
Среда, 13 јуни 1956 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 25 ГОД. ХП 

ЗИ. 
Врз основа на тон. 1 и 8 од одделот 2 и тон. 10 

од одделот 3 главата XXIV од Сојузниот општествен 
план за 1956 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ОБЕМОТ НА ИНВЕСТИЦИ-
ИТЕ ВО 1956 ГОДИНА СО РАСПОЛОЖИВИТЕ 

СРЕДСТВА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД 

I. Народната банка ќе ги намали за 12% изно-
сите на средствата предвидени во Општиот инве-
стиционен фонд за финансирање на инвестиционите 
објекти на инду етри јата, рударството и поморскиот 
сообраќај во 1956 година ако изградбата на овие 
објекти не се довршува во потполност во 1956 го-
дина, освен износите на средствата за инвестициони 
објекти што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет со посебно решение. 

II. Народната банка ка го прекрати финанси-
рањето од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд на оние инвестициони објекти за кои е пред-
видена опрема од увозот, ако инвеститорите не 
обезбедиле набавка на таа опрема. 

III. Стопанските организации на индустријата 
и на рударството чии објекти се финансираат од 
Општиот инвестиционен фонд а кои со еден дел 
веќе се наоѓаат во погон (опитен или редовен), се 
должи финансирањето на изградбата на тие објекти 
да го вршат и со сопствени средства, и тоа: 

1) стопанските организации во индустријата: 
а) со 50% од износот на средствата на својот 

амортизационен фонд за замена кој според4 в аже-
чките прописи може да се користи во 1956 година; 

б) со 50% од износот на средствата за само-
стојно располагање на стопанските организации 
утврдени според одредбите на тон. 1 под а) и тон. 2 
ст. 3 од Одлуката за ограничување на трошењето и 
за употреба на средствата на определените фондо-
ви во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/56); 

2) стопанските организации во рударството: 
а) со 30% од износот на средствата на својот 

•амортизационен фонд за замена кој според важеч-
ките прописи може да се користи во 1956 година, 
освен рудниците на јаглен; 

б) со 50% од износот на средствата за самостојно 
располагање на стопанските организации утврдени 
според одредбите на точ. 1 под а) и точ. 2 ст. 3 од 
Одлуката за ограничување на трошењето и за упо-
треба на средствата на определените фондови во 
1956 година. 

Средствата што стопанските организации се 
должни да ги издвојат за финансирање на објектите 
во индустријата и во рударството не можат да го 
надминат износот на средствата кој во Општиот 
инвестиционен фонд ЕО 1956 година бил предвиден 
за тие објекти. 

IV. Околиите на чие подрачје се изградуваат 
објекти на индустријата и рударството кои се ф и -
нансираат од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд, се должни за финансирање на овие објекти 
во 1956 година да издвојат 50% од средствата на 
своите општествени иивесшциоди фондови кои мо-

ж а т да се користат во 195о година, освен средствата 
што според одредбите на одделот 5 главата XXV, 
од Сојузниот општествен план за 1956 година можат 
да се употребат исклучиво за инвестиции во сел-
ското стопанство. 

Износите што околиите се должни да ги из-
двојат за финансирање на објектите во индустри-
јата и рударството на своето подрачје, не можат 
да го надминат вкупниот износ на средствата што 
во Општиот инвестиционен фонд бил предвиден во 
1956 година за тие објекти намален за износот на 
средствата што го издвојуваат стопанските органи-
зации во смисла на точката III од оваа одлука. 

Износите што околиите ги издвојуваат во сми-
сла на одредбата од претходниот став, им се да -
ваат на инвеститорите во вид на заем, а ануите-
тите што £и плаќаат инвеститорите му припаѓаат 
на општествениот инвестиционен фонд. 

V. При пресметувањето на располиживите сред-
ства од точ. III и IV на оваа одлука, претходно 
има да се одбијат: 

1) примените дотации; 
2) обврските спрема Општиот инвестиционен 

фонд. 
VI. За износот на средствата издвоени во смисла 

на точ. III и IV од оваа одлука се намалува изно-
сот на средствата предвиден во Општиот инвести-
ционен фонд за финансирање на објектите на ин-
дустријата и рударството во 1956 година. 

VII. Се овластува Народната банка: 
1) во смисла на точ. 9 и 10 одделот 3 главата 

XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година 
и »а одредбите од оваа одлука, а во согласност со 
Сојузниот извршен совет, да ја утврди височината 
на средствата од Општиот инвестиционен фонд за 
1956 година за одделни инвестициони објекти, како 
и да го изврши ускладување*^ на склучените до-
говори за заем во смисла на одредбите на оваа 
одлука; 

2) да изврши пренос на средствата што во сми-
сла на одредбите од точ. III и IV на оваа одлука 
ги уплатуваат инвеститорот и околината, без нивни 
посебен налог. 

VIII. Одредбите на оваа одлука не се однесу-
ваат на објектите на воената индустрија што се 
финансираат од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд. 

IX. Поблиски прописи за извршување на оваа 
одлука донесува сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите. 

X. Оваа одлука влегува во сила со донет на 
објавуваљето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 228 
7 јуни 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Светозар Вукмановић, е. &> 

' Го заменува Секретарот, 
Добривоје Радосављевиќ, е. р. 
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312. 
Бра основа ва тач, 8 одделот 2 главата XXV на 

Сојузниот општествен план за 1966 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ТРОШЕЊЕТО И ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИ-

ТЕ ФОНДОВИ ВО 1956 ГОДИНА 
1. Во 1966 година се ограничува трошењето на 

средствата од општествените инвестициони: фондови 
ва околиите и општините чија употреба е регули-
рана со Уредбата за општествените инвестициони 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56), на 
фондовите за унапредување на шумарството, како 
и на средствата за самостојно располагање на сто-
панските организации, и тоа: 

а) на средствата на општествените инвестицио-
ни фондови на околиите и општините, како и на 
средствата за самостојно располагање на стопан-
ските организации — во височина од 20% од изно-
сот на остварените црн ходи на овие фондови одно-
сно средства; 

б) на средствата на фондовите за унапредување 
на шумарството — во височина од 12% од износот 
на остварените приходи на тие фондови. 

