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БРОЈ 42 Х ГОД. X 1» ор. 9 — телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

519. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем {„Службен лист на ФНРЈ", број 
8/54) ш чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), Сојузниот извршен 
сонот донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКАТА 

ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА 
„ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" 

Член 1 
За време на траењето на „Детската недела" ќе 

се наплатува придонес за детската заштита, и тоа: 
1) на возните билети во железничкиот, брод-

скиот и меѓуградскиот автобуски сообраќај — по 
21 динара еа секој продаден билет; 

2) на влезните билети за театри, кина и сите 
други приредби каде што се плаќаат влезни билети 
— по 2 динара за секој влезен билет; 

3) на ^влезните билети за спортски натпревари 
и; спортски приредби — по 2 динара за секој влезен 
билет; 

4) на поштенските дописни картички, поштен-
ските марки, поштенските пратки и препорачаните 
писма — по 2 динара. 

Член 2 
Покрај приходите од претходниот член, како 

придонес за детската заштита служат уште и пода-
роците што стопанските организации им ги даваат 
на општествените организации за целите на дет-
ската заштита, како и другите приходи што ќе се 
прибавуваат за таа цел. 

Приходите од приредбите и слично по претход-
ниот став, се ослободуваат од сите такси и даноци, 
а подароците што стопанските (Организации ги да -
ваат исклучиво за целите на детската заштита не 
го товарат платниот фонд на стопанските органи-
зации. 

Член 3 
Придонесот според чл. 1 од оваа уредба го на-

платуваат стопанските организации односно уста-
новите што ги продаваат возните билети, влезните 
билети за театарски, кино и други приредби и по-
штенски вредносници. 

Член 4 
Наплатените средства според оваа уредба од-

носно средствата што ги даваат стопанските орга-
низации за детската заштита се уплатуваат на од-
делна сметка при филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ на чие подрачје се наоѓаат седиштата на 
стопанските организации односно на установите 
што ја вршат наплатата. 

Член 5 
„Детска недела" е првата недела во месец октом-

ври -секоја година. 
Член 6 

Со средствата прибавени врз основа на оваа 
уредба ќе располагаат фондовите за заштита на 
децата при народните одбори на околиите, градо-
вите или градските општини со одделни права, во 
границите на потребите исклучиво на детската за-
штита. 

Народниот одбор на сколи јата, градот или град-
ската општина со одделни права е должен да ја 
контролира наплатата на средствата и да пропише 
начин за употребата, како и да одреди органи што 
ќе ја вршат контролата. 

Член 7 
Придонесот од чл. 1 точ. 4 на оваа уредба на 

поштенските вредносници се наплатува во марки 
»ои се издаваат за таа цел, а придонесот од чл. 1 
точ. 1 до 3 — во готови пари при продажбата на секој 
неодделен возен билет, влезен билет односно по-
штенска вредносница. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на потпи-

шувањето. 
Сојузен извршен совет 

Р. и, бр. 400 
28 септември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

520. 
Врз основа на одредбата од главата XXIX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на. Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 4) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен, совет („Службен лист на ФНРЈ", 6d. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен еч-чот 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТОТ ЗА ИЗВОЗ 

НА СУРОВИ СИТНИ К О Ж И 
1) Се утврдува кОгјтмнгг.лтот од .100 тони за из-

воз на сурови ситни кожи, освен јарешка, за месе-
ците октомври, ноември и декември 1954 година. 

2) Извозот на производите од претходната точ-
ка може да се врши само со одобрение од Управ?та 
за надворешна трговија. 

Управата за надворешна трговија ќе им одобру-
ва извоз во рамките на утврдениот контингент на 
оние извозници чии работи ќе ги оцени Сојузната 
надворешно-трговска! комора како камерни јално iTai-
поволни, без обѕир дали се тие рнборџ склучени 
пред или по влегувањето ло сила на ова решение. 
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3) Ова решение влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ*. 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 158 

30 септември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одбором за стопанство, 

Светозар Вукмановић, с. р. 

