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533. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради со-
гласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Прет-
седателот на Ст опане ми от совет на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
Член 1 

Кредитирањето на стопанските организации со 
обртни средства за материјалните трошкови, за амор-
тизација и услуги (во натамошниот текст: кредита) г а 
врши Народната банка ка ФНРЈ врз основа на кредит-
ниот биланс. 

Член 2 
Секоја стопанска организација има право на опре-

делен обем на кредит. 
Обемот на кредитот на стопанската организација 

зависи: 
а) од односот на„. реализацијата и н а м ат ериј ал нит е 

трошкови на амортизацијата и " услугите во соодветната 
стопанска гранка,' 

б) од коефициентот на обртаите на кредитот во 
таа гранка. 

Член 3 
Со применување на елементите наведени во прет-

ходниот член се утврдува правото на определен обем 
на кредитот за поодделни стопански организации, а 
спрема формулата: 

Ако има отстапување на индивидуалната стопа на 
акумулацијата и фондовите на определената стопанска 
организација од просечната стола на акумулацијата н 
фондовите на стопанската гранка, се врши корекција 
на претходната формула со исправка на доходот во 
планираната реализација на стопанската организација 
со однос на просечната и индивидуалната стопа на 
акумулацијата и фондовите. 

Во овој случај право на определен обем на кре-
дитот на стопанската организација!, согласно на прет-
ходниот став, се утврдува спрема формулата: 

Хр = просечна стопа на акумулацијата и фондо-
вите, 

Хј = индивидуална стопа на акумулацијата и фон-
довите. 

Кредитите утврдени врз основа на овие формули 
ги содржат кредитите за запалите нужни за вршење 
дејноста на стопанската организација (стандардни за-
пази). 

Член 4 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ја пропи-

шува методиста за утврдување на елементите и го 
утврдува односот на реализацијата и материјалните 
трошкови, амортизацијата и услугите на стопанската 
гранка (f) , како и коефициентот на обртаите на кре-
дитот на стопанската гранка (к). 

Член 5 
Врз основа на односот на планираната реализација 

на стопанската организација и утврдените обртни сред-
ства во смисла на ст. 3 чл. 3 од оваа уредба и коефи-
циентите на обртаите на кредитот на стопанската гран-
ка банката ќе го утврди индивидуалниот плански фак-
тор на стопанската сотани зада ја, спрема формулата: 

при што е: 
В = ствариа реализација 
(Другите знаци се дадени во чл. 3 и 5 од оваа 

уредба). 
Ако стопанската организација во текот на пре-

сметковниот период (ст. 1 чл. 7) има поголеми по-
треби за кредитот од оној што произлегува од оваа 
формула, банката ќе го одобри наголемување™ на 
кредитот до крајот на пресметковниот период во про-
центот од утврдените обртни средства што ќе ги про-
пише Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 
Стопанската организација која има поголеми по-

треби за кредит во време на склучувањето и по пре-
сметувањето на кредитот од оној што се утврдува врз 
основа на чл. 3 и 5 од оваа уредба, има право на на-
големен кредит до висината што ќе ја утврди Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ. 

Наголемениот кредит во смисла на претходниот . 
став се смета како редовен кредит на стопанската ор-
ганизација за нејзините обрткш средства и, спрема тоа, 
потпаѓа под пеште одредби како и другите обртни 
средства на стопанската организација. 

Стопанската организација не мора да ги искористи 
уредните кредити, а може и за оној дел за кој мема 
потреба да ги откаже при утврдувањето ва кредитот. 

при што е: 
fi = индивидуален плански фактор 
(Другите знаци се дадени во чл. 3 од оваа уредба). 
Стопанската организација има право на оној кре-

дит во текот на користењето и по пресметување на 
кредитот што произлегува од односот на нејзината 
стварна реализација и индивидуалниот плански фактор, 
а спрема формулата: 
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Член 7 
Пресметувањето на остварениот доход се в?нш во 

сроковите што ги утврдува Стопанскиот совет на Бла* 
дата на ФНРЈ. 

А ш времето на обртаите на кредитот не се покло-
пува со пресметковниот период, пресметувањето на 
кредитот се врши со коригирање на индивидуални от 
плански фактор спрема формулата: 

В f 
' i ~ OTTk ' 

при што е: 
В = планирана реализација, 
V = пресметковен период ка доходот, 
t = период на обртаите на кредитот. 