2. Како приход на општествените инвестициони 
фондови на околиите и општините во смисла на 
претходната точка, се сметаат, покрај приходите е а 
тие фондови за 1956 година, уште и: 

а) износите наплатени во 1956 годхЈна што по-
текнуваат од ненаплатени приходи од 1956 година 
и од поранешните години за фондовите со иста на-
мена; 

б) износите на средствата на укинатите фондови 
што се пренесуваат во општествените инвестициони 
фондови од тон. 1 на оваа одлука според чл. 35 од 
Уредбата за општествените инвестициони фондови. 

Како средства на фондовите за унапредување 
на шумарството од претходната точка се подразби-
раат пренесените средства од 1955 година, како и 
средствата што се формираат во 1Ф56 година. 

Ограничувањата од точ. 1 под а) од оваа одлука 
се однесуваат на средствата на фондовите на сто-
панските организации формирани од средствата за 
самостојно располагање и распоредени во тие фон-
дови по завршните сметки за 1956 и за поранешните 
години. 

Ограничувањата од претходниот став не се од-
несуваат ва делот од средствата за самостојно ра-
сполагање што стопанските организации го упла-
тиле од средствата кои според важечките прописи 
можат да се употребат за плати на работниците и 
службениците. 

3. Ограничувањето на трошењето на средствата 
од точ. 1 на оваа одлука не се однесува на: 

а) непотрошениот дел од т и е средства што во 
1.956 година е издвоен заради полагање депозит 
во смисла на одредбите од Уредбата за изработка 
и одобрување на инвестиционата програма и за по-
лагање депозит за обезбедување исплатата на ин-
вестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54, 36/55. 54/55 и 2/56); 

б) делот од средствата на инвестиционите фон-
дови на околиите и општините што произлегува од 
дотациите од Општиот инвестиционен фонд или 
републичкиот инвестиционен фонд. 

4. Средствата ИГРО можат да се трошат во сми-
сла од точ. 1 на оваа одлука, првенствено ќе се 
употребат, пред исплатата на другите обврски: 

а) за исплата на обврските спрема Општиот ин-
вестиционен фонд; 

б) за исплата на обврските според одредбите од 
Одлуката за ускладување обемот на инвестициите 
во 1956 година со расположивите средства на Оп-
штиот инвестиционен фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/56). 

5. Средствата на инвестициониот фонд на око-
л н а т а можат да се употребат за намирување на 
обврските спрема републичкиот инвестиционен фонд 
и спрема инвестиционите фондови на автономните 
единици, во смисла на ставот 1 одделот 4 главата 
XXV н& Сојузниот општествен план за 1956 година, 

откога ќе се намират обврските од точ. 4 на оваа 
одлука. 

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите. 

7. Оваа одлука влегува во оила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1056 година. 

Р. п. бр. 227 
7 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

Го заменува Секретарот, 
Добривоје Радосав л*е»иќ, е. р. 

313. 
Врз основа на тон. 1 и 8 од одделот 2 главата 

XXV од Сојузниот општествен план За 1956 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ШТО СЕ 
ВРШИ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Одобрувањето на заемите од Општиот инве-
стиционен фонд може да се услови со учество на 
инвеститорите во финансирањето на инвестициите. 

Средстава со кои инвеститорот учествува во 
финансирањето на инвестициите се определуваат 
во процент од пресметковната вредност на инве-
стициите која служи како основ за склучување до-
говори за заем. Процентот на учеството се внесу-
ва во договорот за заем кој се склучува меѓу ин-
веститорот и Народната банка. 

Видовите инвестиции за кои е потребно уче-
ство на инвеститорот во финансирањето на инве-
стициите и минималните проценти од ст. 2 на оваа 
точка за одделни видови инвестиции ги утврдува 
Управниот одбор на Народната, банка со согласност 
од Сојузниот извршен совет. 

При утврдувањето на условите за одобрување 
на инвестиционите заеми може да се предвиди како 
услов за добивање заем на конкурс најголем по-
нуден износ ка учество на инвеститорот во финан-
сирањето. 

2. Учеството во финансирањето на инвестиции-
те инвеститорот го обезбедува од средствата што 
според важечките прописи можат да се употребат 
за односниот вид инвестиции. 

Со средствата на амортизациониот фонд стопан-
ската организација може да учествува во финан-
сирањето на инвестициите само по заемите за ре-
конструкција на постројките и на другите основни 
средства на стопанските организации, ако со тоа не 
се доведува во прашање редовното одржување и 
замена на постојните постројки и на другите основ-
ни стое летва на стопанската о^лттт^шдија. 

3. Инвеститорот е должен со барањето за заем 
да поднесе доказ за обезбедувањето на средствата 
за учество во финансирањето на инвестициите. 

Инвеститорот е должен поп секое користење 
на средствата од заемот претходно да уплати со-
одветен износ на учеството 

Ако инвеститорот го обезбедува учеството во 
финансирањето на инвестициите со средства од оп-
штествениот инвестиционен фонд на политичкото--
риторијалната единица, при склучувањето на до-
говорот за заем е должен да поднесе потврда од 
надлежниот орган на политичкотериторијалната 
единица дека за оваа цел се обезбедени следства, 
во општествениот инвестиционен фонд за теку-
штата година, како и дека за овие цели ќе се обе-
збедат средства и во наредните години. 

4. На заемите одобрени пред влегувањето во 
сила на оваа одлука и натаму ќе се применуваат 
прописите за учеството на инвеститорите во ф и -
нансирањето, со тоа. што од 1 јануари 1966 година 
нема да се применува одредбата на то>ч. 4 ст. 3, 
одделот 1 од Одлуката за учеството таа инвестито-
рите во трошоците на инвестициите што се финан-
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сиоаат- од Општиот инвестиционен фонд („Службен 
лист нг ФНРЈ", бр. 12/55). 