521. 
основа на чл. 32 од 'Уредбата за книговод-

ството е а стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТОЧКАТА 21 ОД УПАТ-
СТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Б о точ. 21 од Упатството за; примена на конт-

ните планови на стопанските организации („Службен 
'лист на ФНРЈ" , бр. 1 и 26/54) се додава на крајот 
'шести став, »кој гласи: 

„Разликата на придонесот за социјално осигу-
р у в а њ е пресметана! во смисла на ст. 4 од оваа точка 
/треба да се уплати најдоцна до 20 октомври 1954 го-
дина." 

2) Ова упатство ^влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 8188 
26 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

522. 
Врз сенова на чл. 13 ст. 2 тон. 6 од Правилни-

кот за стручната спрема на управните службеници: 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54) пропишувам 

П Р О Г Р А М А 
НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ 

ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСПЕКТОРИ 
I. 

Службениците што го положиле општиот дел 
на управниот испит, а се назначе™ за финансиски 
инспектори, според чл. 3 од Правилникот з а струч-
ната спрема на финансиските инспектори го полагаат 
одделниот дел на управниот испит кој ги опфаќа, 
и тоа: 

1) Кривичниот законик — одделен дел, и тоа: 
кривични дела против народното стопанство, кри-
вични дела против општествениот и приватниот 
имот, кривични дела против јавниот ред и прав-
ниот сообраќај и кривични дела против службената 
должност; 

2) Основните начела и најважните одредби на 
Законикот за кривичната постапка; 

3) Прописите за вкупниот приход на стопан-
ските организации и за неговата расподелба; 

4) Прописите за расподелбата на добивката и 
за данокот на добивката на стопанските органи-
зации; 

5) Прописите за управувањето со основните 
средства на стопанските организации; 

6) Прописите за данокот на промет (Општиот 
пропис и Тарифата); 

7) Прописите за ѕемјарината и рентата; 
8) Прописите за интересот на ненавремено у-

платените приходи на буџетот и општествените 
(фондови; 

9) Прописите за данокот на доход; 
10) Прописите за данокот на наследства и по-

дароци; 
И) Прописите за таксите; 

12) Прописите" за данокот на промет и таксите 
што ги пропишуваат народните одбори; 

13) Прописите за присилна наплата на данокот 
и на другите буџетски приходи и приходите на 
општествените фондови; 

14) Прописите за финансирање на социјалното 
осигурување; 

15) Прописите за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации; 

16) Прописите за финансиската инспекција; 
IV) Основните одредби на прописите за органи-

зацијата и надлежноста на инспекцијата за пазари-
штето, девизната инспекција, инспекцијата на тру-
дот и др.; 

IB) Начелата за даночното книговодство; 
19) Прописите за книговодството на стопанските 

организации; 
20) Прописите за планирањето (со општо позна-

вање на општествените планови на федерацијата, 
народната република, автономната единица и на-
родниот одбор) — основно познавање; 

21) Прописите за буџетот и буџетското работење 
— основно познавање; 

22) Прописите за установите со самостојно фи-
нансирање — основно познавање; 

23) Паричен; и кредитен систем; 
24) Прописите за банките и работењето преку 

банката; 
25) Прописите за финансиските прекршоци; 
26) Прописите за фондовите и регресите; 
27) Одредбите за постапката за примена на ка-

знени и управни мерки s o стопанските прописи. 
II. 

Одделниот дел на испитот за финансиските ин--
спектори се полага писмено и усно. 

На писмениот испит на кандидатот му се дава 
да реши некој од предметите од практичната рабо-
та на инспекцијата (да изработи писмен извештај 
за прегледот на стопанска организација и*за утвр-
дената фактична состојба; или да изработи запи-
сник за сослушувањето, или пријава по прекршо-
ците или кривичните дела, или решение за управно-
стопанските мерки ити). 

