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Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна! Република Ју-
гославија и за сојузните1 органи: на1 власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 5 јули 1955 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 5 јули 1955 
година, донесе 

- О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-
ВЕТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ ВО 

1955 ГОДИНА 
1) Се одобрува извештајот на Сојузниот извр-

шен совет за движењето на стопанството за пери-
одот јануари-мај 1955 година. 

2) Сојузниот извршен совет ќе преземе мерки: со 
кои ќе го' обезбеди извршувањето на основните за-
дачи утврдени со! Сојузниот општествен план, а осо-
бено одржувањето на билансите предвидени со тој 
план, како и мерки за средување н)а пазариштето. 

3) Прописите што ќе се донесат врз основа на 
оваа одлука Сојузниот извршен совет ќе ти поднесе 
на одобрение до Сојузната народна скупштина ако 
за до-несувањето на тие прописи и мерки не посто-
јат овластени ја во Сојузниот општествен: план, како 
и ако со тие прописи, се менуваат или до-полнуваат 
поодделни'' инструменти или други поодделни од-
ре,дби од Сојузниот општествен план. 

4) Овластувањето од точката 2 од оваа одлука 
важи до првиот нареден состанок н,а. Сојузната на-
родна скупштина, а најдоцна до 30 септември 1955 
година. 

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Сојузна народна скупштина 
ед,о .(А)1 72 

8 јули 1955 година 
Белград 

Претседател -
на Сојузната народна скупштина. 

Моша Пијаде, с. р. 
Претседател 

на' Соборот на Претседател, 
производителите, " на Сојузниот собор, 

' Иван Божиновиќ, с. р. Влада Зачевиќ, с р. 

359. 
Врз основа) на чл. 63 од Општиот закон за уре-

дувањето на општините и околиите, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У . Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛА-
НОВИ И 'БУЏЕТИТЕ НА ОКОЛИИТЕ И ОПМТИ-

Г ВД2ТЕ ЗА 1955 ГОДИНА 

I. Општествените планови и економските инстру-
менти и мерки 

^лер 1 
Оштествените планови на досегашните околии, 

градови и (градски општини за 19-55 година ќе се 

применуваат до крајот на 1955 година на подрачјето 
за кое е донесен планот, без оглед на формирањето 
на многу околии и општини и на пренесувањето на; 
одделни права и обврски што од: тие планови? про-,' 
излегуваат за народните одбори на општините. 

Член 2 
Прописите и другите акти на народните одбори; 

на досегашните околии, градови и градски општини! 
со кои е определена, нормата на дополнителниот да- : 

ноќ на доход, на данокот на доход во постојанен! из-1 

нос, на тарифата на општинскиот данок на промет,,, 
на тарифата на општинските такси или со кои сет 

,дадени поединечни или општи даночни оле сменија ; 
и времени даночни ослободувања, или со кои сви 
определени други економски инструменти и мерки,.' 
покрај оние определени со општествените планови^ 
на народните одбори, остануваат во сила и ќе се 
применуваат до крајот на 1955 година на подрачјето 
за кое тие прописи и акти биле донесени. 

Чле,н 3 
Народните одбори на новите околии се грижат 

за извршувањето' на општествените планови на до-
сегашните околии и градови што влегуваат во нив- ' 
ниот состав и1 го обезбедуваат извршувањето на об-
врските предвидени со тие плано,ви спрема автоном-
ната единица, на,род,ната република и федерацијата. 

Народниот одбор на новата општина што ја ' 
опфаќа досегашната градска општи.на се грижи за 
извршувањето на општествениот план на досега-
шната градска општина со одделни права и го- обе-
збедува извршувањето на обврските утврдени со 
тој план спрема околијата, автоном.ната единица,, 
народната република и федерацијата. 

Член 4 
Измените во општествените планови на околи-

јата, како и измените на економските инструменти! 
и мерки: што се определени со одделни прописи ИЛЈГ -
други акти на досегашната околија, може народниот 
одбор на новата околија да ги врши во' склад со 
сојузниот и републичкиот општествен план и со со-
јузните и? републичките прописи, а во согласност со 
републичкиот извршен совет. 

Ако делови од подрачјето на досегашната око-
лија влегуваат во состав на две или, повеќе нови 
околии, измените на општествениот план и економ-
ските инструменти и мерки на досегашната околија 
може да ги врши народниот одбор на новата око-
лија н,а чие подрачје се наоѓа седиштето на досега-
шната околија. 

Измените на економските инструменти и мерки 
што ги; опре,делиле народните одбори на досегашни-
те општини, може во рамките на општествениот 
план на околијата и на прописите на народниот од-
бор на околијата, да ги врши народниот одбор на 
новата општина со согласност од народниот Одбор 
на новата општина. 

Ако делови од подрачј,ето на досегашната оп-
штина влегуваат во состав на две или повеќе нави. 
оп-штини, измените на општествениот план и на 
економските инструменти и мерки на досегашната 
општина може да ги врши народниот одбор на но-
вата ,општина на чие подрачје се наоѓа седиштето 

, на досегашната општина, со согласност од народ-
ниот одбор на новата околија. 



Страна 546 ^ Број 33 . , 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

1 - , , Ј ј 1;. , Л, Букети 
' - 1 ; ! ,Член 5 

Буџетите на досегашните околии, градови, град-
ска општини! со одделни1 права и општини (во ната-
мошниот текст: околии и општини) донесени за 1955 
година ќе се применуваат на подрачјето за кое се 
донесени. 

Член 6 
Буџетските приходи на досегашните околии и 

општини ќе се наплатуваат до крајот на 1955 година 
онака како се одобрени во соодветните б у џ е т и 
врз основа на исти инструменти. 

Овие приходи ќе се уплатуваат на сметките на 
кои се уништувани пред почетокот на примената на 
оваа уредба. 

,Член 7 
Буџетските расходи на досегашните околии и 

општини ќе се извршуваат до крајот на 1955 година 
,за истите' цели) з а кои се предвидени и во исти из-
носи во кои се одобрени во буџетите односно во пост-
о е ч к и т е на расходите на органите и установите од 
Поранешните околии и поранешните општини, освен 
^личните и материјално-оперативните расходи наме-
с т и за подмирување потребите на самиот народен 
,одбор на досегашната околија односно општина, на 
нивната, администрација (секретаријати, одделенија, 
јотееци! и др.), како и за подмирување функционал-
ните расходи на досегашниот народен одбор на око-
лијата односно општината, што ќе ги извршува на-
родниот одбор на новата околија односно општина. 

Член 8 
Народните одбори на новите. околии можат да 

ги наголемува ат буџетските расходи во граници! е 
на приходите на буџетот на досегашната околија, 
ако особените потреби го бараат тоа и ако со тоа 
не се менуваат економските инструменти и мерки: 
,определени со општествените планови на досега-
шните околии за 1955 година. 

, Ако со наголемувањето на приходите и раехо- -
даите предвидени со буџетот на досегашната околија 
се менуваат економските инструменти и мерки опре-
делени! со општествениот план на досегашната око-
лија, за измена е потребна согласност од републич-
киот извршен совет. 

Член 9 
Народните одбори на новите општини можат да 

ги наголемуваат буџетските расходи во границите 
на приходите на буџетот на досегашната општина, 
ако тоа го бараат особените потреби и ако со тоа не 
се менуваат економските инструменти и мерки опре-
делени со општествениот план односно со буџетот 
за 1955 година или со други прописи на народниот 
одбор на досегашната општина. 

Ако со наголемувањето на приходите и расходите 
предвидени со буџетот на досегашната општина се 
менуваат економските инструменти и мерки опре-
делени со општествениот план односно со буџетот 
за 1955 година или со други прописи на народниот 
одбор на досегашната општина, за измена е потреб-
на согласност од наро,дниот одбор на новата о,ко-
лија. Ако со наголемувањето на приходите и расхо-
дите на буџетот на досегашната општина се менуваат 
економските инструменти определени од народниот 
одбор на досегашната околија, з а измена е потребна 
согласност од републичкиот извршен совет. 

Член 10 
Народниот одбор на досегашната околија одно-

сно општина со денот на престанокот со работата ќе 
го утврди износот на средствата што бил предвиден 
во буџетот за подмирување личните, материјално-
оперативните и функционалните расходи о,д чл. 7 
на оваа уредба, а кој не бил искористен до тој ден. 

Целокупниот износ на непотрошените средства 
од претходниот став ќе се пренесе како одделна по-
зиција во резервниот фонд на буџетот на досега-
шната околија односно општина за 1955 година. 

Член 11 
За подмирување на личните, материјално-опе-

ративиите и функционалните расходи на народните 
одбори на новите околии и општини до 31 декември 
1955 година (чл. 7), народните одбори и на новите око" 

Среда. 26 јули 195Ѕ, 

лим односно општини ќе донесам одделна претсмет-
ка на: расходите според одредете: бд Основниот 
закон за буџетите. 

За покритие на расходите на претсметката од 
претходниот став ќе се употребат средствата од ре-
зервните фондови според буџетите на досегашните 
околии односно општини. 

Средствата потребни за лични, материи а лно-
оперативни и функционални расходи на месните 
одбори се предвидуваат во претсметката на општи-
ните. 

Народниот одбор на новата околија може од 
средствата на резервниот фонд да им даде дотација 
на народните одбори на новите општини за финан-
сирање расходите што настанале со пренесувањето 
на соодветните работи од надлежноста на народниот 
одбор на околијата, ако народните одбори на тие 
општини за тоа немаат достаточно средства. 