5. Оваа одлука влегува во сида со денот ка об-
јавувањето ва ^Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 229 
7 јуни 1956 родина 

Белград 
Сојузен извршен слсет 

Секретару Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Светозар Вукмаиоа^': с. р. 

314. 
Врз анзова на одредбата од главата XV на Со-

јузниот општествен плав »а 19&6 гад ина, Сојузниот 
извршен соеет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАШЕ КРЕДИТЕ! ЗА ОБРТНИ СРЕД-
СТВА НА ОПИТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО 195t> 

ГОДИНА 

1. Одредбите на точката 9 од Одлуката за оддел-
ните срокови на траењето и за» условите на одгатнато 
проиггводство- ва 1955 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51 /55) ќе се применуваат на одобрувањето 
на кредитите за обртни средства потребни за опит-
ното производство и вс* 1956 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со.денот ва об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 223 
4 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Го заменува Потпретседател, 
Секретарот, Светозар Вукман&виќ, е. р. 

Добривоје Радосава еви«, е. р. 

315. 
Врз основа ка чл. 34 точ. 1 од Уредбата за над-

ворешнотрговското работеше („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56), а во врска со тон. I под 3 и 4 
од Одлуката за овластување на Одборот за стопан-
ство да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство »а Со-
јузниот извршен совет донесува i 

Р Е Ш Е Н И Е т 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-

ТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТО ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Во Решението за забчзаиа на извозот и за 
коктангентирање на производите наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55) во точката 1 
под а) во гранката 122 (Дрвна индустрија) и гран-
ката 313 (Експлоатација на шумите) по зборовите 
„танинеко дрво од костен" наместо точка и запирка 
се става запирка и додаваат зборовите: „костенов 
екстракт;". 

2. Во точката 3 под а) во гранката 122 (Дрвна 
индустрија) и гранката 313 (Експлоатација на шу-
мите) се брише запирката и зборовите: „костенов 
екстракт". 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 88 

2 јуни 1956 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, , 
Светозар Вукмановић, е. р* 
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31«. 
f Врз основа ва точ. 1 ст. 3 Одлуката за учество-

то на инвеститорите во трошоците на иѕнааестицшетв 
што се финансираат од Општиот инвестиционен 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/56. а со 
солгасност од Сојузниот извршен совет, Управниот 
одбор на Народната банка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕ-
СТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ФИНАН-
СИРААТ ОД ЗАЕМИТЕ ОДОБРЕНИ ВО 1956 ГО-

ДИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. По заемите за инвестиции во стопанството 
што се финансираат од заемите одобрени во 1956 
година од средствата ва Општиот инвестиционен 
фонд се определуваат следните проценти ва уче-
ството: 
1) За инвестициите во индустријата: 

а) за инвестициите во производството на 
јаглен 5% 

б) за инвестициите во индустријата на гра-
дежот материјали 20% 

в) за инвестициите за производство на матери-
јали со цел на замена »а дрвото: 
— за изработка на дрвени и вештачки пло-
чи 30%-
— за друго 20% 

г) за инвестициите за прехранбена индустрија: 
— за шеќерааште и за фабриките на масло 

40% 
— за масларите — работилниците за пре-

работка на маслиново уље како и за други 10%; 
2) За инвестициите во селското стопанство: 

а) за хидротехнички мелиорации 15% 
б> за приплоден добиток 15% 
в) за еконошжи згради 40% 
г) за долгогодишни засади 40% 
д) за трактори, слскостопански машини испра -

ви 10% 
ѓ) за багери и мелиорациони машини 15% 
е) за објекти, доработки, преработки и склади-

рање на селскостопански производи: 
— за ремонтни работилници, складови за 

семенска стока и за сушари за пченка 20% 
— за други објекти 40% 

ж) за објекти на новооснованите селскостопан-
ски организации, доколку со ова решение не е 
определен понизок процент на учеството, за сите 
намени 20% 

з) друго 40%. 
Како новоосновани селскостоцански организа-

ции се сметаат сите селскостопански имоти и зе-
мјоделски задруги што се основани по 1 јануари 
1954 година на земјиште што поетходно не било во 
состав на некоја селскостопанска организација, ка-
ко и сите оние селскостопански имоти и земјодел-
ски задруги што во текот на 1954 година добиле 
земјиште издвојено според Законот за селскосто-
панскиот земјишен фонд на општонароден имот и 
за доделувањето на земја на селскостопанските 
организации, ако тоа зголемување изнесува над 
100% од првобитниот земјишен фонд со кој имотите 
или задругите располагале пред ова зголемување; 
3) за инвестициите во градежништвото: 

а) за инвестициите за замената на дрво (ме-
тални скелиња, оплати и др.) 10% 

б) за машини и опрема на градежништвото и 
иа градежното занаетчиство 30%; 
4) За инвестициите во трговијата, угостителството 
и туризмот 50%; 
5) За транспортни средства во сите стопански о-
бласти и гранки 30%; 
6) За набавка на опрема од трипартитн ата 
помош 10%. 

Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува за заемите одобрени без конкурс од де-
нот на објавувањето во („Службен лист еа ФНРЈ", 
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а за заемите одобрени во конкуренте почнувајќи 
од 1 јануари 1966 година. i 

О. бр. 70 
5 јуни 1956 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

317. 
Брз основа на чл. 32 ст. 1 тон. 4 од Уредбата за 

д а в а л е потрошувачки кредити на работниците, слу-
жбениците и на другите определени категории ко-
рисници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/56), На-
родната банка, со согласност од Сојузниот извршен 
совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ КОЈ СЕ ДАВА ВО ГОТОВО 
ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

КРЕДИТИ 
1. Во Решението за определување процентот 

кој се дава во готово пред користењето на потро-
шув«ачките кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/55), во точ. 1 ст. 1 наместо „10%" се става „5/о . 