Потоа, за да се утврди обемот на кредитот, се -при-
менува формулата од чл. 5 ст. 2, како и одредбата од 
нп, 6 ст. 1 и 2 од оваа уредба. 

Член 8 
Ако стопанската организација не ја извршила ре-

ализацијата. што му одговара на кредитот утврдел по 
оваа уредба до крајот на пресметковниот период и, 
спрема тоа, нема соодветни средства на сметка при 
банката, плаќа затезна камата на износот на пречеко-
рениот кредит. 

Затезната камата се плаќа од почетокот на пре-
сме тк ов нио т период во кој станало пречекорувањето, 
на до крајот на пресметковниот период кога преста-
нало пречекорувањето на кредитот. 

Член 9 
Стопанските претпријатија на задружните и опште-

ствените организации имаат право на кредит по одред-
бите од оваа уредба. 

Селамските работни задруги имаат право на кре-
дит како и селско-столаи ските претпријатија (добра). 

Општите земјоделски задруги икаат право на кре-
дит како и другите стопански поетприј атија зависно 
од реализацијата на задругата во банчината евиденција* 

При утврдувањето на кредитот за општа зем :о-
делска задруга се применуваат елементите на онаа 
стопанска гранка (чл. 4 од оваа уредба) што се пре-
тежни во нивната дејност (селско-стопанска, или тр-
говска, или друга дејност). 

Ако земјоделските задруги вршат реализација на 
своето производство односно услуги, којд, не е утвр-
дена во Запчињата евиденција, банката може да ги 
смета за реализација оние вкупни износи што произ-
легуваат од книговодството на земјоделската задруга. 

Занаетчиските задруги имаат право на кредит по 
одредбите од оваа уредба како и занаетчиските ду-
ќани основани од страна на државата. 

Член 10 
Банката врши контрола на користењето на креди-

тот на стопанската организација врз основа на бан-
чината евиденција. 

Како остварена реализација по оваа уредба- ќе се 
смета само онаа реализација што е утврдена во бан-
чината евиденција. 

Банката е должна да им ги стави; на располагање 
на стопанските организации само оние кредити на кои 
имаат право стопанските организации. 

Ако на коајот на пресметковниот период остане 
без соодветна реа лиса пи ја повеќе од 10% коедиг 
банката има право да не врши натамошни исплати по 
кредитот додека не ќе ја изврши с т о т и н а т а органи-
зација оваа реализација. 

Член И 
Исплатите на аконтациите за фондот на платите 

на стопанските претпријатија основани од страна на 
државата, како и на претпријатијата на задружните и 
општествените организации до висината на збирот на 
просечните заработен на работниците и службениците 
врз основа на одредбите от Уредбата зп данокот на 
вишокот на Фондот из платите ги врши банката неза-
висно од обемот на кредитот утврден по одредбите 
од оваа уредба. 

Член 12 
Кредитирањето на загасите што не се опфатени 

со оваа уредба (преку нормалниот погонски залае), се 
врши по посебни прописи. 

Член 13 
Поблиски прописи за извршување на оваа уредба, 

донесува, по потреба, Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето, во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 септември 1952 година. 

20 август 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е, р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

534. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД«* 
БАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУ-
ЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД И СТАТИСТИЧКИТЕ 

УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

Член I 
Во Уредбата за основањето и работењето на 

Сојузниот статистички' уред и статистичките уреди ва 
народните републики („Службен лист на ФНРЈ", број! 
47/48) со нејзината измена („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27'50), членот 9 се менува и гласи: 

„Сите стопански претпријатија, установи, држави« 
органи, задруги, општествени организации, физички « 
приватни правни лица должни се да ги дадат на за-
водите за статистика и евиденција и на околиските 
статистички уреди сите потребни податоци во врска 
со потењето на редовната статистичка извештаине 
служба, на пописи и анкети и да им овозможат про-
верка на точноста на дадените податоци. 

Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 
на <ВДРЈ може, по. предлог од заинтересираниот член 
гла Влагата на ФНРЈ, со одделно решение да осло« 
•боди поодделни државни органи, установи и претури* 
јатија од давањето на овие податоци/4 

Член 2 
По членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 
„Со парична казна до 1.000.000 динари ќе се казнат 

за прекршок организациите од чл. 1 на оваа уредба: 
1) ако нг им даваат на статистичките органи по-

датоци барани во врска со вршењето на редовната 
статистичка извештајна служба, на пописи и анкети; 

2) ако им дадат на заводите и уредите за стати-
стика, односно на лицата овластени од нив невисти-
нити податоци; 

3) ако им оневозможат на заводите и уредите за 
статистика односно на лицата овластени од нив про-
верка на точноста на дадените податоци. 

Со панична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршокот наведен во претходниот став и одговоре-
ното лице на организацијата од чл. 1 на оваа уредба, 
како ч приватните лица што га извршиле прекршокот. 

Со панична казна до 500.000 династ ќе се казнат 
ооганизздаите од чл. 1 на оваа уре нба ако ја водат 
не^-оедно евиденцијата ча добивање статистички пода-
тоци и ако ги испраќаат статистичките. податоци' « 
извештаи ненавремено и непотполно/4 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот иа објаву-

ваното во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Ш- август 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито. е« р. 

Министер иа Вл ада га на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

535. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Службе« 
mtCT на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д И 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ 

И ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
L Со цел да се обезбеди прехранат^ на населе-

нието и добитокот а поради овогодишната суша, се 
забранува извоз на следниве селско- стопански и 
прехранбени производи: 

1) пченица, пченка, јачмен, 'рж, овес и нивен 
преработки; елда, грав, грашок, боб, соја и компир; 

2) сите видови храна за добиток како што се: 
сено, пченковина, слама, резанци од шеќерна репа, 
меласа, уљени погачи — низот, сачма, пиварски треб, 
сладиќ ник ул ци, ком, џибра, крвно брашно, коскени 
брашна, рибјо брашно, просо, сирак, грао рица, лу пипа, 
сончоглед, семенки од тикчи, семе од памук, семе од 
коноп, репа за добиток, пострма репа, сите видови 
силажа, тикви; 

3) сити видови семиња: од градинарско, инду-
стриско и крмно бил је, способно за сеидба. 

U, Се забранува и извоз на следниве индустриски 
производи: старо железо и отпадоци од железо, ма-
шински лив, алуминиум во блок, алуминиум топен и 
легури, феро-молибден и селен. 

1П. Стопанските организација можат само со 
одделно одобрение од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ да извозат следни индустриски производи: 

ваљали производи од бакар и легури, ковани 
производи, влечени производи од бакар и легури, 
голи јажиња, јамско дрво и таиинско дрво. 

Стопанските организации што сакаат да ги изве-
зат производите споменати во претходниот став дол-
жни се, поради добијање одделно одобрение за извоз, 
да поднесат образложено барање, со мислење од сто-
панскиот совет на народната република. 

IV. Со оваа наредба се заменува Решението од 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за забрана на 
извозот бр. 2579 од 15 август 1952 година, а ќе се при-
менува од 15 август 1952 година. 

Бр. 2579 
15 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател нп Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

536. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

.увозот на стоките и зз девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на Вла-
с т а на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗЛ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ ЗА ПООДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Во 1952 година се дозволува извоз на долу на-

ведените гшоизводи во следни количини: 

Лшошѕг 41.500 т 
Сидерирг 120.000 т 
Цинк суров, цинк прав 

4.000 т и рафини ран ц ин к 4.000 т 
Ферохром 2.000 т 
Фероматеган и сид иком а ига и 2.200 т 
Феросили*ц<1Рум аоо т 
Глиница 3.000 т 
Бакар 16.500 т 
Концентрат на цинк 29.000 т 
Концентрат на хоом 19.000 т 
Концентрат на волфрам 200 т 
Олово рафинирано • 56.500 т 
Хромна руда 24.000 т 
Калциум карбит 6.000 т 
Сумпорна киселина 1.000 т 
Прагов« сечени и делкани 600.000 парчиња 
Целулозно дрво од четинари 96.000 м3 

Огревно дрво 200.000 м3 

2. Расподелбата на количините наведени ве точ. 
2 од оваа наредба ја врши Управниот одбор на Со-
јузната трговска комора. 

