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Цена на овој бро,1 , 
плата за 1953 година изнесува 
дин., а за странство 1500.— динари. -
Редакција; Улица Кралевик'а Марка 

9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 28-276, Продавно од-

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

414, 
Врз основа на тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска со чл. 8 ст. 3 од 
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А К А М А Т А Т А Н А К Р Е Д И Т И Т Е К О Р И С Т Е Н И 
В Р З ОСНОВА Н А ЧЛ. 8 СТ. 3 ОД У Р Е Д Б А Т А З А 

З А В Р Ш Н И Т Е СМЕТКИ Н А С Т О П А Н С К И Т Е 
О Р Г А Н И З А Ц И И З А 1952 ГОДИНА 

1. На терминските кредити што им ги дала 
Народната банка на ФНРЈ на стопанските органи-
зации врз основа на чл. 8 ст. 3 од Уредбата за за-
вршните сметки на стопанските организации за 
1952 година, овие стопански организации ќе пла-
ќаат камата по стопата од 2% годишно. 

Оваа камата ќе се плаќа од 1 јануари 1953 го-
дина. 

2. Начинот на отплатувањето на кредитите ци-
тирани во претходната точка ќе се утврди со про-
писите за завршните сметки на стопанските орга-
низации за 1953 година. 

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

Бр. 14812 
3 ноември 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

415. 
Врз основа на чл. 39 ст. 4 од Законот за извр-

шување на казните, на мерките за безбедност и 
воспитно-поправителните мерки, а во согласност со 
Државниот секретар за работи на буџетот и за др-
жавна администрација, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И -
К О Т З А Ф О Н Д О Т З А У Н А П Р Е Д У В А Њ Е Н А К У Л -
Т У Р Н О - П Р О С В Е Т Н А Т А Р А Б О Т А В О К А З Н Е Н О " 
П О П Р А В И Т Е Л Н И Т Е У С Т А Н О В И и З А П О М О Ш 
Н А Л И Ц А Т А ОТПУШТЕНИ ОД ОВИЕ У С Т А Н О В И 

Член 1 
Во Правилникот за фондот за унапредување на 

културно-просветната работа во казнено -п опр А Е И -
телните установи и за помош на лицата отпуштени 
од овие установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/52) членот 1 се менува и гласи: 

„Со цел да се оствари целта определена во чл. 
39 ст, 4 од Законот за извршување на казните, на 
мерките за безбедност и воспитно" попр авите л нито 
мерки, при секој републички државен секретаријат 

за внатрешни работи се оснива фонд за унапреду-
вање на културпо-просветната работа во казнено^ 
поправителните установи и за помош на лицата 
отпуштени од овие установи (во натамошниот текст; 
Фонд). 

Фондот има СВОЈСТВО на правно лице". ' 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Фондот се формира од: 
1) придонесот кој се одбија од заработката што 

ја примаат осудените за својата работа; 
2) дотацијата од доходот на погоните, работил-

ниците и економиите на казнено-поправителните 
установи (чл. 4 ст. 5 од Уредбата за работењето на! 
индустриските потени, занаетчиските работилници и 
економиите на казнено-паправителните установи 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53); 

3) каматата добивена од пари вложени на при-
плод". 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Паричните средства од фондот мораат да бида^ 

вложени на камати кај Народната банка на ФНРЈ,; 
Народната банка на ФНРЈ води одделна сметка 

на Фондот и врши благајничко поодување за смет-
ка на Фондот." 

Член 4 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Со Фондот непосредно упра,вува управен одбор. 
Претседателот и членовите на управниот одбор 

ги именува републич,киот државен секретар за вна-
трешни работи на почетокот на секоја година за таа 
година." 

Член 5 
Во чл. 7 ставот 2 се укинува, а ставот 3 станува. 

Став 2. 

Член 6 
Во чл. 9 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во претсметката на приходите и расходите ќе 

се определат износите за унапредување на културно-
просзетната работа во секоја казненс-пепр авите Ј: на 
установа на територијата на народната република,, 
за набавките од чл. 2 точ. 5 од овој правилник, како 
и износите што ќе им се стават на располагање на 
одборите за давање помош на лицата отпуштени од 
казнено-попразителните установи (чл. 74 од Законот' 
за извршување на казните, на мерките за безбедност 
и воспитно-ноправителните мерки)." 

Член 7 
Членот 10 се укинува. 

Член 8 
Членот 15 се менува и гласи: 
,,Најдоцна до крајот на месец ја,нуари управнио1?-

одбор е должен да состави завршна сметка за утро-
шокот на средствата од Фондот во ми,натата година.. 