Член 12, 
^ Ако делови од подрачјето на досегашната око-

лија или општина влегуваат во состав на две или: 
повеќе нови околии односно општини, личните, ма-
теријално-оперативните и функционалните расходи 
од чл. 7 на оваа уредба на досегашната околија од-
носно' општина ќе се внесат во корист на одделна 
позиција на резервниот фонд и ќе се поделат на 
новите околии односно општини на кои им припад-
нале делови од подрачјето на таа околија односно 
општина. 

Поделбата на средствата според претходниот 
став ќе се изврши спогодбено помеѓу народните од-
бори на новите околии односно општини. 

Член 13 
Ако народните одбори ' на новите околии не се 

спогодат за поделбата на средствата според прет-
ходниот член, под-елбата ќе ја изврши комисија што 
ќе ја определи републичкиот извршен совет. 

Ако народните одбори на новите општини на 
подрачјето на една нова околија не се спого,дат за 
поделбата на овие средства, поделбата ќе ја изврши 
народниот одбор на новата околија. 

Ако за таа поделба не се спогодат -народните 
одбори на новите општини што се наоѓаат на под-
рачјето на две или повеќе нови околии, поделбата 
ќе ја изврши комисија што ќе ја определи репу-
бличкиот извршен совет.' 

Додека не се изврши поделбата во смисла на 
претходните ставови, исплатата на личните ра -
сходи се врши времено на товар на средствата пред-
видени за лични расходи во буџетот на досега-
шната околија односно општина, без оглед во кои 
нови народни одбори ќе бидат на работа службе-
ниците и работниците на досегашната околија од-
носно општина. 

Чле,н 14 
Расходите според одделните пресметки на но-

вите околии односно општини (чл. 11) можат да се 
движат најмногу до височина на вкупните утвр-
дени средства во резервните фондови според буџе-
тите на досегашните околии односно општини. 

Член 15 
За извршување на одделната претсметка од чл. 

11 од оваа уредба наредбодавец е секретарот на 
народниот одбор на новата околија односно оп-
штина. 

За извршување на претсметката на установите 
(училиштата, судовите и др.) кои имаат своја прет-
сметка на приходите и расходите во буџетот на 
досегашната околија односно општина остануваат 
надлежни досегашните наредбодавци. 
1 Член 16 

Ако народните одбори на новите околии: одно-
сно новите општини постигнат заштеда во извршу-
вање н,а личните, материјално-оперативните и: функ-
ционалните расходи (чл. 7) предвидени во нивните 
одделни пресметки за времето од нивното форми-
рање до 31 декември 1955 година, неутрошените из-
носи ќе ги вратат во корист на буџетскиве резервни 
фондови според буџетите на досегашните околии 
односно општини, сразмерно со износите што ир 
примиле на -товар на нивните резервни фондови. 
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Член 17 
Буџетите на досегашните околии и општини ќе 

ги извршува и натаму истата банка која ги извр-
шувала пред нивното у р н у в а њ е , користејќи ги 
истите сметки и евиденции на приходите и расхо-
дите. 

За извршување на одделната претсметка од чл. 
11 од оваа уредба ќе се отвори одделна евиденција 
ка ј банката во седиштето на народ,ниот одбор на 
новата околија, односно ка ј банката на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на 
новата општина. 

Член 18 
На денот на своето конституирање народниот 

одбор на новата околија ќе определи буџетска ко-
мис,ија која ќе се грижи за извршувањето на бу-
џет-ите на досегашните околии и за извршувањето 
на претсметката на народниот одбор' на новата око-
лија. 

Комисијата од претходниот став ќе ги врши 
варедбодавните права според буџетите на досега-
шните околии што се влезени во составот на новата 
околија. Народниот одбор на новата околија може 
да определи по еден член од буџетската комисија 
за наредбодавец по буџетот на секоја досегашна 
околија. 

За вршење на сметководствена служба во врска 
со извршувањето на буџетите на досегашните око-
лии, ќе се додели: во седиштето на-досегашната око-
лија потребен број стручни службеници. 

На ист начин можат да постапат и народните 
одбори на новите општини, ако не одлучат во седи-
штето на новата општина одделно да ,се извршу-
ваат сите буџети на досегашните општини што се 
спојуваат. -

Член 19 
Ако деловите од досегашната околија влезат во 

состав на две -или повеќе нови околии, народниот 
одбор на секоја кова околија ќе определи по еден 
член во комисија за извршување на буџетот на до-
сегашната околија; Ако бројот на членовите на ко-
мисијата биде парен, наредниот одбор на новата око-
лија на чие подрачје се наоѓа седиштето на народ-
ниот одбор на досегашната околија ќе определи 
уште еден член на комисија. Републичкиот извр-
шен совет може да пропише и друг основ според 
кој народните одбори на новите околии ќе опре-
делат уште по еден член во комисија. 

Претсздател на комисијата ќе биде определен 
од народниот одбор на новата околија на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на народниот одбор на до-
сегашната околија. 

Комисијата од ставот 1 ќе заседава во седи-
штето на народни-от одбор на досегашната околија, 
ако народните одбори на новите околии не опре-
делат со спогодба друго место. 

Комисијата работи во седници и одлуките ги 
донесува едногласно. Ако при одлучување ^ не се 
достигне едногласност, членовите на комисијата се 
должни за тоа да ги известат народните одбори на 
своите околии,, заради донесување одлука за спор-
ниот случај. 

Ако ни народните одбори на новите околии не 
се спогодат, за тоа ќе го известат републичкиот 
извршен совет, чија одлука е конечна. 

На начинот од претходните ставови ќе постапат 
и народните одбори на новите општини и нивните 
членови определени во комисија за извршување 
буџетот на досегашната општина чие подрачје е 
под глен о помеѓу повеќе нови општини. 

Ако деловите од досегашната општина се вле-
зени во составот на повеќе нови општини на по-д-
рачјето на една нова околија, за спорните случаи 
одлучува народниот одбор на новата околија. Ако 
деловите од досегашната општина се влезени во со-
ставот на повѕќе нови општини што се наоѓаат на 
подрачјето на повеќе нови окол.ии, за спорните 

случен одлучуваат спогодбено народните одбори на 
водите околии, а ако тие не постигнат спогодба, 

конечна одлука ќе донесе републичкиот извршен 
совет, 

Член 20 
Народниот одбор на новата околија во чиј со-

став е влезено помало подрачје на досегашната око-
лија без нејзиното седиште, може да се откаже од 
правото да определи свој член во комисија за извр-
шување буџетот на досегашната околија. 

Одредбата од претходниот став важи и за на-
родните одбори на новите општини во чиј состав е 
влезено помало подрачје на досегашната општина 
без нејзиното седиште. 

Член 21 
Народниот одбор на новата околија ќе обезбеди 

во седиштето на народ,ниот одбор на досегашната! 
околија потребен број службеници што ќе Св! 
грижат за благовремено и редно остварување при-
ходите на подрачјето на досегашната околија. 

Народниот одбор на новата општина може во се-
диштето на досегашната општина да задржи потре-
бен број службеници што ќе се грижат за благо-
времено и редно остварување приходите на под-
рачјето на досегашната општина. 

Член 22 
Разни непредвидени приходи на досегашната 

околија односно општина што ќе бидат наплатени 
и расходи што ќе бидат пријавени за исплата по 
завршетокот на сметковната година, а кои не мо-
жат да се поделат на нови околии односно општини 
според одредбите од оваа уредба, одат во користи 
или на товар на буџетот на новата околија односно 
општина на кои им е припоено седиштето на досе-
гашната околија односно општина. 

Член 23 
Измените на височината на аконтацијата на 

данокот на доход, на данокот на промет, на општин-
скиот локален данок и други даноци ги определу-
ва надлежниот орган: на народниот одбор на новата 
општина. Против решението на тој орган може да 
се изјави жалба до соодветниот орган на народниот 
одбор на новата околија. 

Ако деловите на досегашната општина се вле-
зен,и во составот на две или повеќе нови општини 
што се наоѓаат на подрачјето на повеќе нови око-
лии, измените на височината на аконтацијата, на 
даноците и општинскиот локале.н данок од прет-
ходниот став ги определува заедничка комисија на 
народните одбори на новите општини. 

Против решението на комисијата може да се 
изјави жалба до комисијата на народниот одбор на 
околијата на чие подрачје се наоѓа живеалиштето 
на даночниот обврзник, 

Член 24 
Даночната годишна сметка за 1955 година ја 

составуваат органите на народниот одбор на новата 
околија. Оваа сметка ја одобрува народниот одбор 
на позата околија. 

Ако подрачјето на досегашната околија е опфа-
тено во д,ве или повеќе нови околии или ако под-
рачјето на досегашната општина е опфатено во 
повеќе нови општини, даночната годишна сметка ја 
составуваат органите на народниот одбор на новата 
околија, а ја одобрува народниот одбор на новата 
околија на чие подрачје се наоѓа седиштето на до-
сегашната околија. 

Член 25 
Завршната сметка за извршувањето буџетот на 

досегашната околија односно на досегашната оп-
штина за 1955 година ја одобрува народниот одбор 
на новата околија односно на новата општина. 

