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561. 
Врз основа на чл. 15 тон. 6 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народне Република Југославија 
и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 25 октомври 1954 година и на 
заседанието на Соборот на прои-зводите лите од 25 
октомври 1954 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 
1. Во главата XXVIII одделот 1 се менува и 

гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет да утвр-

ди колкав процент на девизните средства што сто-
панските организации ги остваруваат со извоз или 
со услужна дејност, се должни да и' продадат на 
Народната ванта на ФНРЈ, и да го пропише курсот 
по којгцто тие средства ќе и' ги продаваат на На-
родната банка на ФНРЈ." 

Одделите 2 и 3 се бришат, а одделите 4, 5 и 6 
стануваат оддели 2, 3 pi 4. 

2. Овие измени и дополненија на Сојузниот оп-
штествен план влегуваат во сила на 1 ноември 1954 
година. 

Сојузна народна окуиштина 
СНС (А) 139 

25 октомври 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде' е. р. 
'Претседател Претседател 

на Соборот на. производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Вожичезиќ, е. р. Влада Зечеви«, е. р. 

562. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), а во врска со чл. 78 од Уредбата 
за- управување со станбените згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА КУЌНИТЕ СО-

ВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ЗГРАДИ 

1. Банката при која се вложени средствата на 
фондовите на станбените згради може да им одобру-
ва кредити на куќните совети за одржување на стан-
бените згради што се вклучени во станбените заед-
ници. 

2. За одобрување кредити на куќните совети за 
одржување на станбените згради банката може да 
употреби до 60% ед средствата на амортизационите 
фондови и од фондовите за одржување на станбе-
ните згради што се вложени при неа од сите згради 

вклучени во станбените заедници на подрачјето на 
едит* околија' или град, како и од истоимените фон-
дови на приватните згради што не се вклучени в а 
станбените заедници, а во кои не живеат нивните 
сопственици. 

Износот на процентот на средствата од горниот 
став може да се најголеми само во согласност од 
Народната банка на ФНРЈ — Главната централа. 

При одредување висината на средствата на озна-
чените фондови на подрачјето на око лиј ата (гра-
дот) што можат де се употребат за одобрување кре-
дити, на куќните совети според оваа одлука, банката 
ќе се раководи од, можноста, секогаш да. може да им 
одговори на редовните потреби на куќните совети на 
кои им припаѓаат овие средства . 

3. На куќниот совет може да му се одобри кре-
дит во висина до 100% од делот (на киријата што е 
должен тој да го уплатува« во амортизациониот 
фонд и во фондот за одржување на зградите за 
времето за кое е одобрен кредитот. 

4. Куќниот совет е должен одобрениот кредит да, 
го употреби најдоцна во срок од 3 месеци од 
денот кога е одобрен кредитот. По истекот на овој 
срок неискористениот кредит се гасне. 

Куќниот совет може да го употреби кредитот 
само 3tai целта за која е одобрен. 

5. На искористените кредити според оваа од-
лука се плаќа интерес од 1% годишно. Кредитите 
можат да се одобруваат со срок за отплата до 2 ре-
дини. 

6. Отплатување на кредитите искористени според 
оваа одлука се врши во еднакви месечни износи од 
делот на киријата што се уплатува во амортизаци-
ониот фонд и во фондот за одржување на зградите, 
заради чие одржување е одобрен кредитот. 

7. Условите за користење, отплатување и обе-
збедување ма кредитите се регулираат со договор 
меѓу куќниот совет и банката. 

8. Ако зграда или дел од зграда на чиј куќен 
совет му е одобрен кредит според онаа одлука, се-
ир од аде пред да е долгот при банката наполно на-
мирен, — новиот сопственик на зградата односно де-
лот на зграда должен е до наполнето намирување 
на долгот да го уплатува ко амортизациониот фонд 
си во фондот за одржување на зградата делот на 
киријата што отпаѓа на купената зграда односно на 
делот на зградата, а врз чија основа е одобрен кре-
дитот. 

9. Под условите од оваа одлука банката може 
да им одобрува кредити и на приватните сопстве-
ници на станбените згради што не се вклучени во 
станбените заедници, ако тие во нив не живеат а 
киријата од тие згради, по одбивање на делот што им 
припаѓа, според одлуката од (народниот одбор ја 
вложуваат во фондовите на станбените згради. 

10. Интересот по кредитите одобрени врз основа 
на оваа одлука му припаѓа на фондот за изградба 

* на станбени згради на оној народен одбор на чие 
подрачје се наоѓаат станбените згради за кои е 
одобрен кредитот. 

11. За работата по кредитите врз основа на снаа 
одлука банката може еднократно да наплати на 
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име провизија и манипулативни трошоци 1% од из-
носот на одобрениот кредит. 

12. На молбите и уверенијата, како и на дру-
гите исправи што се издаваат во врска со одобру-
вањето на кредитите според оваа одлука не се пла-
ќа такса. 

На договорите за заемите што ги склучава бан-
ката според оваа одлука не се плаќа данок на 
промет. 