3. Ако се исцрпат количините наведени во точ, I 
од оваа наредба, овластените извозници можат да под-
несат до Стопанскиот совет на Владата »а ФНРЈ, 
преку Сојузната трговска комора образложен предлог 
за определување нови количини. 

4. Со оваа наредба се заменува Решението на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ бр. 257В од 
15 август 1952 година, а ќе се применува од 15 август 
1952 година. 

Бр. 2578 
15 август 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

537. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ОГРЕВ 
НАМЕНЕТ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 

1) Како огрев во Решението за намалување та* 
рифните ставови за превозење огрев наменет за ши-
рока потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/52) се сметаат и отпадоците од дрво и струготини 
за огрев. 

2) Намалувањата на тарифните ставови од точ. 1 
на односното решение се однесуваат до превезеното 
на огрев за трговските претпријатија што продаваат 
огрев за широка потрошувачка, а до местото на скла-
диштен на тие претпријатија. 

3) Ова напатствие влегува во сила веднаш. 
Бр. 3565 

30 август 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет. 

Борис Кидрич, е. р. 

538. 
Врз основа на Забелешката 3 ст. 2 со тао. бр. 14 

од Тарифата на данокот на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 34/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАБАВУВАЊЕ ШЕКЕР ЗА ИСХРАНА НА ПЧЕЛИ 

БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1. Право на набавка на шеќер за исхрана пчели 

без плаќање данок на промет имаат државните селско« 
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стопански добра, селанските работни задруга, пче-
ларските задруги и поодделни одгледувач!! на пчели 
по следните услови: 

а) органот надлежен за селско-стопанство на око-
лискиот (градскиот) народен одбор да потврди дека 
во дотичната околија поради слаба паша предизви-
кана со сушата е потребна исхрана на пчелите со 
шеќер; 

б) врз основа на потврдата од органот за селско-
стопанство да поднесат молба до финансискиот орган 
на околискиот (градскиот) народен одбор поради из-
давање одобрение за набавување шеќер без плаќање 
данок; 

в) да мора шеќерот пред да се употреби да се 
денатуриса со \% лута мелена пиперка или со 3% 
јаглен прав. 

2. На селакските работни задруги и на пчелар-
ските задруги може да им се издаде едно одобрение. 
Во тој случај мора кон молбата да се приложи список 
на членовите на задругата со бројот на кошниците 
што ги имаат. Поодделни одгледувач« на пчели што 
не се членови на напред споменатите задруги можат 
да поднесат колективна молба преку околискиот со-
јуз на земјоделските задруги. Сојузот кон колектив-
ната молба ќе го приложи списокот на одгледувачите 
И бројот на кошниците. 

3. На една кошница може да се издаде најмногу 
5 кг шеќер. 

4. Денату рипањето на шеќерот се врши во фабри-
ка за шеќер пред обраќањето. 

5. При денатурипањето на шеќерот мора да биде* 
присутен службеник ги финансискиот орган на око-

лискиот (градскиот) народен одбор надлежен за ме-
стото во кое се врши денатурисањето. Службеникот 
што присуствува при денатурисањето мора да се уве-
ри дека средството за денатурисање е исправно и 
дека мешањето на средствата со шеќерот е наполно 
извршено, односно дека средството е рамномерно 
распределено. 

Службеникот што присуствува при денатурисање-
то е должен да потврди на одобрението кога, со кое 
средство и во која количина е извршено денатури-
сана сто. 

6. Фабриките за шеќер можат да издаваат шеќер 
за исхрана пчели без плаќање данок само врз основа! 
на оригинално одобрение од надлежниот околиски! 
(градски) народен одбор. Одобрението со потврдата* 
за извршеното денатурисање ќе и' служи на фабри-' 
ката како документ за правдање на издадениот шеќер 
без плаќање данок. 

7. Финансискиот орган на околискиот (градскиот) 
народен одбор е должен да води евиденција за изда-.; 
дените одобренија и да врши повремена контрола »ат 
правото на корисниците за набавување одобрените*' 
количини денатурисан шеќер. 

8. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2013 
30 август 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

539. 
Врз основа на чл. 4, 5, 6 и 7 од Уредбата за кредитирање на стопанските организации за смртните 

средства Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

1) Народната банка на ФНРЈ ги утврдува кредитите на кои имаат право стопанските ерганизации 
со применувањето на формулите од чл. 3 и 5 од Уредбата за кредитирањето на стопанските органи-
зации за обртните средства и врз основа на елементите утврдени со ова решение. 