Завршната сметка за извршувањето на бупетот 
на досегашната околија односно на досегашната 
општина за 1955 година, чии делови се влезени во 
составот на две или повеќе нови околии односно 
нови општини, ја одобрува народниот одбор на но-
вата околија односно на новата општина на кој му 
е припоено седиштето на досегашната околија од-
носно општина, ако народните одбори на новите 
околии односно на новите општини спогодбено на 
одлучат поинаку. 
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Завршената сметка за извршените расходи според 
одделната претсметка на новата околија односно на 
новата општина (чл. 11) ја одобрува народниот од-
бор на новата околија односно општина. 

Член 26 
Вишокот на приходите по завршн,ата сметка 

за извршувањето на буџетот за 1955 година на до-
сегашната околија односно општина чии делови се 
влезени во составот на две или повеќе нови око-
лии односно општини се расподелува,^ по измерува-
њето на сите обврски, на нови околии' односно оп-
штин,и според нивната спогодба. 

Обврските што се настанати до крајот на бу-
џетската година, а не се измирен^ до крајот на 
сметковната година според буџетот за 1955 година, 
спогодбено ќе ги измират народните одбор-и на но-
в,ите окол,ии односно општини на товар на буџетот 
за 1956 година. Додека за тоа не се постигне спо-
годба, овие обврски времено ги подмирува народ-
ниот одбор на новата околија односно општина на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на досегашната 
околија односно општина. 

Ако пом,еѓу народните одбори на новите око-
лии не дојде до спогодба по прашањата од прет-
ходните ставови, за нив ќе одлучи комисија што 
ќе ја определи републичкиот извршен совет. 

Во случај на спор помеѓу народните одбори на 
новите општини што се наоѓаат на подрачјето на 

' повеќе нови околии, одлуката ја донесуваат спо-
годбено народните одбори на новите околии одно-
сно републичкиот извршен совет. 

Ш. Фондови 
Член 27 

Претсметките на приходите и расходите на фон-
довите на досегашните околии и Општини што се 
одобрени за 1965 година ќе се применуваат според 
'досегашните прописи. 

Член 28 
Приходите на поодделни фондови на досега-

шните околии' и општини за 1955 година ќе се на-
платуваат и распоредуваат до крајот на 1955 година 
според досегашните прописи и на ист начин и во 

\ корист на истите сметки во корист на кои досега се 
/ наплатувани и распоредуван^ 

Член 29 
Расходите, на поодделните фондови на досега-

шните околии и општини ќе се извршуваат до крајот 
на 1955 година за истите цели за кои се предвидени, 
и во износи во кои се одобрени со општествените 
планови за 1955 година односно со пресметките на 
тие фондови или со други одлуки, ако народниот 
одбор на новата околија односно општина не од-
луч,и поинаку. 

Преземените обврски по поодделни фондови 
остануваат во сила. 

Ако народниот одбор на новата околија односно -
општина определи друга намена на средствата на 
фондот, сите порано засновани обврски остануваат 
и натаму во сила. 

Член 30 
Народните одбори на новите околии односно 

новите општини можат да ги спојув,аат фондовите 
на досегашните околии односно општини од нивно-
то подрачје чии средства служат за исти цели — 
во еден фонд -со иста намена. 
! Преземените обврски по поодделни фондови 
остануваат во сила. 

Ако се изврши спојување на исти фондови во 
, смисла на ст. 1 од овој член, сите права и обврски 

поранешните фондови преминуваат на нов,иот 
фонд. 

Член 31 
Народниот одбор на новата околија односно на 

новата општина непосредно управува со поодделни 
фондови. Тој го именува ако досега не го именувал 
управниот одбор на фондот, кој ќе раководи и 
располага со средствата на фондот во определените 
граници, врз основа на 'Сојузните к републичките 
прописи. 

Член 32 
Ако деловите на досегашната околија односно 

општина влегуваат во состав на две или повеќе 
нови околии односно општини, народните одбори 
на новите околии односно општини спогодбе,но ќе 
именуваат управен одбор за секој фонд на досега-
шната околија односно општина. 

-Ако народните одбори на новите околии одно-
сно општини одлучат средствата на одделните фон-
дови на досегашната околија односно општина да 
ги поделат, делбата ќе ја извршат спогодбено, обез-
бедувајќи ги сите права на трети лица. 

Ако народните одбор,!; ча новите околии не по-
стигнат спогодба според претходниот став, одлука1 

ќе донесе републичк :зт извршен совет, а за спо-
ровите помеѓу народните одбори на општините на 
подрачјето на една нова околија ќе одлучи народ-
ниот одбор на новата околија односно народниот 
одбор на новите околии, ако досегашната општина 
е поделена на повеќе околии. 

Народниот одбо,р на новата околија односно оп-
штина на кои им е припоен помал дел од подрач-
јето на досегашната околија односно општина може 
да се откаже од правото да учествува во именува-
њето членови на управниот одбор на фондот на 
досегашната околија односно општина. 

Член 33 
Со одделни сојузни и републички прописи од-

носно проп,иси на народните одбори на околиите,, 
ќе се регулира -кои околиски фондови, установени: 
со прописите на соодветните органи, се пренесу-
ваат на општината, како и начинот за располагања 
со средствата на тие фондови што ќе оста,нат не-
потрошени на денот 31 декември 1955 година. 

Член .34 
Со околиските фондови што се основани со 

сојузниот општествен план или со други сојузни 
прописи, до крајот на 1956 година! ќе управуваат на-
родните одбори на новите околии според одредбите 
од оваа уредба. 

Член 35 
Завршната сметка за извршувањето на прихо-

дите и расходите на фондот ја одобрува народниот 
одбор на новата околија односно општина. 

Завршната сметка за извршувањето на прихо-
дите) и расходите на фондот" со кој управувал 
управниот одбор наименуван од повеќе народни од-
бори, ја одобрува народниот одбор на новата око-
лија односно општина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на досегашната околија односно општина 
на која односниот фонд и' припаѓал. 
IV. Пренесување имотните крава и обврски цд до-

сегашните на коки околии и општини 
Член 36 

Правата и обврските од инвестициониот заем 
што го склучила досегашната околија или општина, 
преминуваат на онаа нова околија односно општина 
на чие подрачје се наоѓа објектот за чија изградба 
е склучен заемот. 

Одредбите од претходниот став се применуваат 
и во поглед обврските што п,роизлегуваат од гаран-
цијата (емството) што досегашната околија или оп-
штина ја има дадено за ин,вестициониот заем. 

Член 37 
Обврските од заемите склучени со јавно запи-

шување преминуваат на о-наа нова околија или оп-
штин,а во чиј состав е влезена досегашната околија 
или општина што го распишала заемот. 

-Ако подрачјето на досегашната околија или оп-
штина е влезено во составот на две или повеќе 
нови околии односно општи,ни, новите околии од-
носно општини спогодбено ќе опр,еделат колкав дел 
од обврските од претходниот став ќе преземаат1, 

поодделни нови околии односно општина. 1 

Ако во срокот од три месеци од денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба не се постигне спо-
годба од претходниот став, делот да обврските што-
ќе премине на поодделни нов^ окол,ии к ш општини 
ќе го определи комисија шт'о ^ Н,а и^л Ј% кн^ува : 
републичкиот извршен совет. " "" 'г 
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Член 38 
Обврските од краткорочните позајмици што на 

досегашната околија или општин-а и' се одобрени за 
подмирување на текуштите буџетски расходи по-
ради нерамномерното притекување на буџетските 
приходи ќе се измерат од буџетските приходи на 
таа околија односно општина. Ако бупетскмте при-
ходи наплатени до 31 декември 1955 година не бидат 
достаточни за измирување на овие обврски, тие 
обврски преминуваат според одредбите од претход-
ниот член на нови околии или општини. 

Според одредбите од претходниот член преми-
нуваат на нови околии односно општини правата и 
обврските на досегашните околии што произлегу-
ваат од било кој друг основ. 

V. Пре^цзш одредби 
Член 39 

На завршните сметки на стопанските органи-
зации за 1955 година согласност ќе дава народниот 
одбор на новата околија на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација односно се-
диштето на нејзината деловна или погонска еди-
ница. 

Член 40 
Во сите случаи во кои со одредбите од оваа 

уредба е определено по извесни прашања да се 
спогодуваат народните одбори на новите околии 
или општини, заинтересираните народни одбори мо-
жат да се спогодат по тие прашања да решаваат 
спогодбено нивните совети. 

Член 41 
Поделбата на инвентарот на досегашните око-

лии односно општини чие подрачје влегува во со-
став на две или повеќе околии односно општини, 
ќе се регулира со републичките прописи. 

Член 42 
Поблиски прописи за извршување на оваа уре,д-

ба ќе донесува, -по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на општата управа и за буџет во 
спогодба со сојузниот државен секретар за работи 
на народното стопанство. 

Член 43 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. и. бр. 288! 
'16 јули: 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. ; 

360. 
, Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРАВНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Се формира Правен совет ка,ко највисоко стручно 

правно тело на Сојузниот извршен совет. 
Член 2 

Правниот совет го сочинуваат: секретарот на 
Сојузниот извршен! совет, секретарите за законо-
давство и организација, секретарот за работи на 
правосудството и секретарот за стопански прописи 
во Сојузниот извршен совет, државните советници 
што работат на правни работи во Сојузниот извр-
шен совет, главниот правен советник на Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи, како и 
'други истакнати правни стручњаци што ги именува 
Сојузниот извршен совет. 