13. Контрола над целе со обра зната употреба на 
средствата од одобрените кредити според оваа од-
лука врши народниот одбор односно органот што ќе 
го определи тој според чл. 80—82 од Уредбата за 
управување со станбените згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54). 

14. Технички упатства за спроведување на оваа 
'одлука ќе пропише Народната банка на ФНРЈ. 

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

P. п. бр. 452 
28 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. р. 

563. 
Врз основа на одделот 1 од главата XLI, а во 

врска со одделот 1 од главата V и точ. 2а од главата 
XXXVII на Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина' Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА 
НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗА-
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, ГОРИ-

ВО И МАЗИВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
1. Во точ. 1 под в) од Одлуката за давање .надо-

местување (регрес) при продажбата на вештачки 
ѓубриња, средства за заштита на растенијата, врзу-
вачки, гориво и мазиво за земјоделството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/54)» по зборовите: 

„каделно влакно 60", се додаваат зборовите: 
„кокосово предиво (од увозот) 50". 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обј, 

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 444 

26 октомври 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

564. 
Врз основа 'на одделот 1 и 2 од главата XXX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ДРО-
БНО НА НОВИОТ ВИД ЦМГАРИЊА „НИШАВА" 

1. За новиот вид цигариња „Нишава" се опре-
делува единствената цена на дробно во слободна 
продажба од 38 динар pi за 20 паришко 

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

P. п. бр. 448 
26 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. ^ 

565. 

Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-
низацијата. работењето и управувањето со Југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53), а во врска со точ. 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 ДОПОЛНУВАЊЕ ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ 

СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. На Југословенските железници превозот на 

каменот силекс ќе се врши: 
а) превозот на кршен силекс — по тарифниот 

разред 14; 
б) превозот на малку обработен силекс — по 

тарифниот разред 12. 
2. Генералната дирекција на Југословенските 

железници ќе изврши, во смисла на претходната 
точка, дополнување на Тарифата за превезена сто-
ки, со тоа што ова дополнување важи од 1 септември 
1954 година. 
^ 3. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

О. е. бу. 194 
26 октомври 1954 година 

Белград 

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

566. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII и од-

редбата од главата XXIX на Сојузниот општествен 
план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од Уредбата 
за организацијата и работењето на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и 
точ. I под 1) и 4) од Одлуката за овластување Одбо-
рот за стопанство да донесува решенија по работите 
од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на. Ф Н Р Ј б р . 20/54), Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет донесуР'Ч 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗВОЗНИОТ КОНТИНГЕНТ 
И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИ-

ТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА РИЦИНУСОВО^ 
ТЕХНИЧКО МАСЛО 

1. Се определува извозниот контингент од 270 
тони на рицинусово техничко масло. 

2. Пресметувањето на разликата во цените при 
извозот на производите од [претходната точка ќе се 
изврши по коефициентот 1,00. 

3. Ова решение ^влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени од 20 септември 
1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 193 

26 октомври 19&4 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

Светозар Вукмановић е р. 
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567. 

Врз основа на чл. 7 и 64 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) пропи-
шувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ ВО ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА СТРУЧ-
НАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 
Член 1 

Во правилниците за стручната спрема на слу-
жбениците на државните органи и установи цити-
рани во овој член се бришат одредбите> и тоа: 

1) членот 26 во Правилникот за стручната спре-
ма на управните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/54); 

2) членот 32 во Правилникот за стручната спре-
г а на канцелариските службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/54); 

3) членот 25 во Правилникот за стручната спре-
ма на службениците од геодетската струка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/54); 

4) членот 29 во Правилникот за стручната спре-
ма на службениците на струката за контрола на 
одеран и драгоцени метали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/54); 

5) членот 24 во Правилникот за стручната спре-
да на службениците на финансиската служба што 
фабЈтфт на работи на приходите, царините и смет-
ководството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/54). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 26251 

26 октомври 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа и 

за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

568. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за производ-

ствотом за купувањето на суров опиум од произво-
дителите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА КОИ МО-
ЖЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕДУВА СУРОВ ОПИУМ 

1. Суров опиум може да се произведува само на 
тери гордата на Неродна Република Македонија,и тоа 
во околиите: гевгелиска, струмичка, тиквешка, овче-
полска, кочанска, титовелешка, скопска, куманов-
ска, кривела ланечка, прилепска и битолска. 

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

Бр. 10607 
20 октомври 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ДОСЕГАШНИ-
ОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ИНДИЈА И ЗА НА-
НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-

МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ИНДИЈА 
I 

Се отповикува 
Др Гојко Николиш, од должноста на вонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Индија. 

II 
Се назначува 
Богдан Црнобрња« досегашен државен потсе-

кретар за надворешни работи за вонреден и опол-
номошен амбасадор на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Индија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 11 

1х октомври 1954 година 
Белград 

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

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ДОСЕГАШНИ-
ОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛ-

НОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 
ЧЕХОСЛОВАЧКА 

I 
Се отповикува 
Маријан Стилиновиќ, од должноста на вонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народ-
на Република Југославија во Чехос ловачка. 