2. Ова решение влегува во сила ел денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

О. бр. бб 
29 мај 1966 година 

1 Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

318. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) и точка 6 одделот 3 главата XXV 
ед Сојузниот општествен план за 1956 година, а по 
прибавената согласност од Сојузниот извршен со-
вет, Народната банка па стишува 

XIV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИПИОНЕН ФОНД 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА. 
УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Со овој конкурс се даваат итотесггитшо^и заеми 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд: 

I. за потребите на трговијата — за следните 
намени: 

1) за изградба на магацини за сместување и 
чување на селскостопанските производи непосредно 
наменети за широка потрошувачка, освен житата; 

2) за набавка на камиони: 
3) за набавка на разладни уреди за магацини 

и продавници; 
II. за потребите на угостителството — за след-1 

ките намени: 
1) за реконструкција и модернизација на хо-

телите и пансионите во поважни туристички места 
и во главните градови; 

2) за набавка на механизација за приготвување 
храна и на автомати за сам ©послужување во уго-
стителските дуќани за масовна исхрана во големите 
градови и индустриските центри; 

III. за потребите на туризмот — за следните 
намени: 

1) за набавка на автобуси и такси-автомобили 
во поважни туристички места и во главните гра-
дови на народните републики; . , 

2) за набавки на опрема за туристичките об-
јекти во поважни туристички места. 

ОПШТИ УСЛОВИ 
IV. Барањето за инвестиционен заем треба да 

содржи подацоти пропишани Е ЧЛ. 20 од Уредбата 
за заемите за инвестиции во стопанството (^Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54), а се поднесува на 
образец на Народната банка, кој може да се добие 
к а ј нејзините филијали. 

V. Заеми по овој конкурс се даваат под услов 
со бараниот заем и другите расположиви средства 

на корисникот иа заемот односно на гарантот да 
се обезбедува целосната изградба (набавка) на об-
јектот за кој се бара заемот. 

Од средствата на овие заеми не може да се 
набавува опрема што била веќе употребувана. 

VI. Заем »барателот може да понуди интересна 
норма и во половини односно четвртинка од про-
цент. 

VII. Кон барањето за заем се поднесува ин-
вестиционен елаборат врз база на сегашните цени. 

Инвестициониот елаборат треба да содржи : 
1) инвестициона програма изработена според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвестици-
оната програма („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/54, 
13/55, 36/55 и 54/55), мислење и предлог од ревизи-
оната комисија и решение на надлежниот орган 
за одобрување на инвестиционата програма, со озна-
чување на вредноста и капацитетот на објектот 
чија изградба или набавка се одобрува со инвести-
ционата програма. 

Инвестиционата програма треба да ги содржи 
оние точки од програмата што и* одговараат на 
природата на инвестицијата за која се бара заемот. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат на органот 
кој го издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти со озна-
чување на вкупната вредност за секој објект; 

3) главен или идеен проект за секој градежен 
објект, изработен според Уредбата за градежново 
проектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр 12/52 
и 6/54). 

За инсталатерските работи (водовод, канали-
зација, осветление и ел.) во идејните проекти до-
статочно е да се поднесе диспозиционата скица. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инстала-
терските работи, од кои може да се види како е 
дојдено до одделни количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предметот врз основа на едноличните 
цени од 1956 година; 

4) спецификација на опремата, со означување 
на главната карактеристика, како и со означување 
на цената за секоја позиција на опремата (одвоено 
за увозната, а одвоено за домашната опрема). 
Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците 
на транспортот. 

VIII. Во смисла на Уредбата за депонирање 
гарантни износи по заемите за инвестиции, како и 
на Одлуката за определување висината на гаран-
тниот износ по заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55). корисниците на заемот 
се должни да депонираат к а ј Банката гарантен 
износ во височина од 5% од износот на одобре-
ниот заем. 

Исто така, корисниците на заемот се должни 
да осигура ат средства за учество во трошоците на 
инвестициите за намените означени во точ. I под 2) 
и точ. III под 1) од овој конкурс (камиони, автобуси 
и такси-автомобили) во износ ол 30%, а за сите 
Други намени — во височина од 50% од претсмет-
ковната вредност на инвестицијата. 

IX. Заемоворателите се должни кон барањето за 
заем да и' поднесат на Банката докази за обезбе-
дувањето на гарантниот износ и на учеството во 
трошоците на изградбата или набавката на инве-
стиционен објект. 

X. Заемобарателот е должен да обезбеди за 
заемот гаранција на околијата, за што кон барањето 
поднесува потврда од народниот опбоп на околната . 
Банката може оковувањето на заемот да го услови 
и со гаранција на народната република. 

XI. Одобрениот заем за^мобзгоателот ќе може да 
го користи дури кога ќе ја докаже можноста за 
набавка на домашна и увозна опрема (врз основа 
на понуда и ел.). 

Ако некоја опрема не може да се набави во 
земјата. Банката може на заемобарателите на кои 
ќе им биде одобрен заем за увоз на опрема да им 
става на располагање потребни девизни средства-
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XiL iDepatociO за инвестиционен заем и инве-
стициониот елаборат со сите прилози и' се подне-
суваат во четири примерка на ф и л и ј а л а т а на Н а -
родната банка к а ј која заемоборателот има ж и р о 
односно буџетска сметка, односно на фамилијата на 
чие подрачје се нога комуналната банка к а ј која 
заемобарателот има ж и р о или буџетска сметка 

XII. Во се друго за овој конкурс в а ж а т одред-
бите на Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 4/54) како 
и другите в а ж е ч к и прописи 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
А. Заеми за потребите на трговијата 
XIV. На ова ј конкурс за давање заеми за по-

требите на трговијата можат да учествуваат: 
1) народните одбори; 
2) трговските претприј атија за -промет на сел-

скостопански производи наменети непосредно за 
широка потрошувачка, освен житата ; 

3) општите земјоделски задруги — само за н а -
бавка на камиони и разладни уреди. 