Претседател на Правниот совет е секретарот на ^ 
Сојузниот извршен совет. Претседателот го замену-
ва секретарот за законодавство и организација на 
ЈбеЈЈ^зциот извршен совет, 

,Член 3 
Правниот совет: 
1) им дава на Сојузниот извршен совет и на 

неговите одбори мислење за на,цртите на нови за-
кони и за други поважни законски нацрти; 

2) по барање од Сојузниот извршен совет и не-
говите одбори им дава мислење за нацртите на 
другите прописи што ги донесува Извршниот со-
вет и за поодделни правни прашања; 

3) проучува поодделни поважни прашања од 
значење за изградбата на пра,вниот систем, и во 
врска со тоа му дава на Сојузниот извршен совет 
свои предлози и мислења. 

Член'4 
Седниците на Правниот совет ги Свикува и ги 

приготвува секретарот за, законодавство и органи-
за-ција во спогодба со секретарот на Сојузниот из-
вршен: совет, ' -

На седницата на Советот може да се повику-
ваат и претставници од соо,дветните сојузни др-
жавни секретаријати и други сојузни -органи на" 
управата и од секретаријатот на Сојузниот извршеа 
совет, ко,га на дне,вен ред се прашањата што ги ин-
тересираат тие служби. 

Член. 5 
Правниот совет има овој работен одбор, што го 

сочинуваат секретарите за законодавство и органи^ 
ѕација и други членови на Советот според поло-
жбата. 

Работниот одбор им дава на одборите н,а Соју-
зниот извршен совет мислење за нацртите на про-
писи за кои тие расправуваат во својата текушта 
работа. 

На седниците на работниот одбор ќе се пови-
куваат и оние членови: на Советот во чија потесна1 

стручност спаѓаат ттрашањата што се на дневен ред 
на одборот. На овие седници можат да се п,овику-
ваат и претставници од сојузните др-жавни секре-
таријати и други сојузни органи на управата и од 
секретаријатот на Сојузниот извршен совет, кота 
на дневен ред се прашањата што ги интересираат 
тие служби. 

Седниците на работниот одбор ги свикува се-
кретарот за законодавство и организација. 

Член 6 
Советот има работен: ред што го донесува сам; 

Член: 7 
За спроведување на оваа уредба ќе се грижат, 

секретарот на Сојузниот извршен совет и секретар 
рот за законодавство и организација на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 8 
Оваа у,редба влегуга во сила со денот на обја^ 

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р л . бр. 289 
16 јули 1955 година 

Белград 
Претседател на, Републиката; 

Јосип ШНЈЗ-ТИТО, с. р. 

361. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Соју-

зниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА НАПОРЕДНО ПРАВО 
Член 1 

Се оснива Институт за напоредно право, со се-
диште во Белград. 

Член 2 
Институтот за напоредно право: 
1) присобира и средува податоци за состојбата 

на законодавството, правната наука и пракса во 
поодделни земји; 
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2) им дајва на држ-авните" органи и установи на 
нивно барање мислење за поодделни проблеми од 
гледиштето на на посредното право, или за странско-
то законодавство или правеа на определената 
земја; 

3) организира и го помага известувањето на 
надворешната правна јавност за состојбата на за-
конодавството и правната наука и пракса во 'Ју-
гославија; 

4) соработува со сличните установи во други 
Земји, како и со меѓународните организации што 
се занимаваат со напоредно право. % ( 

^ ' - ' ' Член 3 : , , 1 ' 
Со Институтот управува Советот на Институтот. 
Советот го утврд,ува планот на работата и пред-

логот на претсметката на Институтот и донесува 
заклучоци за сите начелни прашања што се одне-
суваат до организацијава и! работата на (Инсти-
тутот. 

Членовите на Советот ги именува Сојузниот 
извршен совет на две години. 

Член 4 
Институтот има редовни и дописни членови. 
Редовните и дописните членови ги избира Со-

ветот на Институтот. 
Редовните членови имаат право да учествуваат 

во избирање на нови редовни и дописни членови, 
како и д р \гги права определени во правилата на 
Институтот. 

Редовните и дописните членови^ на Институтот 
немаат право да држат предавања во Институтот и 
да покренуваат поодделни прашања за кои распра-
шува Советот. 

При обновувањето на Советот на Институтот, 
мнозинството" членови на Советот ќе се именува од 
редот на редовните членови на Институтот. 

Член 5 
Со работата на Инс,титутот раководи директор. 
Директорот го назначува и сменува Сојузниот 

извршен совет на предлог од Советот на Институтот, 

Член 6 
Институтот има потребен број научни и струч-

ни соработници и други службеници. 
Избирањето на научните и стручните соработ-

ници го врши Советот на Институтот, а го потвр-
дава Одборот за просвета на Сојузниот извршен 
совѕет. ,! I' - '! ; 
' Другите службеници ги назначува и за нивните 
службенички односи решава директорот на Инсти-
тутот. 

Член 7 
Институтот има одделна претсметк,а н!а прихо-

дите и расходите во составот на претсметката на 
Сојузниот извршен совет. 

Директорот на Институтот е наредбодавец за 
извршување на претсметката. 

Член 8 
Сојузниот извршен совет или органот што тој 

ќе го определи може на Институтот да му стави вб 
задача проучување на определеното пра,вно пра-
шање во врска со законодавството и праксата на 
други земји. 

Барањата со кои други држ,авна органи и уста-
нови бараат од Институтот мислење за поодделни 
проблеми: (чл. 2 точ. 2), се поднесуваат до Секрета-
ријатот за за,конодавство и организација на Соју-
зниот извршен совет, и Институтот дава мислења 
само за оние барања што овој Секретаријат ќе му 
ги достави. 

Член 9 
Правилата за внатрешната организација и ра-

ботата на Институтот ги донесува Советот на Ин-
ститутот со согласност од Сојузниот извршен совет. 

Среда, 20 јули 1955 

Член 10 
Оваа уредба влегув,а во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен сеѕзет 
Р.п. бр. 290 

16 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосѕвд Броз-Т^то, с. р. 

362. , ; . 
Врз основа на чл. 10 и 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата 

за) банките и штедилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/64) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ КОВАНИ ПАРИ ОД 50, 20 

Ш 10 ДИНАРИ 
1. Се овластува Народната бан,ка на ФНРЈ да 

издаде нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари од 
алуминиум-бронза што ќе ги имаат следните тежи-
ни и димензии, и тоа: 

1) -парчето од 50 динари — 6 гр, а во пречник 
25,5 мм 

2) парчето од 20 динари — 4 гр, а во пречник 
23,2 мм 

3) парчето од 10 динари — 3 гр, а во пречник: 
21,0 мм 

Дозволено е отстапување од тежината на секое 
поодделно парче до 5%' над или под тежината на-
ведена во претходниот став. 

И. Легурата на новите ковани пари ќе содржи 
91% бакар и 9% алуминиум. 

III. Изгледот на новите оковани пари ќе биде 
следниот: 

1) од лицето: во средината државен грф,ј а око^у 
грбот назив „Федеративна Народна Ѓет1ублика Ју^ 
гославија"; 

2) од опачината: на парчето од 50 динари — 
машка и женска глава со мотиви од индустријата 
и селското стопанство, на парчето од 20 динари — 
машка глава со мотива од индустријата, а на пар-
чето 10 динари — женска глава со мотив од сел-
ското стопанство, — со дознака на вредноста (50, 20 
односно 10 динари) и година на изданиево (1955); 

3) о̂ а работ од лицето - низа точкици, а по 
ободот рецки. 

Текстот на овие пари ќе биде испишан на ли-
цето со латиница, а на опачината со ќирилица — на 
парчињата од 50 џ 10, денари, односу на! лицето со 
ќири лица, а на опачината со латиница г - ЅШ1 пар-
чето од 20 динари. 

IV. Народната, фацка на 'ФНРЈ. ќе определи?, ДООУ 
ред потребите фѓа оЅтекГбт, до сќој тќнбс ќе се иско-
вуваат нови ковани пари и во кои парчиња. 

V. Трошоците на изработката на новите ковани 
пари 1ги сноси Народната банка на ФНРЈ. 

VI. По исковувањето на потребни количини 
Управниот одбор на Народ,ната банка на ФНРЈ ќе 
донесе решение за пуштање во оптек на нови ко-
вани пари од 50, 20 и 10 динари, а дополнително и 
решение за повлекување од оптекот на важечките 
бан,кноти од 20 и 10 динари! ДФЈ и; важечките банк-
ноти од 50 динари од издание на Народната банка 
на ФНРЈ. 

VII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи! Одлуката за издавање нови ко-
вани пари од 20 и 10 динари („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/54). 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на4 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 281 
12 јули 1055 година 

Белград 
Сојузен совет 

Го з а м е ш а с^ретарот, 1 Потпретседател, 
Мома, % рА С " Ц Ј Р ^ п ш Р Ѕдаа^овиќ; с. рл 

. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . ̂  



Среда, 20 Јули 19Ш 

363. 