II 
Се назначува 
Марко Никезић, досегашен so преден пратеник и 

ополномошен министер на ФНРЈ во Египет, за вон-
реден и спол,помошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Чехословачка. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 12 

14 октомври 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 50 од 14 октомври 1954 година објавува: 
Решение за измена на Решението за ловостојот 

на заштитената дивина, за заштита на ретки и про-
редени видови заштитена дивина, за ловот на не-
заштитена дивина и за фаќање жива заштитена 
дивина бр. 28269 од 20 август 1953 година. 

Во бројот 51 од 16 октомври 1954 година обја-
вува: 

Одлука за највисоките цени на дрвото на пе-
нушка во шумите во општонародниот имот на На-
родна Република Србија за 1954 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 48 од 18 октомври 1954 
година објавуваат: 

Измени и дополненија на Општествениот план 
на Народна Република Хрватска за 1954 година; 

Закон за измени на Законот за буџетот на На-
родна Република Хрватска (републичкиот буџет) за 
1954 година; 

Одлука за потврда на актите на Извршниот со-
вет ка Сабор ст на Народна Репуб лика Хрватска со 
кои Извршниот совет на Сабор от дал гаранција на 
Народна Република Хрватска за инвестиционите 
заеми односно за кредитите за постојани обртни 
средства; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распишување општи избори за одборници на 
соборите на производителите на народните одбори 
на околиите и градовите; 

Одлука за измена на Решението за- надлежно-
ста за одобрување инвестициони програми; 

Решение за Заводот за сточарство во Нови 
Двери — Запрешиќ како установеа со самостојно 
финансирање, 

Исправка на Одлуката за организацијата на 
наставата на Ветеринарниот факултет на Свеучи-
лиштето во Загреб. 

Во бројот 49 од 22 октомври 1954 година обја-
вуваат: 

Уредба за укинување Академијата за примене-
тите уметности во Загреб. 

УРАДИТИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 40 од 14 октомври 1954 година објавува: 

Уредба за организацијата на електроенергет-
ската инспекциска служба во Народна Република 
Словенија; 

Одлука за дополнителниот данок на доход од 
повисокиот доход што го постигнуваат производи-
телите на хмељ; 

Решение за оснивање Комисија за енергетика; 
Решение за именување претседател и членови 

на Комисијата за утврдување на кртастарскиот 
приход; 

Решение за измена на Решението за оснивање 
Заедница на олектростопанските претпријатија на 
Народна Република Словенија; 

Решение за укинување стопанската установа 
-„Крашке јаме в Словенији" во Постојна; 

Упатство за финансирање и финансиско рабо-
тење, за определување структурата' на» цената и за 

Ѕсадовите на социјалните установи со самостојно 
инаисирање. 

Во бројот 41 од 21 октомври 1964 година обја-
вува: 

Решение за укинување Работничкиот техникум 
во Цеље, Работничкиот техникум во Марибор, Ра-
ботничкиот техникум при Градежниот техиикум 
во Љубљана, Работничкиот техникум при Технич-
ката средна школа во Љубљана и Земјоделскиот 
работнички техникум при Земјоделската средна 
школа во Марибор; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање оснивачи на стручни школи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 22 од 9 октомври 1954 го-
дина објавува: 

Решение за потврда на статутот на Заводот за 
социјално осигурување на НР Бих. 

Во бројот 23 од 20 октомври 1954 година нема 
службен дел. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 17 од, 15 септември 1954 година објавува: 

Одлука за олесненијата за плакање здравстве-
ни услуги; 

Решение за оснивање Управа за комунална деј-
ност во Улцињ; 

Решение за прогласување здравствената стани-
ца во Улцињ за. пресметковна установа со самостој-
но финансирање; 

Решение за оснивање друштво на архивските 
работници на Црна Гора. 
ff*^—^1"!!1 и »'Иг МИНИР и ui идц i види— 
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561. Одлука за измени и дополненија на Со-
јузниот општествен план: за 1954 година 661 

662. Одлука за одобрување кредити на куќ-
ните совети за одржување на станбените 
згради 661 

563. Одлука за дополнение на Одлуката за да-
вање надоместување (регрес) при ирода* 
жбагга, на вештачки ѓубриња, средства за 
заштита на растенијата, врзувајќи, гори-

во мазиво за, земјоделството 662 
564. Решение за единствената продажна ценџ 

на дробно на новиот вид цигарида „Ни-
шава" 662 

565. Ршение за дополнување Тарифата за 
превозење стоки на Југословенските же-
лезници 662 

566. Решение за определување извозниот кон-
тигент и! за пресметување разликата во 
цените при извозот на рицинус ов ото тех-
ничко масло 662 

567. Правилник за измени во правилниците 
за стручната »спрема на службениците на 
државните органи и установи 663 

568. Наредба за определување подрачјата на 
кои може да се произведува суров опиум 663 
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