111 

Ј1ЈЅ М.А 1.120 

ЈТЈЅ П.АНЗО 

ЈХЈЅ М.А1.131 

6. Толеранции на мерки за должина : 
Преглед на позволени толеранци-
ски полиња 

7. Толеранции на мерки за должина: 
Графички приказ на позволени 
толеранциски полиња за оски 

8. Толеранции на мерки за должина: 
Графички приказ на позвслени 
толеранциски полиња за дупки 

9. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња а, ђ, с за 
назизни мерки од 1 до 500 мм 

10. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња д, е, 1, % за 
називни мерки од 1 до 500 мм 

11. Толеранции на мерки за должина: 
Н а з и м и отстапувања за оски во 
толеранциско поле ћ за називи и 
мерки од 1 до 5С0 мм 

12. Толеранции на мерки за должина: 
Казивни отстапувања за оски во 
толера нциско поле ј за називни 
мерки од 1 до 5'00 мм 

13. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња к, т , п за 
еазивни мерки од 1 до 500 мм 

14. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во 
толеранциски полиња р, г, ѕ за 
назиЕни мерки од 1 до 500 мм 

ЈТЈЅ М.А 1.140 

ЈТЈЅ М.А1.145 

ЈТЈЅ М.А1.146 

ЈХЈЅ М.А1.15О 

ЈТЈЅ М.А1.15Г 

ЈХЈЅ М.А1.152 

ЈТЈЅ М.А1.153 

ЈХЈЅ М.А1.154 

Ј1ЈЅ М.А1.155 
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15. Толеранции на ^ерки за должина; 
Казнени отстапувања за оски во 
толеранциски полиња 1;, и за на-
ЗИВНИ мерки од 1 до 500 мм ЈХЈЅ М.А1.156 

16. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во ! 
толеранциски полиња х, 2 за на-
зивни мерки од 1 до 500 мм ЈТЈЅ М.А1.157 

57. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за оски во 
толеранциеки полиња гћ, 2с за 
називни мерки од 1 до 500 мм Ј1ЈЅ М.А1.158 

18. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња А, В, С за 
називни мерки од 1 до 500 мм ЈТЈЅ М.А1.170 

19. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки во 
т о л е р а н ц и ј а ! полиња В, Е, Р, О 
за називни мерки од 1 до 500 мм ЈТЈЅ М.А1.171 

20. Толеранции на. мерки за должина: 
Казивни отстапувања за дупки во 
толеранциеко поле Н за називни 
мерки о - 1 до 500 мм Ј1ЈЅ М.А1.172 

21 Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки во 
голеранциско поле Ј за називни 
мерки од 1 до 500 мм Ј1ЈЅ М.А1.173 

22. Толеранции: на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња К, М, ТѕГ за 
називни мерки од 1 до 500 мм ЈХЈЅ М.А1.174 

-23. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки в 
толеранциски полиња Р, К, Ѕ, Т 
з а навикни мерки од 1 до 500 мм ЈХЈЅ М.А1.175 

^24. Толеранции на мерки за должина: 
Иазивни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња ХЈ, X за на-
зивни мерки од 1 до 500 мм ЈТЈЅ М.А1.176 

2̂5. Толеранции на мерки за должина: 
Називни отстапувања за дупки во 
толеранциски полиња 2, 2.В, 2,С 
за називни мерки од 1 до 500 мм ЈХЈЅ М.А1.177 

26. Толеранции на мерки за должина: 
Преглед на препорачани и прио-
ритетни на легнувања ЈХЈЅ М.А1.200 

27. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во системот на за-
едничка дупка: Фамилија Н6. Н а -
пивки отстапувања и зазори одно-
сно преклопи ЈХЈЅ М.А1.210 

28. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка дупка.: Фамилија Н7. На-
зив ни отстапувања и зазори од-
носно преклопи Ј1ЈЅ М.А1.211 

29. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнување во систем на заед-
ничка дупка: Фамилија Н8. 
зивни отстапувања и зазори од-
носно преклопи ЈТЈЅ М.А1.212 

30. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнување во систем на. заед-
ничка дупка: Фамилија Н9. Наг-
зивни отстапувања и зазори од-
носно преклопи ЈТЈЅ М.А1.213 

31. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања. во систем на заед-
ничка дупка: Фамилија Н10. Наг-
зивни отстапувања и зазори од-
носно преклопно Ј1ЈЅ М.А1.214 

32. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка дупка: Фамилија Н И . Наѓ. 
зивни отстапувања и зазори од-
носно преклопи ЈХЈЅ М.А1.215 

33. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка оска: Фамилија ћб. Назив-
ни отстапувања и зазори односно 
преклопи М.А1.220 

34. Толеранции на мерки за.должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка оска: Фамилија ћб. Назив-
ни отстапувања и загори односно 
првклопи ЈХЈЅ М.А1.221 

35. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнување во систем на заед-
ничка оска.: Фамилија ћ7. Назив -
ни отстапувања и загори односно 
преклопи ЈХЈЅ м А 1 222 

36. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка оска: Фамилија ћ8. Назив-
ни отстапувања и загори односно 
прек л опи ЈХЈЅ М.А1 223 

37. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнувања во систем на заед-
ничка оска: Фамилија Назив-
ни отстапувања и зазори односно 
прек л опи ЈХЈЅ М.А1.224 

38. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнување во систем на заед-
ничка оска: Фамилија ћ10. Н а -
зивни отстапувања, и зазори од-
носно преклопи ЈХЈЅ М.А1.225 

39. Толеранции на мерки за должина: 
Налегнување во систем на заед-
ничка оска: Фамилија ћ И . На -
зивни отстапувања и зазори од-
носно преклопи Ј1ЈЅ М.А1.226 
Споменатите југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре -
шение. 

П. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1955 година. 

Бр. 1234 
9 април 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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