Врз основа на чл. 10 ет. 2 од 'Основниот закон за 
стипендиите, Сојузниот извршен совет донесува 

, С .: - : О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ФТМЛЕНДИИТЕ 

I. Стипендиите можат да се даваат во следни 
месечни износи, и тоа: 

1) за редовни студии на факултети, уметнички 
академии и виши школи — до 5.000 динари; а за 
после дните две години студии до 6.000 динари; -

2) за научно и стручно усовршување - до 10.000 
динари; 

3) за школување во стручни џ средни уметнички 
школи и виши класови гимназија — до 4.000 
'динар,и. -

г;: II. На лицето за кое се исплатува додаток на 
деца може да му се даде стипендија најмногу во 
височина на разликата помеѓу највисокиот износ 
на соодветната стипендија од претходната точка и 
износот на додатокот на деца што се исплатува за 
тоа лице. 1 ' 5 ', ; 'Л 1 ;, л ' : 

4 III. На ученикот !на мајсто-рска школа или ра-
ботничко одделение при средба стручна школа кој 
за време на редовното посетуван^ на школата оста-
нува во работен однос со скусено работно вфеме, 
може да му се даде стипендија во височина на из-
губената плата односно заработеа поради скусеното 
работно време. 

IV. На лицето што го прекинува работниот однос 
заради одење на научно или стручно усовршување, 
може да му се даде стипендија до височина на не-
говата дотогашна месечна плата односно заработка. 

V. Височината на стипендиите' што ги дазва Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана ја определува со одделни прописи државниот 
секретар џа работи на народната одбрана. 

VI. Височината на стипендијата за редовно шко-
лување односно научно и стручно усовршува.ње во 
странство, се определува во секој неодделен! случај 
независно од височината на стипендијата предви-
дена во тон. 1 од оваа одлука. 

VII. На странски државјанин кој се школува 
односно усовршува во Југославија може да му се 
даде стипендија поголема од Износот на соодветна 
стипендија предводен во точ. 1 од оваа одлука. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 285 
12 јули 1955 година 

Белград ј 
Сојузен извршен со-зи' 

Го заменува секретарот, ч Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

364. 
Врз основа на одделот 4 глава XXV од Соју-

з н и о т општествен план за 1955 година и одделот 
II од Одлуката за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА' ОД АВЈОРТИ-
ЗАНШНИТЕ ФОНДОВИ И НА ДЕЈШЗНИФЕ 
'СРВДСФВА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СЕЛСКОСТО-

ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊА ВО 
СТРАНСТВО 

1. Задружните организации од областа на сел-
ското стопанство и стопанските организации осно-
в а ј од земјоделските з.адруги и од нивните сојузи 
можат Набавката ца опрема, инвестВДионен мате-
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тери јал и услуги од странство да ја вршат според 
одредбите од оваа одлука само на товар па оние 
средства од едрите амортизациони фондови и оства-
рените девизни средства чија употреба за таа цел 
им е дозволена според одредбите од сојузниот оп-
штествен план, 

2. Републичкиот главен задружен сојуз може 
да осново заеднички, амортизационен фонд на за-
дружните организации од областа на селското сто-
панство и на стопанските орга,низации основани од 
земјоделските задруги и од нивните сојузи за пла-
ќ а л а во странство, како и заеднички фонд за де-
визни средства на тие организации за плаќања во 
стран,ство, чии сметки ќе се водат ка ј републич-
нева централа на Народната банка на ФНРЈ од- , 
носно ка ј нејзината филијала кај која се води смет-
ката на републичкиот главен задружен сојуз. ' 

Средствата на заедничките" фондови, од прет-
ходниот став се сметаат како една целина од која 
Св плаќа увезената опрема и инвестиционен мате-
Ферија л и странските услуги. 

3. Организациите од точ. 1 чие седиште е- на 
територијата на една народна република средства-
та од своите амортизациони фондови чија употреба^ 
за плаќаат во странство е дозволена, м-ожат да ги 
уплатат на сметката на заедничкиот амортизации 
онен фонд од претходната точка. Р 
! Средствата од претходниот став што организам/ 
цијата од точ. 1 ќе ги уплати во корист па заеднич-
киот фонд се сметаат како позајмици од таа орга-
низација на републичкиот главен задружен сојуз.' 

4. Организациите од точ. 1 своите девизни сред-
ства чија употреба за плаќа-ња во странство е до-
зволена можат да ги продадат на републичкиот, -
главен задружен сојуз за заедничкиот девизен фонд ̂  
од точ. 2. 

Девизните средства од претходниот став се пре -
сметуваат според курсот што ќе се утврди: со спо-
годба помеѓу продавачот и републичкиот главен ; 
задружен сојуз, а кој не може да биде повисок од 
просечниот курс постигнат на последниот состанок 
на девизното пресметковно место што му претходи л 
на денот на продажбата на девизите. 

5. Организациите од точ. 1' своите девизни сред-
ства од ст. 1 на претходната точка можат да ги 
уплатат во заедничкиот фонд на девизните сред-
ства од ст. 2 и како позајмица на републичкиот , 
главен задружен сојуз. Во тој случај уплатен-ите 
девизни средства ќе се водат според пресметков-
ниот курс на односната девиза. 

6. Ако вредноста на увезената опрема и инве-
стиционен материјал или на странските услуги на-
бавени за потребите на поодделните организации! 
од точ. 1 на товар на средствата на заедничк.ите 
фондови за плаќања во странство е поголема од 
средствата што тие ги уплатиле во тие фондови, 
организациите се должни да ја уплатат разликата 
во корист па односните заеднички фондови во сро-
кови што ќе ги утврдат во спогодба со републич-
киот главен задружен сојуз. Уплатата на овие ра-
злики организациите од точ. 1 ја врш,ат на това,р 
џа средствата на својот амортизационен фонд и на 
своите девизни средства што можат да ги користат 
за плаќања во странство, а со кои располагаат во 
моментот Ш приемот на увезената опрема и инве-
стициона материјал односно во моментот на извр-
шувањето на стр,анската услуга, како и на товар на 
оние средства што подоцна ќе ги остварат. Овие 
средства стопанските организации од точ. 1 не мо-
жат да ги користат за други цели додека не им ги 
изминат своите долгувани на заедничките фонд сви. " 

Ако увезената опрема и инвестиционен мате-
ријал се исггорачи на некоја организација од точ. 1 
која не ги уплатила своите средства во заеднич-
ките фондови од точ. 2 или ако за сметка на таква 
организација се извршат странски услуги, органи-
зацијата е должна соодветниот износ да го уплати 
во односните заеднички фондови во сроковите и 
под условите од претходниот став. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови на оваа точка организациите од точ. 1 можат 
со органот на управувањето на фондот да догово-
рат и друг начин на уплата на приведена,та разли-
ка. Во договорот не можат да се предвидат други; 
средства за уплата на оваа разлика од средствата 
определени за таа цел во ст. 1 од оваа точка. 

7. Републичкиот главен задружен сојуз, со со-
гласност од републичкиот извршен совет, ќе донесе 
оградила за оснивање и работење на заедничките 
фондови за плаќања во странство приведени во 
точ. 2. 

Со правилата од претходниот став ќе се опре-
дели: органот кој управува со тие фондови, сро-
ковите за враќање на позајмици, начинот и сроко-
вите за пресметување интересот на средствата што 
се уплатени во фондовите како позајмици и, на 
средствата што им се долгуваат на фондовите за 
примената опрема, и,нвестиционен материјал и за 
извршените стра,нски услуги, начинот за регули-
рање евентуалните разлики што ќе се покажат 

'помеѓу исплатенат,а цена што организацијата од, 
јточ. 1 ја примила за продадените девизи: и надо-
местокот што има да го уплати за примената опре-
ма, инвестиционен м,атеријал и странските услуги, 
м сл. 

8. Органот на управу-вањето со заедничките 
,кондови од точ. 2 должен е за секоја организација 
јод точ. 1 одделно да вод,и потребна евиденција з,а 
'сите уплати на средства од амортизациониот фонд 
'ЈИ на девизни средства, за набавките и испораките 
^га увезена опрема и инвестиционен материјал и за 
користењето на странски услуги, како и за други 
податоци потребни; за регулирање односите помеѓу 

(поодделните организации од точ. 1 и заедничките 
фондови, како непотребна евиденција за работе-
њето на тие фондови. 

9. Поблиски прописи за примена на оваа од-
лука ќе донесува, по потреба, сојузниот државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
'објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р .п. бр. 2,27 
ВО јуни 195-5 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

365. 

Врз основа на одделот 4 глава XXV од Соју-
зниот општествен план за 1955 година и одделот 
II од Одлуката за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД АМОРТИ-
ЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ И НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕД-
СТВА о д СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДОБРА ЗА 

ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО 
1. Селскостопанските добра можат набавката на 

опрема, на инвестиционен материјал и услуги од 
странство да ја вршат спрема одредбите од оваа 
одлука само на товар на оние средства од своите 
амортизациони фондови и остварените девизни 
средства чија употреба за таа цел им е дозволена 
со одредбите од сојузниот општествен план. 

2. Републичкото здружение на селскостопански-
от е производни претпријатија може да основе за-
еднички амортизационен фонд на селскостопански-
те добра за плаќање во странство, како и заеднички 

фонд за девизни средства на селско-стопанските 
добра за плаќања во странство, чии сметки ќе се 
водат ка ј републичката централа на Народната 
банка на ФНРЈ односно ка ј нејз,ината филијала 
ка ј која се води сметката на здружението. 

Средствата на заедничките фондови од прет-
ходниот став се сметаат како една цел,ин-а од која 
се плаќа увезената опрема и инвестиционен мате-
ријал и странските услуги. 