XV. Покра ј земањето во оглед на можноста за 
отплатување на заемот и на понудената интересна 
норма, при добивањето на заеми ќе имаат првенство: 

1) к а ј заемите за изградба на магацини за сме-
стување на селскостопански производи, освен ж и -
тата : 

а) заемобагоателите во поголеми потрошувачки 
центри во кои е понеповолен односот меѓу прометот 
на селскс-стоп а*т ек и про^пѕ^опм. е ̂  л ч житата , и з -
разен во просек за периодот од 1952—1955 година, 
и расположивиот магацински простор; 

б) з>аемоба ра тел ите во реони к а ј кои 
е понеповолен односот меѓу откупот на селско-
стопански производи, освен житата , изразен во про-
сек за периодот од 1952—1955 година, и располо-
ж и в и от магацински простор имајќи ги во вид со-
обраќајните услови; 

в) заемсбгр-ателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестицијата; 

г) заем обават ел ите што ќе понудат покус срок 
за отплатување на заемот. 

Под расположив магацински простор се подраз-
бира секој простор кој во 1955 година се користел 
за сместување на селсхостопански производи, освен 
житата ; 

2) к а ј заемите за набавка на камиони: 
а) заемобаоатетЈите кои со оглед на сообраќај-

ните врски* со центрите на потрошувачката одно-
сно на производството имаат покеповолен однос 
меѓу извршениот промет на се гс е костол а-** ек и произ-
води, освен житата, изразен ео просек за периодот 
од 1952—195*5 iwimia. и р а ст ̂  т от^-^ите сообраќајни 
средства; 

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестицијата; 

в) заемобзрателите што ќе понудат покус срок 
за отплатување на заемот'. 

XVI. Понудените срокови за отплатување на 
свие заеми за изградба на магацини со разладни 
уреди не можат да бидат подолги од 25 години, а 
за набавка на камиони и разладни уреди за по-
стојните магацини и продавници не можат да бидат 
подолги од 10 години, 

XVII. Барањето за инвестиционен заем мора да 
се поднесе — за т^з^п^ба на м^а^тиии со р а з а п н и 
уреди најдоцна до 13 август 1956 година, а за н а -
бавка на камиони и разладни уреди за постојните 
магацини и продавници до 13 јули 1956 година. 

Б. Заеми за потребите ил у г о с т е ^ ОСТРОТО 

XVIII. На овој конкурс за давање заеми за по-
требите на угостите петр ото можат да учествуваат: 

1) народните одбори; 
2) угостителските стопански организации. 
XIX. Покра ј земање во обѕир на можноста за 

отплатување на заемот и на п о о д е н а т а интересна 
норма, при добивањето на заемч ќе имаат првенство: 

1) к а ј заемите за реконструкција и модерни-
заци ја на хотелите и пансионите: 

а) заемобарателите што со реконструкцијата 
и модернизацијата на хотелите и пансионите по-

ci&Li пукаат поголем рентабилитет БО ОДНОС на вло-
жените vavb еетиции; 

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестицијата; 

в) заемобарателите што ќе понудат покус срок. 
за е илатување на заемот; 

2) к а ј заемите за набавка на механизација за 
приготвување хиана и на автомати за самопослу-
ж у вање во угостителските дуќани за масовна 
исхрана во големите градови и во индустриските 
центри: » 

а) заем ©барателите што во поголем процент ги 
намалуваат постојните трошоци; 

б) заемобарателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестицијата; 

в) заемобарателите што ќе понудат покус срок 
за отплатување на заемот. 

XX. Понудените срокови за отплатување на з а -
емите за реконструкција и модернизација на хо-
тели и пансиони не можат да бидат подолги од 30 
години, а за набавка на опрема за угостителските 
дуќани за масовна исхрана во големите градови 
и во индустриските центри не можат да бидат по-
долги од 10 години. 

XXI. Барањето за инвестиционен заем по ( т а а 
намена се поднесува најдоцна до 13 август 1956 
година. 

В. Заеми за потребите на туризмот 
XXII. На овој конкурс за давање инвестициони 

заземи за потребите на туризмот можат да учеству-
ваат : 

1) народните одбори; 
2) туристичките стопански организации од по-

важните туристички места и од главните градови. 
XXIII. Покра ј земање во обѕир на можноста за 

отплатување на заемот и на понудената интересна 
норма, при добивањето на заеми ќе имаат првен-
ство к а ј заемите за набавка на автобуси и на такси-
автомобили: 

1) заемобарателите во местата каде што е по-
голем бројот на туристите во однос на постојаниот 
број на такси-автомобилите и на автобусите што 
служат за одржување на редовните линии за превоз 
на патници; 

2) заем старателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестицијата; 

3) заемобарателите што ќе понудат покус срок 
за отплатување на заемот. 

XXIV. Понудените срокови за отплатување на 
овие заеми не можат да бидат подолги од 10 години. 

XXV. Скокот за поднесување на барање за 
заем со елаборатите за оваа намена е 13 јули 1956 
година. 

О. бр. 69 
28 м а ј 1956 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

319. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 4/54) и точката 4 одделот 3 главата 
XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, 
а по прибавената согласност од Сојузниот извршен 
совет, Народната банка распишува 

XV К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПВ1ТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИ-

ШТВОТО 
I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми 

од средствата на Општиот инвестиционен фонд за 
набавка на опрема за градежништвото — за след-
ните намени: 

1) за набавка на железни скелиња, на потпи-
рачи на к о н с т р у к т ™ и на железни и други оплата 
со цел за замена на дрвото; 
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2) за набавка на м е х а н и з и р а ^ опрема за зана-
етчиските работи на високоградбата што се вршат 
на градилиштето; 

3) за набавка на градежна механизација за ви-
сокоградбата; 

4) за набавка на транспортни средства што ке 
бидат користени од градежните и градежно-зана-
етчиските претпријатија исклучиво на работи-l е во 
високогра дбата. 