2) Планираната реализација на стопанската организација (чл. 3 од уредбата) претставува бруто 
продукт, ипо го сочинуваат планираниот доход^ и амортизацијата спрема решението од соодветните ос-
тани како и материјалните трошкови од калкулацијата Ћ а стопанската организација предвидени за оствари 
вање на бруто продукат . 

Податоците за предвидените материјални трошкови од своите калкулации стопанските организации 
се должни да и ги поднесат на банката најдоцна во с р о к о д 15 д е н а од денот на објавувањето на ова 
решение. 

Планираната реализација на трговските претпријатија се утврдува врз основа »а самостојните 
планови за промет 01 па трговските претпријатија 39 период од една година. Своите самостојни планови 
на прометот трговските претпријатија се должни да Ги испратат до банката најдоцна во еро* ед 15 дни 
Од денот на објавувањето на ова решение. 

Кај откупните претпријатија банката го утврдува правото на кредит со применување факторот на 
планот за промет што го составаат претпријатијата за секој пресметковен период врз основа на нивните 
обврски по општествениот план и го испраќаат до банката најдоцна до 1-от во месецот за идниот 
пресметковен период. 

3) Се утврдуваат следните односи на реализацијата од една и материјалните трошкови, амортизаци-
јата и услугите од друга страна (фактори), коефициентите на обртањем на кредитот (чл 4 од уредбата), 
пресметковниот период (чл. 7 од уредбата), и дозволениот процент на наголемување кредитот (чл 6 од 
уредбата) по стопанските гранки и области. 

СТОПАНСКА ОБЛАСТ - ГРАНКА Фактор 
Коефици-

ент на 
обртаи 

Период 
за пре-

сметување 

Дозволен 
процент па 

наголемување 
кредитот 

I ДРЖАВЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР 
Индус трија и рударство 

111/30 Пооизводсгво и расподелба на електрична 

112/31 Производство и преработка на јаглен 3,350 
а) рудници што имаат стопа на АФ преку 500% 
б) други рудници — — — — 

113/32 Производство и преработка на нафта — — — 1.310 

12 30 

24 0 
12 30 
9 60 

10 
>5 

Џ 
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СТОПАНСКА ОБЛАСТ ~ ГРАНКА 
Коефици- Период 

Фактор ент на за пре-
обртаи слетување 

Дозволен 
процент на 

наголемување 
кредите т 

114/33 Црна металургија — — 1,264 
а) рудници на железна руда 
б) железари: Вареш, Сисак, Смедерево и 

Шторе — — — 
в) железара Зеница 
г) железара Јесенице и Гуштањ 

115/34 Металургија на обоени метали 2,034 
! а) рудници — — 

б) рудници со сепарации односно со флотација 
в) друго — — — — ' 

116/35 Преработка и оплеменување на неметални руди 1,956 
а) кварц, огнеотпорна глина, каолин, шлемова, 

палена глина, магнезит суров, инфузориска 
земја, фелдшпат, графит мелен, рудници на 
азбест, талк, барит, гипс, солена вода 

б) шамот, силика, огнеотпорна, груба керамика, 
цемент, варена сол, азбест цементен, про-
изводи на фабрика за огнеотпорни матери-
јали, производство на брусеви, азбестни 
производи и стаклари — 

в) електро-порцелан, фина керамика, и морски 
солани — — — — — 

117/36 Индустрија на метали и преработка на метали 1,795 
а) претпријатија што произведат за широка 

потрошувачка 
б) сериско производство-континуелна потро-

шувачка — — 
в) претпријатија на машиноградба од сериско 

производство, сезонска потрошувачка 
г) претпријатија на машиноградба што работат 

без аванс — 
д) претпријатија што работат со аванс и прет-

пријатија на машиноградба со индивидуално 
производство — — 

119/38 Електрони аустрија — 1,863 
а) претпријатија што работат без аванс — — 
б) претпријатија што работат со аванс 
в) претпријатието „Раде Кончар" и други прет-