Задачата треба да се одбере и состави така што 
да може да се провери дали кандидатот сестрано 
ја познава службата на финансиската инспекција 
и да се оцени како ги применува прописите врз 
конкретните случаи. 

При изработката »а писмената задача канди-
датот како помошен материјал може да употребува 
само законски текстови, а не прирачници, комен-
тари и слично. 

Бр. 9649 
22 септември 1964 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хала« Бркиќ, е. р. 

523. 
Врз основа, на чл. 13 ст. 2 точ. 6 од Правилни-

кот за стручната спрема на управните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54), пропишувам 

П Р О Г Р А М А 
НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСЈШТ 

ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ПАЗАРШПТЕТО 
I. 

Програмата на одделниот дел на управниот 
испит за службениците на инспекцијата за паза-
риште!^ ги опфаќа, и тоа: 

1) Основните начела на нашиот стопански си-
стем (утврдување на вкупниот приход, расподелба 
на вкупниот приход, управување со основните срод-
ства, плате« систем во стопанството ити); 

2) Противите со кои се регулира пазариш;ето, 
прометот на спгмзт и вршењето на услугите; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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3) Прописите за инспекцијата на пазариштето; 
4) Основните одредби на прописите за органи-

зацијата и надлежноста на финансиската, девизна-
та, градежната, санитарната и другите инспекции; 

5) Кривичниот законик — одделен дел, и тоа: 
кривични дела против народното стопанство, кри-
вични дела против општествениот и приватниот 
имот, кривични дела против јавниот ред и прав-
ниот сообраќај и кривични дела против службе-
ната должност; 

6) Основните начела и најважните одредби на 
Законикот за кривичната постапка; 

7) Одредбите за постапката 3d примена на ка-
знените и управните мерки во прописите што го 
регулираат пазариштето; 

8) Познавање на стоките; 
9) Прописите за книговодството на стопанските 

организации. 
II. 

Одделниот дел на испитот за инспекторите за 
пазариштето се полага писмено и усно. 

На писмениот испит на кандидатот му се дава 
да реши некој предмет од практичната работа на 
инспекцијата (да изработи писмен извештај за пре-
г';едот на стопанска организација и за утврдената 
(фактична состојба, или да изработи записник за со-
слушувањето, или пријава по прекршоците или 
кривичните дела, или решение за управно-стопан-
ските мерки). 

Задачата треба да се одбере и состави така што 
да може да се провери дали кандидатот сестрано 
ја познава службата на инспекцијата за пазари-
ште то и да- се оцени како ги применува прописите 
врз конкретните случаи. 

III. 
Ако републичките инспекции за пазариштето 

организирале стручни курсеви за инспекторите за 
пазариштето и ако тие траеле најмалу три месеци, 
Републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството може да определи кој предмет се смета 
иако положен, ако кандидатот на таквиот стручен 
курс го положил со успех. 

Бр. 9650 
22 септември 1954 година 

Белград 
Д,ржавен секретар 

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

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛАСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
Во бШјФг 38 од 12 август 1954 година објавува: 

Заков за аптеките ; 
Исправка на Решението за определување град-

скине општини во кои ќе се оо®оват инспекции за 
паза*о иштете; 

ИсиЈравџа, на Времениот правилник за работа 
па Републичкиот собор на Народната скупштина на 
НР Србија. 

Во бројот 39 од 7 август 1954 година објавува: 
Уредба за вклучувана Техничката велика шко-

ла и Медицинската велика школа во Белград во 
Универзитетот во Белград; 

Одлука за испраќање месечни прегледи за ра-
ботењето на Заводот за социјално осигурување на 
ii.? Србија и Заводот за социјално осигурување на 
околиите и градовите; 

Одлука за измена на називот на населени ме-
ста и општини. 