II. На овој конкурс можат да учествуваат гра-
дежните и градежно-занаетчиските претпријатија 
што во полна мерка ја користат постојаната меха-
низација и имаат соодветни стручни кадри за раку-
вање со механизацијата. 

Во случај постојната механизација да не се ко-
р и т и во полна мерка поради недостиг на рс? ' ^в и 
делови од увозот, Народната банка за таа цел ќе 
им продава на односните претпријатија потребни 
девизни средства. 

III. Барања за заем на овој конкурс не можат 
да се поднесуваат за набавка на опрема чие ф и -
нансирање е веќе започнато од други извори. 

Заемите по овој конкурс се даваат под услов 
со бараниот заем и со другите расположиви сред-
ства на корисникот на заемот односно на гарантот 
да се обезбедува целосната набавка на опремата за 
која се бара заемот. 

Од средствата на овие заеми не може да се 
набавува опрема што била употребувана. 

IV. Барањето за давање инвестиционен заем 
треба да содржи податоци пропишани во чл. 20 од 
Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), а се поднесува 
иа посебен образец на Народната банка, кој м^же 
да добие к а ј нејзините филијали. 

V. Заемобарателот монев да понуди интересна 
норма и во половини односно четвртински од про-
цент. 

VI. Понудениот срок за отплата на заемите не 
може да биде подолг од 10 години. 

VII. Кон барањето за заем се поднесува инве-
стиционен елаборат врз база на (сегашните цени, 

Со оглед дека конкуреов се расцутува само за 
набавка на опрема, инвестетцт^тттпгт. етт?борат со-
држи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и о д о б р у в а а на инвестици-
оната програма („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/54, 
13/55. 36/55 и 54/Г-5), мислење и предлог од реризио-
ната комисија и решение на надлежниот орган за 
о д е р у в а њ е на инвестиционата програма с°» опита -
чување на вредноста и капацитетот на објектот 
чија набавка се одобрува со инвестиционата про-
грама. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во едр1а целина и запечатени со печат од органот 
што го издал одобрението; 

2) спецификација на опремата со означување 
на главните карактеристики. како и со означување 
на цената за секоја позиција на опремата (одвоено 
за увозната, а одвоено за домашната опрема) и 
qpGi-оците на транспортот. 

Со оглед на специфичностите на гранката, како 
и на тоа дека се работи само па н ^ ^ н г а на огт^ма, 
инвестиционата програма треба да ги содржи раз-
работени оние точки, предвидени со Уредбата за 
изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама, што и' одговараат на природава на инвести-
циите за кои се бара заемот и ја покажуваат 
оправданоста на инвестиционото вложување. 

Кон инвестициониот елаборат треба да се дадат 
и податоците предвидени во посебните обрасци на 
барањето за заем на овој конкурс. 

VIII. Ако еден з?г?лобдг^оч баш а инвестиционен 
заем за повеќе намени наведени во точ. I ои овој 
конкурс, тој е должен да поднесе посебно барање 
за заем, со соодветните документи и податоци, од-
воено; 

1) за градежната опрема и за транспортните 
средства; 

2) за мехаш£*ак$ијата на занаетчиските работи 
и »а транспортните средства; 

3) за железните скелиња, потпирачит е на кон-
струкции и оп лагите, со тоа за сите намени за кои 
се бара заемот да се поднесе една е станете ет-? а инве-
стициона програма. 

IX. Покрај земањето во оглед н.а можноста за 
отплатување на заемот и на понудената интересна 
норма, заемите ќе им се одобруваат првенствено; 

1) за набавка на железни скелиња, потпирачи 
па конструкции и о т п а т — на n. tгчмпобаг-з-тели-ге 
што сразмерно на вложените средства постигаат 
поголема заштеда на .дрво во текот на една гонила; 

2) за механизирана опрема за занаетчиските 
работи на ви >лг^ т^-^спорчта* ге сред-
ства — на заемобзрателите: 

а) кои со новата опрема постигаат сразмерно 
позначително зголемување па капацитетот на ра-
ботите; 

б) кои нудат поголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

в) кои нудат пократок срок за отплатување га 
заемот; 

3) за градежна механизација и транспортни 
средства — на заемобарателите: 

а) кои со новата, механизација постигаат во 
однос на бараниот заем поголемо намалување на 
цените на изгр^ба^а . ипа јкп ги во вид цзнше на 
изградбата во 1955 година; 

б) кои обединуваат п р о б и л т г п - п г н а но-
вата механизација и намалување на работната сила; 

кои поповолно ќе ја комплетираат пост: -
ната мех а нт-• а аи ита и извршуваат сразмерно поголем 
обем FT а pa/Wrrrr^: 

г) кои нудат поголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

д) кои нудат покус срок за отплатување на 
заемот. 

X. Во смисла на Уредбата за депонирање гаран-
тни износи по заемите за инвестиции, како и на Од-
луката за определување висината на газрајнтниот 
износ по заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/55), кописнмттите на заемот се должни 
да депонираат к а ј Банката гарантен износ во ви-
с т и н а од 5% од износот на одобрениот заем. 

Исто така, кориснштите на заемот се должни да 
осигурат средства и за учество во трошоците, на 
инвестициите за п и о н и т е означени во точ. I под 1) 
ка овој конкурс (железни скелиња, потпирачи и 
оплати) во износ од 10 %, а за другите намени во 
износ од 30% од претсметковната вредност на ин-
вестициите. 

XI. Заемобарателите се должни кон барањето 
г?а заем да и' поднесат на Б у к а т а докази за обезбе-
дувањето на гарантниот износ и на учеството во 
трошоците на набавката што се финансира со з а -
емов 

:71. За заем заради набавка на опрема може 
да се поднесе барање само ако делот на потребните 
средства што треба да се подмири од заемот не о 
помал од 5 милиони динари. 