пријатија — — 
1120/39 Хемиска индустрија 1,450 
121/40 Индустрија на градежни материјали ~ 1,943 

б) други претпријатија 
122/41 Дрвна индустрија — 1,382 

а) фабрики за фурнир и плочи, за намештај, 
разни финални производи, калофониум и 
терпентин 

б) претпријатија за производство на амбалажа 
и кибрит, моливи, столарија, бараки и дрвени 
куќи 

в) пилани за меко и тврдо дрво, штавила и 
сува дестилација — — 

323/42 Индустрија на дрвењача, целулоза и хартија 1,632 
124/43 Текстилна индустрија 1,774 
125/44 Индустрија на кожи и обувки 1,206 

_ а) кожари: 
1) хр о м ни штав — 
2) вегетабилен штав 

б) фабрики на обувки 
126/45 Индустрија на гума 1,382 
127/46 Прехранбена индустрија 1,749 

б) пивари, преработки на овоштие и зарзават и 
алкохолни пијалоци 

в) други претпријатија 
128/47 Графичка индустрија 1.411 
129/48 Индустрија на тутун 3,203 

а) фабрики за тутун — г— — — 
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СТОПАНСКА ОБЛАСТ - ГРАНКА Фактор 
Коефици-

ент на 
обртаи 

Период 
за пре-

сметување 

Дозволен 
процент на 

наголемување 
кредитот 

б) претпријатија за обработка на тутун со се-
зонска ферментација 

в) претпријатија за обработка на тутун со вон-
сезонска ферментација 

Селско стопанство 1,755 
Шумарство 

311/20 Огледу вање и нега на шуми 5,549 
313/22 Експлоатација на шуми 1,743 

Градежништво 
. . . / 2 4 Истражни работи 3,412 
411/25 Проектирање 4,670 
412—413 
• Градби и монтажи 1,555 

26—27 
Сообраќај 

511/54 Железнички сообраќај 1,710 
512/55 Поморски сообраќај — 1,524 

а) „Југолинија" — 
б) „Бродоспас" — 

513/56 Речни и езерски сообраќај 1$00 
а) бродоремонгни работилници — 
б) Југословенско речно бродарство 
в) „И. Милу гановиќ" и багероко 

514/57 Воздушен сообраќај 1,534 
515/58 Друмски сообраќај 1,524 
516/59 Поштенски сообраќај — 2,109 

Трговија 
60 Трговија со прехранбени производи на мало 1,040 

а) трговија со леб, месо, млеко, овоштие и 
зарзават — 

б) трговија со друга прехранбена стока 
61 Трговија со текстилна стока 1,025 
62 Трговија со кожи и обувки 1,016 
63 Трговија со огревни материјали 1,049 
64 Трговија со предмети за технички цели — 1,021 

(во рамките на просечниот коефициент 3,51 
Стопанскиот совет на народната република 
во согла:ност со Народната банка на ФНРЈ 
ќе го определи коефициентот на обртањето 
за оваа трговија по струките) 

65 Трговија со превозни средства и погонски 
материјали — — — — 1,034 

66 Трговија со предмети за куќна употреба — 1,027 
67 Трговија со предмети за културна употреба 1,083 
69 Трговија со мешовити и други стоки 1,035 

(Наголемување на кредитот можат да до-
бијат само трговските претпријатија со пре-
тежно индустриски стоки, а особено што 
тргуваат со метални стоки). 

70 Трговија на големо 1>020 
(Во рамките на просечниот коефициент 7,23 
стопанскиот совет на народната република 
во согласност со Народната банка на ФНРЈ 
ќе го опоеделч коефициентот на обрта-
ње™ за трговишта на големо во народната 
република по бранетите). 

71 Извоз 1,015 
72 Увоз — 1,002 
7 5 ОТКУП — 1 ,057 

а) жита: 
во житородии реони 
во нсжитородни реони 

б) алкохолни пијалоци 
препабтка но јаки алкохолни пијалоци и 
десертни вина 
промет со алкохолни пи јал е in — 

в) О Т К У П на месо, млеко, овоштие и зарзават 
г) друг откуп — 
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СТОПАНСКА ОБЛАСТ - ГРАНКА Фактор 
Коефици-

ент на 
обр га и 

Период 
за пре-

свету вање 

Дозволен 
процент на 

на* оле м узди-е 
кредитот 

76 Угостителство — — — 1,2-86 12,28 за 
50-52 

Занаетчиство и домашна радиност 2,088 4 ~ 90 
7И—3 

2,088 

(Во рамките на просечниот коефициент 4 
Стопанскиот совет на народната република во 
согласност со Народната банка на ФНРЈ ќе го 
определи коефициентот на обртањето одделно 
за производното а одделно за услужното за-
наетчиство според занаетчиските бранши). 