3. Селскостопанските добра на територијата на 
една. република можат средствата на своите амор,-
тизациони фондови, чија употреба за плаќања во 
странство е дозволена, да ги уплатат на сметката 
на заедничкиот амортизационен фонд од претход-
ната точка. 

Средствата од претходниот став што селско-
стопанското добро ќе ги уплати во корист на за-
едничкиот фонд се сметаат како позајмици од тие 
добра дадени н,а републичкото здружение на сел-
ско-стопанските производни претпријатија. 

4. Селекостопански,те добра своите девизни! 
средства чија употреба за плаќа-ња во странство 
е дозволена можат да ги продадат на републич-
кото здружение на селскостопанските производни! 
претпријатија за заедничкиот фонд на девизните 
средства од точ. 2. 

Девизните средства од претходниот став се пре-
сметуваат според курсот што ќе се утврди со спо-
годба меѓу продавачот и републичкото здружение на 
селскостопанските производни претпријатија, а кој 
не може да биде повисок од просечниот курс постиг-
нат на последниот состанок на девизното пресмет-
ковно место што му претходел на денот на прода-
жбата на девизите. 

5. Селскостопанските добра своите девизни 
средства од ст, 1 на претходната точка можат да 
ги уплатат во! заедничкиот фонд на девизните сред-
ства од тон. 2 и како позајмица на републичково 
здружение на селскостопанските производни прет-
пријатија. Во тој случај уплатените девизни сред-
ства ќе се водат според пресметковниот курс на 
односната девиза. 

6. Ако вредноста на увезената опрема и инве-
стиционен материјал или на странските услуги на-
бавени за потребите на поодделни селскостопански 
добра на товар на средствата од заедничките фон-
дови од точ, 2 е поголема од средствата што тие ги 
уплатиле во тие фондови, должни се разликата да 
ја уплатат во корист на односните заедн,ички! ф о н -
дови во сроковите што ќе ги утврдат во спогодба со 
републичкото здружение на селскостопанските про-
изводни претпријатија. Уплатата на овие разлики 
селскостопанските добра ја вршат на товар на сред-
ствата од својот амортизационен фонд и на своите 
девизни средства ион можат да ги користат за пла-
ќања во странство, а со кои располагаат во момен-
тот на приемот на увезената опрема и инвестици-
онен материјал односно во моментот на извршува-
њето на странската услуга, како и на товар на оние 
средства што подоцн,а ќе ги остварат. Овие средства' 
селско-стопанските добра не можат да ги користат 
ва други цели додека не ги измир ат своите долгу-
вани на заедничките фондови. 

Ако увезената опрема и инвестиционен мате-
ријал се испорачи на некое селскостопанско добро 
кое не ги уплатило своите средства во заедничките 
фондови од точ. 2, или ако за сметка на такво сел-
скостопанско добро се извршат странски услуги, 
селскостопанското добро е должно да уплати соодве-
тен износ во односн,ите заеднички фондови во сро-
ковите и под условите од претходниот став. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови од оваа точка селскостопанските добра мо-
жат со органот на управувањето на фондот да до-
говор уваат и друг нач-ин на уплата на при,ведената 
разлика. Во договорот не можат да се предвидат 
други средства за уплата на оваа. разлика од сред-
с,твата определени за таа цел во ст. 1 на ОЈвааг 
точ,ка. - ^ . ч - , ч -
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7. Републичките здруженија на селскостопан-
ските производни претпријатија, со согласност од 
републичкиот извршен совет, ќе донесат правила 
за оснивање и работење на заедничките фондови 
приведени во точ. 2. 

Со правилата од претходниот став ќе се опре-
дели: органот кој управува со тие фондови, сроко-
вите за враќање на позајмивте , начинот и сроко-
вите за пресметување интересот на средствата што 
се уплатени во фондовите како позајмици и на сред-
ствата што им се долгуваат на фондовите за приме-
ната опрема и инвестиционен материјал и за извр-
шените странски услуги, начинот за регулирање 
евентуалните разлики што ќе се покажат помеѓу 
цената што селскостопанското добро ја примило за 
продадените девизи и надоместокот што има да го 
уплати во фондот за примената опрема, инвести-
ционен материјал и странски услуги, и сл. 

8. Органот на управувањето со заедничките 
фондови од точ. 2 должен е за секое селскостопан-
ско ,добро одделно да води потребна евиденција за 
сите уплати на средства од амортизациониот фонд 
и на девизни средства, за набавките и испораките 
на увезена опрема и инвестиционен материјал и за 
коррхстењето на странски услуги, за други пода-
тоци, потребни за регулирање односите помеѓу поод-
делни селскостопански добра ,и тие заеднички фон-
дови, како и потребна евиденција за работењето на 
тие фондови. 

9. Поблиски прописи за примена на оваа одлука 
ќе донесува, по потреба, сојузниот државен секре-
тар за работи на народното стопанство. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 226 -
30 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

366. 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските претпријатија 
што произведат за ' определени потреби на Југесло-, 
венската! народна армија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПИРОТЕХНИЧКИ ДОДАТОК 
ЈВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА! ШТО ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА ПРОИЗВЕДУВААТ ЕКСПЛОЗИВИ, БА-

РУТИ и МУНИЦИЈА 
1. Пирот етничкиот додаток во стопанските прет-

пријатија што произведуваат за потребите на Ју-
гословенската народ,на армија експлозиви, барути и 
муниција, изнесува до 10 — динари ад час за работ-
ниците и службениците на работа во пиротехнич-
ките погони на тие претпријатија,. 

Се овластува државниот секретар за работи на 
народната одбрана да може во границите на горниот 
износ да ја определи височината на пиротехничкиот 
додаток во 'поод,делни претпријатија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'', а^ ќе се 
применува од денот на примената на тарифните 
правилници на претпријатијата. 

Р. ит. бр. 273 
8 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,, 
Ве^кр! Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

367. 

Врз основа на чл. 36 од Уредбата за спроведу-
вање на Законот за здравственото осигурување на 
работниц,ите и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ^ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НАДОМЕСТОКОТ НАМЕСТО ПЛАТА ЗА ОСИ-

ГУРЕНИЦИТЕ ВО РИБАРСТВОТО 
I. Како основа за определување надоместокот 

наместо плата во случаите на спреченост за работа 
предвидени во чл. 22 од Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците како и 
за време на отсуството поради бременост и раѓање, 
ќе се земаат за членовите на рибарските задруги што 
се занимаваат со поморско рибарство, за работницитз 
на работа во стопанските организации на помор-
ското, речното и езерското рибарство и за работ-
ниците на работа ка ј рибарите — приватни рабо-
тода,вци, следниве паушални месечни износи: 

1) 12.000 динари — , з а висококвалифицираиите 
рибари; 

2) 8.800 динари — за к,валифицираните рибари; 
3) 7.000 динари - за полуквалифицираните ри-

бари; 
4) 6.000 динари — за ноќвалифицираните рибари. 
II. До донесувањето' на нови прописи, основите 

определени во точ. I од оваа одлука ќе се земаат 
и за определување надоместокот наместо плата за 
членовите на другите рибарски; задруги, на кои ЕО 
смисла на -чл. 108 од Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците вре-
мено им се продолжува осигурувањето според по-
ранешните прописи. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува почнувајќи од 1 јуни 1955 година. 
30 јуни 1Ѕ55 година 

Р.П. бр. 211 
24 јун,и) 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет ј 

Секретар, Потпретседател, 1 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановмќ, с. р. 

368. 

Врз основа на ' одделот 2 од главата XXV од 
Соју,зниот општествен план за 1955 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организа.цијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката 
за овластува.ње Одбор за, стопанство' да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство при Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовит^ стоки и коефици-

ентите за пресметување' разликата во цените при 
извозот, кој е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефи,циентите 
за пресметување разликата во цените при извозот 
(„Службен лист на Ф,НРЈ", бр. 50/54) се вршат след-
ниве измени и доплоненија: 

1) Во гранката 116 (неметал,и) редниот број 8 се 
менува м гласи: 

„8. Цемент коефициент 1,80". 
2) Во гранката 121 (индустрија на градежни ма-

теријали) редните броеви 1, 4 и 5 се менуваат и 
гласат! 
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„1. Украсни камен: 
х а) за каменолом ба- , 

. зена Лстре коефициент 1,50 
б) за о,стале камено-

ломе коефициент 1,75 
- ^ 4. Цигла — коефициент 1,50 -

5. Цреп коефициент 1,50". 
3) Во гранката 122 (дрвна индустрија) редните 

броеви 1, 2, 4, 9 и! 33' се менуваат и гласат: 
„1. Резана грађа чети-

нара коефициент 0,85 
2. Режана грађа букве и 

4
 4 осталих лишћар,а, сем 

липо и јохе коефициент .0,80 
' 4. Резана грађа краста коефицијент 0,70 

, 9. Фризе: 
а) хранетово коефициент 0,60 
б) буково коефициент 0,70 

33. Пиланеки а т а ц и че-
тинтара ш окорци че-
тинара коефицијент 0,60". 