Во бројот 40 од 14 август 1954 година објавува: 
Одлука за условите под кои се врши намалу-

вање на катастарскиот приход од земја поради на-
малување приносот поради елементарни невреми-
ња, растениски болести и штетници или други вон-
редни настани; 

Упатство за извршување прописот на Одлуката 
за условите под кои се врши намалување на ка-
тастарскиот приход на земјата поради намалување 
приносот поради елементарни невремиња, расте-
ниски болести и штетници или други вонредни на-
стани; 

Решение за оснивање Завод за унапредување 
на школството како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за организација на Институтот за сто-
чарство во Белград како установа со самостојно 
финансирање. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 38 од 13 август 1954 го-
дина објавуваат: 

Уредба за функционалните додатоци во про-
сзетно-научната служба; 

Одлука за укинување Средната ветеринарна 
школа во Загреб; 

Исправка на Одлуката за организација на на-
ставата на Ветеринарниот факултет на Свеучили-
штето во Загреб. 

Во бројот 39 од 20 август 1954 година објавуваат 
само решенија за дополнителни избори во некои 
народни одбори. 

Во бројот 40 од 27 август 1954 година објаву-
ваат: 

Решение за измени на Решението за именување 
постојани изборни комисии за избори на одборни-
ците на народните одбори на општините, околиите 
и градовите во НР Хрватска. 

Во бројот 41 од 3 септември 1954 година осла-
буваат: 

Уредба за бесплатниот стан и огрев на настав-
ниот и воспитниот персонал на село; 

Одлука за дополнеше на Одлуката за органи^ 
з аци ја на наставата на Ветеринарниот факултет 
на Свеучилиште1!© во Загреб; 

Одлука за измени на Решението за надлежно-
ста за одобрување инвестиционите програми; 

Одлука за измена на имињата на населените 
места и општините во околината Крижевци; 

Одлука за оснивање Заедница на претпријати-
јата за промет со жита на НР Хрватска; 

Упатство за извршување чл. 18 ст. 2 и чл. 19 
ст. 2 од Законот за правната положба на верските 
заедници; 

Решение за ставање во« сила на Решението за 
е снива ње на Реонска станица за лозарство и ово-
штарство; 

Исправка на Решението »а оснивање односно 
прогласување устанеш! со самостојно финансирање. 

УР А ДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније* 
во бројот 33 од 26 август 1&54 година објавува само 
одлуки на народните одбори. 

Зо бројот 34 од 2 септември 1954 година обја-
L - ~: 

решение за дополнение на Решението за осни-
вање Електроенергетска заедница на Словенија. 

Во бројот 35 од 9 септември 1954 г. објавува: 
Решение за прогласување ЈЕргелата Липица за 

установа со самостојно финансирање; 
Решеше за укинувавме земјоделската установа 

„Ергела ТуршшхчеЧЗраЈерсво"; 
Решение за одвивање Вртела Прагерско; 
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Решение за оснивање Ергела Турнишче к а ј 
Пту]; 

Решение за оснивање ОБоштареко-винарека о -
питна станица Брестерница како установа со са-
м'ос тој н о фииамсир ање. 

Во бројот 36 од 16 септември 1954 година обја-
вува: Решение за оснивање водостопански секции. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 19 од 30 август 1954 година 
нема службен дел. 

Во бројот 20 од И септември 1954 година обја-
вува : 

Одлука за хонорарната настава во гимназиите, 
учите леќите и осумгодишните школи; 

Одлука за хонорарната настава во средните 
стручни школи, стручните школи со практично обу-
чување, нижите домаќински школи и школите за 
учениците во стопанството; 

Одлука за одделниот додаток на наставниот и 
(воспитниот персонал што работи во местата во кои 
условите на животот и работата се особено тешки; 

Одлука за одделниот додаток на наставниот и 
воспитниот персонал во специјални школи и уста-
нови; 

Одлука за одделниот додаток за одделни услови 
на работата на асиетентите на Медицинскиот, Ве-
теринарниот и Ф и л о з о ф с к и ^ факултет на Уни-
верзитетот во Сараево; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање минимални цени на дрвото на пењушка; 

Решение за определување највисоките цени на 
'дрвото на пењушка за поодделни шумски реони; 