II ЗАДРУЖЕН СТОПАНСКИ СЕКТОР 
Селски работни задруги 2,586 1 Збо 10 
Општи земјоделски задруги: 
а) претежно трговска дејност 1,035 4,65 90 
б) претежно селско-ст опане ка дејност 1,755 1 ЗбО 10 
Занаетчиски задруги — 2,088- 4 90 

Вимето на обртање™ на кредитот (чл. 3 од уредбата) се- пресметува кога бројот на дни* е уо 
годината ќе се подели со пропишаниот просечен коефициент за односната гранка односно групација 
на стопанските организации внатре во гранката. 

4) Стопанските организации што имаат во текот на пресметковниот период поголеми потреба 
»а кредит од оној што 'произлегува од формулата (чл. 5 ст. 3 од уредбата), банката ќе одобрува на-
големување на кредитот во висина до 20% од така утврдените средства со тоа што тоа наголемување 
*да се сведе на соодветниот износ на смртните сред с т а по прописите од Уредбата до крајот на пресмет-
ковниот период. 

5) За прекунормалните погонски запаси (чл. 12 од уредбата) банката ќе им одобри на стопан-
ските организации термински кредити со срок до најмногу три месеци. Стопанските организации се 
'должни во тој срок да го решат прашањето на тие запаси со стопанската организација на државните 
резерви. 

Доколку стопанската организација на државните резерви не преземе некои видови материјал!! и 
готови производи затоа што овие не би и' одговарале на нејзините потреби, вишокот на непреземен ите 
занос« на материјали и готови производи ќе се отплати на терет на обртниге средства на претприја-
тието (на редовниот кредит). 

6) 'Ова. решение влегува во сила од 1 септември 1952 година. 
Со влегувањето во сила на ова решение престануваат да важат .прописите за наплата на про-

визија на ^искористените кредити од Тарифата на провизијата и трошковне на услугите во банкарските 
.работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52). 

Бр. 3833 Министер на Владата на ФНРЈ 
30 август 1952 година Претседател на Стопанскиот совету 

Белград Борис Кидрич, е. р. 

540. 
Врз основа на Зл. 26 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен шет на ФНРЈ", бр. 35'52), а во согласност со 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
а л ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА 

ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

1) На домашните приватни лица Народната банка 
*:а ФНРЈ може да им продава девизни средства на 
начинот и во висината определени со 'Ова решение. 

2) На- домашните приватни лица за потребите за 
патуваше во странство Народната банка на ФНРЈ 
•може, врз основа на уредно визираии патни исправи 
(л&соше), да им продава девизни, средства во висина 
до 20.000 динари годишно по курсевите формирани на 
девизните пресметковни места. 

Продадените девизни средства Народната банка 
на ФНРЈ ќе ги забележува во патната .исправа (пасо-
шот) на лицето што патува во странство, 

3) Девизните средства потребни' за школување, 
специјалшаодја, лекување, набавка на леков« ш сли»р-
ио, гарантите лица ќе ги набавуваат со поднесувале 

соодветни документи преку надлежниот .републички 
совет. 

4) Технички напатствија за спроведување на ова 
решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ. 

5) Ова решение ќе се применува од денот на 
-објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

Бр. 2147 
20 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите т ФНРЈ, 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Согласен, 

Го застапува 
Претседателот на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, 
М иштете рот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
ет градежништво, 

Светозар* Вукмановић е. р. 
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541. 
Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за опре-

делување одделна такса за »сместување во угости-
телските дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), 
а во согласност со Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА. 
ЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГО-

СТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ ВОН ГЛАВНАТА 
ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА 

1. Угостителските дуќани за сместување (хотели 
и ноќевалишта), како и приватните лица што даваат 
услуги на сместување, ќе наплатуваат одделна такса 
за сместување за боравок од 5 и повеќе дни во вре-
мето вон главната туристичка сезона во туристичките 
места со применување на процентот од 100% (сто од 
сто) на продавната цена на угостителските услуги за 
сместување. 