4) Во гранката 124 (текстилна индустрија) ред-
ните броеви 1, 2, 15, 16, 26 и 217 се менуваат и 
гласат: 

„1. Хонац памучни коефициент 1,80 
2. Памучке тхакине: 

а) сирово и белоно 
платно 130 см ши- . 
рино и веће коефициент 1,00 

б) остале коефицијент 1,80 
15. Кудељно влакно — коефицијент 0,75 

- 16. Ку делана кучица — коефициент 0,35 
^ 26. Тканине од целвл ак-на коефициент 1,75 
' 27. Ткаките од вештачке „ -

свиле коефицијент 1,75^ 
5) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) ред-

ниот број 16 се менува ш гласи: 
„16. Полупрерађевине од 

вишње „мараска" — коефициент 1,25". 
6) Во гранката 211 (ратарство) во редниот број 

9, по точката е) се додаваат нови точки ф) и г), кои 
гласат: 

,,ф) бундевска коштица коефициент 0.50 
г) лана коефициент 0,50", 

Досегашната точка ф) станува точка х). 
7) Во гранката 212 (воћарство) редниот број 2 

се менува и гласи: 
„2. Крушке коефициент 1,50". 
8) Во гранката 216 (домашна преработеа на сел-

скостопански производи) редниот број 2 се менува; 
и гласи: 

„2. Сува вишња „мараска" коефициент 1,35". 

II. Коефициентите утврдени во точ. I по,д 1) и 4) 
од ова решение ќе се применуваат, и тоа: за извозот 
на цемент, каделни влакна и каделни колчжлта — 
на работите склучени почнувајќи од 1 мај 1955 го-
дина, а за памучниот конец, памучните ткаенини, 
ткаеиините од целвлакно и ткаенини,ите од, вештачка 
свила —I на извозот на тие стоки извршен од 1 мај! 
195(5 година по работите склучени почнувајќи од 1 
декември 1954 година. 

III. Ова решение влегува во. сила со денот на 
објавувањето во службен лист на ФНРЈ". 
, Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 87 
8 јули 1955 година 

Белград 

369. 

Врз основа на одделот 3 од главата XXV на 
Сојузниот општествен план за 1955 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето' на Сојузниот извршен ,совет („Службен 
лист на Ф,НРЈ", бр. 19/54 и точ. I под 1 од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да 
донесува решенија по работите од надлежноста на! 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ"^ 
бр. 20/54), Од,борот за стопанство при Сојузниот 
извршен совет дон,есува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕ,НТИТЕ ЗА' 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ 

- I. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при уво-
зот,, кој е составен дел на Решението за видовите 
стоки и услуги и за висината на коефициентите за 
пресметув,ање разликата во цените при увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се вршат 
следниве измени и дополненија: 

1) Во гранката 112 (јаглен) редниот број 3 се 
менува и гласи: 

„3. Кокс — 1 коефициент 1,20". 
2) Во гранката 114 (црна металургија) се додава 

нов реден број 39, кој гласи: 
„39. Железни, прах за трифолин машине 

коефициен 1,00". 
3) Во гранката 115 (обоена металургија) се до-

дава нов реден број 17, кој гласи: 
„17. Рутил - — коефициент 1,50". 
4) Во гранката 117 (мет а л о,пре р аб отув ачк а ин-

дустрија) редниот број 131 се менува и гласи.-
, ,ш . Часовн,ици: 
— специјални за слепе (уз потврду Савеза сле-

пих Југославије) коефициент 1,5'0 - . 
остал,и, сем будилник,а задних и столиќ 

коефициент 2,50". 
II. Коефициентите утврден,и со ова решение ќе 

се применуваат л тоа: за коксот — на работите од 
увозот склучени почнувајќи од 1 мај 1955 година, 
а за железниот прав за т,рифо лин машини, рутилот 
и часовниците — на работите склу,чени од денот на 
влегувањето во сила на ова решение. 

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

О. с. бр. 101 : 
11 јули 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Добривоје Радоса-вљевиќ, с. р.: 

Го застапува 
Претседателот на Одборот 

за стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

370. 
Врз основа на ставот 2 од одделот 1 глава XXVI 

од Сојузниот општествен план („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56'54) и точ. I под 6) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесувај 
р,ешен,ија од надлежноста на Сојузни,от извршен 
совет -(„Службен даст на ФНРЈ", бр. 20/54) Од,борот, 
за стопанство н,а Сојузниот извршен совет донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА' ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ ВО ЅБЛБЗИИЧКИОФ СООБРАКАЈ 
I. Во тарифата за превоз на стоки по т у ѓ и т е 

на Јутссло^фсЈ^ите железкади, свеска 2 од; 1 рктом^ 
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вр,и 1952 година, се менуваат тарифните разреди за 
следниве видови стоки: ' I 

1. минерални уља и масти за подмачкување, 
парафински уља и маст, уља и масти за под, ва-
зо лин ски уљ-а и масти, од лоз. 335—2 - од разре-
дат 2 на разредени 1; 

2. сирово железо и челик: гранулиран, огле-
дално и сунѓересто, од поз. 130—1 - од разредат 
13 на разредот 11; 

3. железо и челик старо од поз. 130—19—1) — 
од разредат 13 на разредот 12; 

4. железо и челик старо, упатено на топење, од 
поз. 130—19—2) - од разредот 17 на разредот 16; 

5. железо и челик во шипки и фасонирано же-
лезо и челик, ирев лечено со цинк, калај, олово, 
од поз. 130—8—2) - од разредот 5 на разредот 4; 

в. железо и челик во шипки и фасонирано, 
друго, од поз. 130—8 (3) - од разредот 6 на разре-
дот 5; 

7. лим и плочи лакирани, Превлечени со бакар 
или месинг, од лоз. 130—9 (2) — од разредот 2 на 
р^зредот 1; 

8. лим и плочи Превлечени со цинк, со калај, 
со слово или лепени со хартија, д лоз. 130—9 (3) 
— ед разредот 5 на разредот 4; 

9. лим и плочи други, од лоз. 130—9 (4) - од 
разредат 6 на разредот 5; 

10. железо и челик во пудлирани лупи, инготи 
и брами и металургиски производи полупреработе-
ни, од лоз. 130—2 и 3 — од разредот 11 на разре-
деа 10; 

11. полуфабрикати од чел.ик и железо, необра-
ботени, од поз. 130—4 — од разредат 8 на разредот7; 

12. копиле, од поз. 130—5 — од разредот 13 на ра-
зредеа 12; 

13. топки од челик за мелење, ковани, необра-
ботени, од поз. 130—6 — од разредот 6 на раз,ре-
дот 5; 

14. челични деланки, железна и челична маса 
во зрно или во прав, од лоз. 130—7 — од разредот 
7 на разредот 6; 

15. тел и боцкав тел ирев лечен со калај или 
лакирана, од поз. 130—10 (2) — од разредот 4 на ра-
зредат 3; 

16. тел и боцкав тел друг, од поз. 130—10 (3) — 
од разредот 6 на разредот 5; 

17. цевки лакирани, Превлечени со цинк, од 
лоз. 130—11 (2) — од разредот 4 на разредот 3; 

18. цевки други, од поз. 130—11 (3) - од разре-
деа 6 на разредат 5; 

19. железни конструкции и нивни делови, ма-
теријал за монтажа; столбови, ката,рки, потпирачи, 
Ејосачи за надземни водови како и нивни делови, од 
лоз. 130—12 и 13 - од разредот 5 на разредот 4; 

20. предмети за градба за горниот строј на же-
,лезниците; делови на железн,ички возила; 'делови 
на колосеци за индустриски, полски и шумски же-
лезници; петкови и заковки, од поз. 130—14, 15, 16 
и 17 — од разредот 6 на разредот 5; 

21. отпадоци од железо и челик па и брикети^ 
рани, од поз. 130—13 - од разредот 17 на разре-
дат 16; 

I 22. изработки од тел, четки, федери, синџири, 
^ јажиња, градежни тканини од тед, од лоз. 130—20 

(1) — од разредот 3 на разредот 2; 
23. садови за кујна, предмети за домаќинство, 

шпорети и печки, санитарни уреди, се' емајлирано, 
од лоз. 130—21 - од разредот 3 на разредат 2; 

24. инсталации за централно отопление ил,и ла-
дење, радијатори и ребрасти цевки од железо, спра-
ви и алати за дупчење земја; парни котли за по-
стојани или подвижни машини, од лоз. 130—22, 23 
л 24 - ,од разредат 4 на разредот 3; 
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"2̂ \ изработќи од железен и челик, на други ме-
ста несдомна^и, од п'оз. 130-̂ -28 - од разреден 4 Ѕа 
разреди 3; I ; , , ,^пНг,^ 

26. це^еђт, цементен клинкер, од поз. 41—1 - -
од разредев 11 на разредат 10; , и 

27. сода каустична, од поз. 342—8 (2) - од ра-
з р е д и 2 на разредеа 1; , 

28. сода сирова, кал цитирана, амонијачца и гои^ 
спална, од поз. 342—8 (1) - Од разредат! 4 М 
зредот 3; 

29. калциум-карбид и прав од ^алциум-карбид^ 
калциум^сулфит и калциум-бисулфит, во парчиња, 
прав или течна состојба, од поз. 165—1 — од разре-
дат 2 на разредот 1; 

30. штичиња за подови од четинари, рендисани, 
со жлеб и заб (со утор и перо) од лоз. 70—3^ (3), - ? 
од разредот 10 на разредот 8; 