XIII. 3 з ем об а г> а те л от е должен за заемот да 
обезбеди гаранција од ок оли јата, за што п о д н е в -
на кои барањето потврда од народниот одбор на 
околината. Банката може да ^о услови давањето на 
заемот и со гаранција на народната република. 

XIV. Одобрениот застрт заемобаттателот ќе мк>же 
да го користи дури кота ќе ја докаже можноста за 
набавка на домашна и увозна опоема (врз основа 
на понуди и г*тт.) 

Ако некоја опрема не моЈ&е да се набави во 
земјата, Бандата маже на за см е брзате пите на кои 
ќе им биде ^ о б р е н заем за ^роз па опрема да им 
става на располагање потребни девизни средства« 

XV. Барањето за инвестиционен заем со потреб-
ната документација и' се поднесува во 4 примерка 
на филијалата на Паро дната банка к а ј која заомо-
барателот има текушта односно жиро сметка, одно-
сно на филијалата на Народната банка на чие под-
рачје се наога комуналната банка к а ј заемобарате-
лот има текушта односно ж и р о сметка. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Барањето мора да и* се предаде на надлежната 
филијала во срок од 45 дена од денот на објавува-
њето на конкурсов во „Службен лист ва ФНРЈ" . 

Барањето за заем заради набавка на железни 
скелиња, потпирачи на конструкции и оплати На-
родната банка ќе го решава и пред истекот на 
срокот од овој конкурс, сукцесивно, како ќе бидат 
поднесувани барањата. 

XVI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите на Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54), како 
и другите важечки прописи. 

О. бр. 67 
28 мај 1856 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

320. 
Брз основа нг> чл. 19 од Уредбата за "заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) и точка 2 одделот 3 главата XXV. 
на Сојузниот општествен план за 1956 година, а по 
прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, 
Народната банка распишува 

X V I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
СО ЦЕЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 
I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми 

од средствата на Општиот инвестиционен фонд со 
цел за унапредување производството на градежни 
материјали преку адаптација, реконструкција или 
проширување на постојните погони, и тоа за следни-
те намени: 

1) за туланите и керамидниците; 
2) за погоните за гарефабрикација на бетонски 

елементи; 
3) за каменоломите. 
II. На овој конкурс не можат да се поднесуваат 

барања за заем за нови објекти или за нови погони. 
III. Барањето за инвестиционен заем треба да 

содржи податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата 
за заемите за инвестиции во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54), а се поднесува на образец 
на Народната банка, кој може да се добие к а ј нејзи-
ните филијали. 

IV. Заемобарателот може да понуди интересна 
норма и во половина односно четвртином од процент. 

V. Понудениот срок за отплатување на заемот 
не може да биде подолг од 15 години. 

VI. Со барањето за заем се поднесува инвести-
циониот елаборат врз база на сегашните цени. 

VII. Инвестициониот елаборат треба да содржи: 
1) инвестициона програма изработена 'според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвестицио-
ната програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 
13/55, 36/55 и 54/55), мислење и предлог од ревизио-
ната комисија и решение од надлежниот орган за 
одобруваниве на инвестиционата програма, со означу-
вање на вредноста и капацитетот на објектот чија 
реконструкција! се одобрува со инвестиционата про-
грама. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на прогргмата мораат да бидат поврзани во 
една целина и запечатени со печат од органот што 
го- издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти со означу-
вања на вкупната вредност за секој објект; 

3) главен или идеен проект за секој градежен 
објект и з р а с т е н според Уредбата за градежното 
проектирање („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/52 
и 6/54). 

За инсталатерските работи (водовод, канализа-
ција, осветление и ел.) во идејните проекти доста-
точно е да се поднесе ^опозиционата скица. 

Предмерот мора да биде изработен по сите new 
зинета иа. градежните, занаетчиските и инсталатер* 
ските работи, од кои може да се види к ж о дошло! 
до одделни количини работи. 

Претсметката мора да биде изработена по сите! 
позиции на предметот врз основа на едавичнитв 
цени од 1956 година; 

4) спецификација еа опремата со означување на 
главната карактеристика, како и со означување 
на цената за секоја позиција на опремата (одвоено 
за увозната, а одвоено за домашната опрегла). Во 
спецификацијата треба да се наведат и трошоците 
на монтажи ите работи. 

VIII. Покрај земањето во обѕир на можноста за 
отплатување на заемот и на понудената интересна) 
норма«, заеми ќе им се одобруваат првенствено на 
оние заемобарателм: 

1) кои со своето производство решаваат проблеми 
за снабдување со дефицитарни ма/геријали или з а -
менуваат други дефицитарни материјали; 

2) кои сразмерно со вложените средства пости-
гнуваат поголемо намалување на трошоците на про-
изводството во однос на трошоците во 1955 година; 

3) кои имаат најповолен ефект во однос на плат-
ниот биланс (го зголемуваат извозот, го намалуваат 
увозот или бараат помалу увозна опрема); 

4) кои во поголема мерка користат разни отпа-
доци; 

5) кои нудат најголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

6) кои нудат најкус срок за отплатување на 
заемот. 

IX. Во смисла на Уредбата за депонирање га-< 
рантни износи по заемите за инвестиции, како и на 
Одлуката за определување висината на гарантниот 
износ по заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 12/55), корисниците на заемот се должни 
да депонираат к а ј банката гарантен износ во висо-
дока од 5% од износот на одобрениот заем. 

Исто така, корисниците на заемот се должни да 
обезбедат средства и за учество во трошоците на 
инвестициите во износ од 20% од претсметкоѕвната 
вредност на инвестицијата. 

X. Заемобарателите се должни со барањето з а 
заем да и поднесат на Банката докази за обезбедува-
њето на гарантниот износ и на учеството во трошо-
ците на изградбата или набавката на инвестицио-
ниот објект. 