Намалената такса нема да се применува во Бел-
град, Загреб, Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград и 
'Ријека. 

2. Ова решение ќе се применува во планинските 
туристички места од 1 септември 1952 година, во 
приморските и банските туристички места од 15 
септември 1952 година. 

Бр. 3816 
2 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

542. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за расподелбата 

на фондот на платите и за заработите на работни-
ците и службениците на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ". бо. 11/52), Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА 
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛ-

НИК НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Точ. 3 на Одлуката за определување синдикал-

ните органи надлежни за давање согласност на тариф-
ниот правилник на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) се дополнува со два 
нови става чијшто текст гласи: 

,,з) Покраинскиот одбор на Синдикатот на тргов-
ските работници во Нови Сад — за сите трговски 
претпријатија на територијата на Автономната Покра-
ина Војводина; 

и) месните одбори на Синдикатот на трговските 
(работници во Белград, Нови Сад, Суботица', Ниш и 
Крагуевац — за сите трговски претпријатија на сво-
јата територија" 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на пот-
пишувањето. 

Бр. 2109 
25 август 1952 година 

Белград 
Претседател 

на Централното веќе -на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, 

Ѓуро Салај, е. р. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
.власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното срамнување 
со изворниот текст, установи дека во текстот на Уред-
бата за согласување прописите на сојузните органи 
на државната управа од областа на стопанството со 
новиот стопански систем «(„Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/52) се поткрале грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА СОГЛАСУВАЊЕ ПРОПИСИТЕ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ОД 

ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО НОВИОТ 
СТОПАНСКИ СИСТЕМ 

1) Во чл. 2 се бришат точките: 262 — „Уредбата 
за пресметување и наплата на трошковните во Др-
жавните здравствени установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/43), 293 — „Уредбата за спроведу-
вање валоризацијата на подрачјето припоено кои 
територијата на Федеративна Народна Република! 
Југославија по Договрот за мир со Италија" („Слу-
жбен лист на ФИРЈ\ бр. 99/48) и 404 — „Уредбата 
за ревизија и ликвидација фондовите, администра-
тивните депозити, оставаните, кауциите и паричните, 
средства од бившите здружества („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/50), бидејќи тие уредби остануваат во 
важност, како што е тоа и означено во чл. 5 точ. 70, 
77 и 126. 

2) Во чл. 2 се брише то<ч. 71 — „Уредбата за 
издавање и пријавување акции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/46), бидејќи тој пропис е цитиран во 
точ. 72 на истиот член. 

3) Во чл. 2 тон. 224 во заградата иа крај се 
додава „и 30/49)". 

Бр. 2226. — Од Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

533. Уредба^ за кредитирање _ на стопанските 
"организации за смртните средства 

534. Уредба за изменувања и дополнувањава 
Уредбата за обивањето и работењето на 
Сојузниот статистички уред и статистичките 
уреди во народните републики 

535. Наредба за забрана на извозот на еелско-
стопански и индустриски производи 803 

536. Наредба за определување количините за 
поодделни производи наменети за извоз 803 

537. Напатствие за примена на Решението за 
намалување тарифните ставови за преве-
зена огрев наменет за широка потрошу-
вачка — — — — 803 

538. Напатствие за набавување шеќер за исхра-
на на пчели без плаќање данок на промет 803 

539. Решени^ з ^ а д а о т и . еЈ|е^ентџте ^ ЈТјзр-
Дување обртните средства на стопанските 
организации! — — — — — ~ €04 

540. Решение за продавање девизни средства на 
приватните лица — — — 807 

541. Решение за намалување процентите за пре-
сметување одделна такса за сместување во 
угостите лежите дуќани вон главната тури-
стичка сезона 808 

542. Одлука за дополнување на Одлуката ва 
определување синдикалните органи надле-
жни за давање согласност на тарифниот 
правилник на стопанските претпријатија — 808 

Исправка на Уредбата за согласување пропи-
сите на сојузните органи на државната 
управа од областа на стопанството со но-
виот стопански систем 

801 

802 

808 
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