31) штичиња за п а р к е т (фризи, каиши), рен^ 
дисани со жлеб и заб (со утор и перо) од ореовина, ч 
од поз. 70—32 (4) —1) — од разредат 4 на разредот 3; ' 

32. штичиња за паркети (фризи, ка,иши)1, јрек-
дисан,и со жлеб и заб (со утор и перо) од Хри.сто-, 
вина, јасеновина ил,и јаворовина, од поз. 70,—32 (4);' 
—2) — од разредот 6 на разредот 5; ; 

33. шти,чиња за паркети (фризи, каиши), рек-ч , 
диса,ни со жлеб и заб (со утор и перо) од друш; в и - ' 
лов,и дрво, од лоз. 70—32 (4) - од разредат 1 нат 
разредот 6; 

34. брусовин,а или целулоза од, дрво, влажно, од 
лоз. 35—1 — од разредев 15 на разредот 11; 

35. брусовина или целулоза од дрво, сува, во 
табаци, табли или траби, од поз. 35—2 — од разре-
дот 13 на разредете 10; 

36. брусовина или целулоза од дрво, сува, како 
хартија и лепенка неупотреблива, па и во таблк\, 
табаци или траби, ако истите се така издупчели да1 

можат да) се употребат како хартија или лепенка, од 
поз. 35—3 — од разредот 15 на разредот 13; 

37. брусовина или целулоза од дрво, друга, од 
лоз. 35—4 - од, разредот 5 на разредот 4; 

38. хартија за пакување во тежина од најмалку, 
24 г на 1 м2, па и печатена со реклама, -хартија за 
завиткува,ње глави шеќер, од лоз. 135—1 — од ра-
ѕредот 6 на разредот 4; 

39. хартија тоалетна, хартија во ролна за теле-
графски апарати или за регистарски каси, серви-
еви од хартија, од лоз. 135—3 — од разредот 2 на)1 

разредат 1; 
40. хартија макулатурна, п,а и печатена, од поз'^ 

135—4 — од разредот 6 на разредот 4; 0 ѓ 
41. хартија, лепенка и макулатурна хартија гдеИ 

и печатена, стара, отпадоци од хартија и лепенка, 
се' за преработка, од поз. 135—5 — од разредот 18 
н,а разредот 16; 

42. кеси (вреќи) за пакување на пр. цемент, др-
вен вар,, дрвен јаглен, сол, од лоз. 135—6 — од ра-
зредот 7 на разредот 6; 

43. кесичиња (вреќички) од хартиј,а за паку-
вање, од лоз. 135—7 — од разредот 2 на разр,едот 1; 

44. делкано дрво п,а и парело: ореово или стран-
ско, од лоз. 70—24(1) — од разредот 4 на разредотЗ; 

45. делкано дрво, па и парело, х,растово, јасе-
ново или јаворово и тоа: греди, од лоз. 701—24 (2)—-
1) — од разредот 8 на разредат 7; 

46. делкано дрво па и парено, храстово, јаее-
ново или јаворово, друго, на д,руги мест,а неспом-
нато, од лоз. 70—24 (2)—2) — од разредот 9 на ра-
зредот 7; 

47. делка,но дрво па и парело, од други видови 
дрво, неспомнато, од лоз. 70—24 (3)—1) — од ра-
зредеа 10 на разредот 7; 
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48. делкано дрво, па и парено, од други видови 
дрво, неспомнато, од поз. 70—24 (3)—2) — од ра-
зредат 13 на разредот 9; 

49. вино, шира и кљук во буриња, каци, ци-
стерни и циради, од псз. 566—1 — од разредат 6 на 
разредот 2. 

II. Во тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските железници, свеска 3 — тариф-

. ни таблици — од 1 јануари 1952 го^жа, се покачу-
ваат си^ѓе возарци сет ставови за 10%. 

По исклучок од предниот став возаринските 
ставови од разредите 31, 32 и 33 се покачуваат за 

' 33%. 
ЈЈ1. Тарифата за превоз нџ стоки по пругите на 

' ,Југословенските жеДезницк, свеска 4 — исклучи" 
,тел ни тарифи: — од 1 декември 1951 година, се ме-

' нува во' следното: 
1. Еозаринсклте ставови на сите позиции се на-

, -големуваат за: 101%. 
/ По исклучок од предниот став воз арсин,ските 
^ставови од поз. 019—2 и поз. 020 црн јаглен и бри-
к е т и од оди јаглен од поз. 540—1 (2) се покачуваат 
(јза 21%, а возари-нските ставови од поз. 019—3 за 
/'лигнит од поз. 540—1 (3) се покачуваат за 27%; 

2. во поз. ,24—4 возаринските ставови за каме-
в а и толченик, од поз. 173—1, освен чатал, се уки-
нуваат и се применува разредот 25, свеска 3; 

3. воинов. 024—2 возарина ските ставови за кера-
миди поз.; 45—1 се менуваат од разредот 23 на ра-
зредат 22,4 свеска 3; 

4. во поз. 018 возаринските ставови за дрво за 
!рудници лоз. 70—7 се укинуваат, а се применуваат 
'возарикските ставови од разредот 22, свеска 3; 
1 5. поз. 017, што се одн,есува на кожа сурова, од 
-Лоз. 215—1 се укинува; 
' 6. се укинуваат сите исклучителни: тарифи за 
'иизвоз преку сувоземен гранични премини, освен 
^исклучителните тарифи: поз. 209 — магнезит печен: 
ш . ; 200—2; поз. 217 — сено од поз. 739; лоз. 218 — 
слама ноз. 456—1 и поз. 228 — трас од поз. 402. 

IV. Ова решение не се однесува на превоз на 
жита^ и мелнички производи. 

V. Се овластува генералниот директор на Југо-
' словенските железници да може со претури јати-
- "јата, што имаат сопствени, железнички возни сред-
ства , да склучи: договори за височина на наплата 
на возар,ината за полна и празна товарна кола, 'која 
може ,да биде и пониска од, пропишаните тарифи. 
'Исто така се овластува генералниот директор на 
Југословен,ските железници во смисла на предните 

; Одредби да може да изврши соодветни измени и, во 
тарифата за пруг,ите на Југословенските железници 
Од колосекот 0,60 метра. 

VI. Ова решение влегува во сила со денот на 
сбјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 20 јули 1955 година. 

Сојузен извршен совет 

\ . '' О. с. бр. 104 
/ 13 јули, 1955 година 

Белгр.а.д 
Го застапува 

претседателот на Одборот за стопанство, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

По извршеното сравнува,ње со изворниот текст 
Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот 
на Пречистениот текст на Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/55) се потпаднати долу приведе-
ните грешки, те дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ НА УРЕДБАТА ЗА 
КНИГОВОДСТВОТО НА (СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

1) Во ст. 2 од чл. 13 и; во ст. 5 од чл. 15 наместо 
„чл. 62" треба да стои! „чл. 53"; 

2) во чл. 41 зборовите „на изработката" наместо 
по зборот „времето" треба да стојат по! зборот „пла-
тите", така што почетокот на овој член да гласи: 
„Во цената на чинењето се внесуваа,т платите на из-
работката, како и платите во општите трошоци, пре-
сметани споре,д времето односно според ефектот. . 

3) во ст. 1 од чл. 67 треба да се изостават збо-
ровите „621 и", така.што исправениот ст. 1 да гласи: 
„Административно-казнена постапка по прекршоци-
те, о,д чл. 65 од, оваа уредба во прв степен'води! су-
дијата за прекршоци на народниот одбор на околи-
јата (градов) 

Од Сојузниот извршен совет, јуни 1955 година, 
Белград. 

858. 

359. 
545 

545 
549 
549 

550 
551 

551 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за овластување Сојузниот извр-
шен совет за преземање стопански мерки 
во 1955 година ^ 
Уредба, за (применување на општествените 
планови и! буџетите на/ околиите^ и општи-
ните за 1955 година -

,360. Уредба за Правниот совет 
361. Уредба за Институтот за напоредно право 
362. Одлука за издавање нови ковани пари 

од 50, 20( и 10 ди,нари 
363. Одлука за височината на стипендиите -
364. Одлука за употреба на средствата од амор-

тизационите фондови и на деви,з,ните сред-
ства на определените селскостопански ор-
ганизации за плаќања во странство 

Ѕ65. Одлука за употреба на средствата од амор-
тизационите фондови и на девизните сред-
ства од се л ек о стопан с ки те добра за плаќа-
ње во стра,нство — — — — 552 
Одлука за определување пиротехнички 
додаток во стопанските претпријатија што 
за потребите на Ју,гословен,ската армија 
произведуваат експлозиви, барути и му-
ниција 
Одлука за паушалните основи за опреде-
лување н,адоместокот наместо оплата за 
осигурениците во рибарството 

368. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување разликата во цените при 
извозот г -

369. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметува,ње разликата во цените при 
увозот 

370. Решение за измени на тарифата за превоз 
на стоки во железничкиот сообраќај 

Исправка на пречистениот текст на Уредбата 
за книговодството на стопанските органи-
зации 1 1-1— 

366. 

367. 
553 

- 553 

553 

554 

554 

556 

Издавач: „Службев лмстг па ФНРЈ^ - во винско -издавачко претпријатие - Белград, Ул ада ЈЈраљеѕшЗа 
Мгрка бр, 9, - Директор Р одговорев уреижт Слобода^ М. Недовиќ, Улица ВДадезиќз Шр^а бр. 9. 
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