XI. Барањето за заем може да се поднесе само 
ако делот на потребните средства што треба да се 
подмири од заемот не е помал од 5 милиони динари. 

XII. Заемобарателот е должен за заемот да обе-
збеди гаранција од околната , за што поднесува со 
барањето потврда од народниот одбор на околната . 
Банката може да го услови давањето на заем и со 
гаранција на народната република. 

XIII. Одобрениот заем заемобара/гелот ќе може 
да го користи дури кога ќе ја докаже можноста з а 
набавка на домашна и увозна опрема (врз основа на 
понуда и ел ). 

Ако некоја опрема не може да се набави во зем-
јава, Банката може на заемобарателите на кои ќе 
им биде одобрен заем за увоз на опрема да им става 
на располагање потребни девизни средства. 

XIV. Заемите по овој конкурс се даваат .под 
услов со бараниот заем и со другите расположиви: 
средства на корисникот на заемот, односно на га-
рантот, да се обезбедува потполна изградба (набавка) 
в а објектот за кој се бара заемот. . 

Од средствата на овие заеми не може да се 
набавува опрема што била употребувана. 

XV. Барањето за инвестиционен заем, со погреб-1, 
ната документација, и се поднесува во четири при-
мерка на филијалата на Народната банка кај која 
заемобарателот има текушта односно жиро сметка, 
односно на филијалата на Народната банка на чие 
подрачје се наоѓа комуналната банка к а ј која за-
емобарателот има текушта односно жиро сметка. 

Среда, 13 јуни 1956 
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Барањето мора да и се предаде на надлежната 
'филијала во срок од 60 дена од денот на> објавува-
њето на овој конкурс во „Службен лист на ФНРЈ" . 

XVI. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), како 
и другите важечки прописи. 

О. бр. 68 
28 мај 1956 година 

Белград 
Народна банка 

Гувернер, 
Војин Гузина, с. р. 

321. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата 

за организацијата, школувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е И Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ЗА АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД 
ДЕСЕТГОДИШНА! АТ А НА НАРОДНА ТЕХНИКА 

По ловом десетгодишнината на работата на На-
родна техника, на 15 јуни 1956 година ќе се пушти 
во оптек пригодна поштенска марка од 30 динари 
за авионска пошта. 

Сликата на марката прикажува запчаник, како 
симбол на техниката, потоа младинец и младинка, 
со дупчалка и со книга во рацете, што симбол ира 
работа и учење. Под овој цртеж, лево, е ознака на 
вредноста — „30", а десно е нацртан авион, што 
означува дека марката е наменета особено за ави-
онска пошта. Од трите страни околу цртежот, до 
работ од марката, е натписот „10 годишњица На-
родне технике 1956" — во кирилица, додека под 
целата слика пишува „Југославија" — во латиница. 

Марката е напечатена двебојно, во карминска 
и црна боја. 

Оваа марка ќе биде во продажба к а ј сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкирање 
поштенски пратки ќе важи до 31 декември 1957 го-
дина заклучно. 

Бр. 3180 
1 јуни 1956 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор. 

Никола Милановиќ, е. р. 

„Ознаката на категоријата има форма на пра-
воаголна таблица во големина 3'5 X 20 см, на чија 
сика основа се напишани со букви и бројки во сре-
бреноска боја видот и категоријата на угостител-
ската стопанска организација. Сојузот на угостител-
ските комори на Југославија е должен на угости-
телската стопанска организација да и' ја достави 
ознаката по донесувањето на решението за катего-
ризацијата." 

Член 2 
Овој правилник влегува во оила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 508 

16 мај 1966 година 
Белград 

Сојуз на угостителските комори на Југославија 
Го застапува 

Генералниот секретар, Претседател, 
Нисим Конфино, е. р. Крсто Филипови«, е. р. 

322. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за угостител-

ските претпријатија и дуќани („Службен лист »а 
ФНРЈ", бр. 6/54), Сојузот на угостителските комори 
на Југославија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАЗВРСТУ-

ВАЊЕ НА ХОТЕЛИТЕ И ПАНСИОНИТЕ ВО 
КАТЕГОРИИ 

Член 1 
Во членот 12 од Правилникот за разврстување 

на хотелите и паксионите во категории („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр, 41/56) ставот 2 се менува и 
гласи: 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

311. Одлука за ускладување обемот на инве- . 
стицмите во 1956 година со расположивите 
средства на Општиот инвестиционен фонд 457 

312. Одлука за ограничување на трошењето и 
за употреба на срествата од определените 
фондови во 1956 година 458 

313. Одлука за учеството на инвеститорите во 
финансирањето на инвестиции што се вр-
ши од Општиот инвестиционен фонд — 458 

314. Одлука за одобрување кредити за обртни 
средства на опитното производство во 
1956 година 459 

315. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети за 
извоз 459 

316. Решение за процентите на уечството на 
инвеститорите во трошоците на инвести-
циите во стопанството што се финанси-
раат од заемите одобрени во 1956 година 
од средствата »а Општиот инвестиционен 
фонд 459 

317. Решение за измена на Решението за опре-
делување процентот кој се дава во готово 
пред користењето на потрошувачките кре-
дити 460 

318. XIV конкурс за давање инвестициони за-
еми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за потребите на трговијата, 
угостителството и туризмот 460 

319. XV конкурс за давање инвестициони за-
еми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за набавка на опрема за 
градежништвото 461 

320. XVI конкурс за давање инвестициони за-
еми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд со цел за унапредување на 
производството на градежни материјали 463 

321. Решение за пуштање во оптек поштенска 
марка за авионска пошта по повод Де-
сетгодишнината на Народна техника — 464 

322. Правилник за измена на Правилникот за 
разврставање на хотелите и пансионот^ 
во категории 464 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ4" — новинско-из давачко претпријатие — Белград. Улица Краљевина 
Марка бр. 8* — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бр. 9 
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