Решение за утврдување контингентите на огрев-
ното дрво што се должни поодделни производители 
д а ги продадат (иопорачат) во 1954 година; 

Решение за одредување заменик на Државниот 
Секретар за* работи на општата управа и за буџет 
ћа НРБИХ; 

Решение за одредување заменик на Државниот 
секретар за правосудна управа на НРБИХ; 

Решение з а назначување републичкиот финан-
сиски, инспектор; 

Измена во списокот на постојаните судски тол-
кувачи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во 'бројот 25 од 9 август 1954 година обја-
вува: 

Решение за пренесување правата и должно-
стите на републичките органи и установи во однос 
на одделни установи со самостојно финансирање 
на народните одбори на околиите; 

Решение за изменување и дополнување на Таг-
рифата за превезување на стоки со моторни возила 
во патниот сообраќај. 

Во бројот 26 од 21 август 1954 година објавува: 
Одлука за користење на остварените и издво-

ени средства од разликите меѓу отопите I и II на 
општествените планови за 1954 година, а блокирани 
по горната одлука к а ј Народната банка на ФНРЈ ; 

Решение за одредување на подрачја подложни 
на смивање и одронување; 

Упатство за изменување и дополнување на 
Упатството за спроведување на Уредбата за имот-
ните односи и реорганизацијата на се ланските ра-
ботни задруги. 

Во бројот 27 од 4 септември 1954 година обја-
в У в а : ^ . 

Уредба за определување бројот на учениците 
во стопанството што се должни да ги држат зана-
ет ниските орт анизации; 

Уредба за најмалиот број на занаетчиски ра-
ботници што можат да осниваат занаетчиска за-
друга; 

Уредба за забрана да се вршат определени за -
наетчиски дејности во приватните занаетчиски ду-
ќани; 

Уредба за определување на занаетчиски дејно-
сти во кои може да се позволи организирање на 
работа во куќата на работникот; 

Одлука за расподелба на добивката на прет-
пријатието за поштеискс-телеграфско-телефонски 
сообраќај Скопје; 

Одлука за плаќање на хонорарната настава во 
средните училишта', во нижите стручни училишта 
и во осумгодишните основни училишта; 

Парвилник за дополнување на Правилникот за 
полагање испити за квалификувани и висококвали-
фикуванрг работници, кои се здобиле со стручна 
спрема по пат на приучување; 

Наредба за лов и фаќање на дивеч; 
Решение за отштетен ценовник на бесправно 

убиен, ранет или фатен дивеч. 
Во бројот 28 од 11 септември 1954 година обја-

вува : 
Одлука за укинување на трауматолошкиот цен-

тар во Скопје; 
Решение за пошумување дел од подрачјето 

„Водно"; 
Правилник за минималната школска предспре-

ма задолжителна за учениците во стопанството за 
изучување на одделни занимања односно занаети; 

Решение з а одобрување оставањето и работата 
на спортското друштво „Скопски спортски клуб на 
глувите" (ССКГ), Скопје; 

Решение з а одобрување о б и в а њ е т о и работата 
на Удружението на трудовите инвалида за град 
Скопје. 

Во бројот 29 од 21 септември 1954 година обја-
вува: 

Одлука за изменување на членовите на Советот 
за народно здравје и социјална заштита на1 Н Р Ма-
кедонија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 16 од 20 август 1954 година објавува: 

Правилник за полагање приватен и дополните-
лен испит во општообразовните школи и дополни-
телниот испит во средните стручни школи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

519. Уредба за наплата на придонесот за дет-
ската заштита за време на траењето на 
„Детската недела" 633 

520. Решение за утврдување контингентот за 
извоз на сурови ситни кожи 633 

521. Упатство за дополнение на точката 21 од 
Упатството за примена на контните пла-
нови на стопанските организации 634 

522. Програма на одделниот дел на. управниот 
испит за финансиските инспектори 634 

523. Програма на одделниот дел на управниот 
испит за инспекторите за пазариштето — 634 