Завршната сметка ја одобрува републичкиот др-
жавен секретар за внатрешни работи." 
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Член 9 
. По членот 16 се додава! нов член 16а кој гласи: 

„Досегашните парични средства од Фондот ќе се 
разделат на републичките фондови, кои се форми-
раат по чл. 1 од овој правилник, спрема износите 
што ги придонеле во Фондот поодделни народни 
републики." 

Плен 10 
Овој правилник вле-гува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 13386/3 

30 октомври 1953 година 
Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, с. р. 

416. 
/ В р з основа на чл. 11 и 42 од Законот за едно-
, образи ото сметководство, а во врска со чл. 12 тон. 
,5 од Законот за спроведување на Уставниот закон, 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
,ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕНТАРИСАЊЕТО 

(ПОПИСОТ) КАЈ СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во Упатството за спроведување на инвентари-
сањето (пописот) кај стопанските претпријатија 
(,,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52) се вршат 
следни измени и дополненија: 

1. Под I. се додаваат нови ставови 5 и 6 кои 
гласат: 

„Од задолжителното инвентарисање на житата 
на крај на работната година во смисла на ст. 1 ед 
оваа точка се изземаат претпријатијата за промет 
со жита („Житниот фонд", „Житопромет" и сл.) 
кои можат да го вршат инвентарисањето на жи-
тата на крај на економската година, т. е. под 30 
ју,ни. Во поглед на сроковите и начинот на инвен-
тарисањето на другите средства и изворите на сред-
ствата овие претпријатија постапуваат во сето ка-
ко остана л ите стопански претпријатија. 

Големите претпријатија што постојано во текот 
на целата година го вршат инвентарисањето (по-
пи,сот) преку специјално определени лица, не се 
должни на крај на годината во смисла на одредби-
те од ова упатство да вршат односно натурален 
попис на за,пасите на оние материјални вредности 
што во текот на годината се најмалку еднаш по-
пишани. Согласноста за оваа постапка ја дава ре-
публичкиот државен секретар за работи на стопан-
ството." 

2. Ставовите 1 и 2 на точ. 7 се менуваат и но-
вите ставови 1, 2 и 3 гласат: 

„7) При инвентарисањето, основните средства 
се земаат по цената по која се водат во книговод-
ството на претпријатието со тоа што за основните 
средства опфатени со проценката во 1953 година 
се зема цената од книговодството по извршеното 
книжење на резултатот на проценката. 

Исклучително од претходниот став, делот на 
сточниот фонд во селското стопанство кој влегува 
во основните средства се проценува по пазарните 
цени. Во основни средства спаѓа целиот сточен 
фонд, освен добитокот на гоење кој влегува во 
обртните средства. Кај оној дел на сточниот фонд 
што спаѓа во основните средства, а кој бил опфа-
тен со проценката во 1953 година, се запишуваат 
претходно ЕО книговодството цените утврдени со 
проценката, а потоа се врши испра,вка спрема па-
зарните цени на денот на инвентарисањето. 

Кај сточ,ниот фонд што спаѓа во основните 
средства треба одделно да се искаже разликата 
која се јавува помеѓу состојбата на почетокот и на 
крајот ца работната година поради примена на 

разни цени, а одделно наголемувањето или намалу-
вањето на количината односно промената во ква-
литетот на добитокот на крај на работната година 
во однос на почетокот на работната година, со тоа 
што ова наголемување или намалување да се пре-
смета по пазарните цени на крајот на годината. Ра-
зликата во износот помеѓу состојбата во книговод-
ството и состојбата пресметана врз основа на па-
зарната цена при инвентарисањето, се книжи на 
контата на Основните средства и на Фондот на 
основите средства. Меѓутоа, разликите помеѓу со-
стојбата на сточниот фонд на почетокот на работ-
ната година и состојбата на сточниот фонд на 
крајот на работната година, пресметан во двата 
случаја по пазарната цена на крајот на работната 
година, доколку е работата во наголемувањето на 
сточниот фонд, се наплатуваат од средствата на-
менети за инвестиции, односно од инвестиционите 
кредити. Доколку селско-стооанеката организација 
нема достаточно средства за инвестиции, ниту ин-
вестиционен кредит, таа може да изврши распо-
делба на средствата на остварениот доход ако реа-
лизира вишок на сточниот фонд. Селско-стопан-
ските организации при кои ќе се јави намалување 
на сточниот фонд, наведената разлика ја уплату-
ваат на издвоените средства за инвестиции на то-
вар на доходот." 

Досегашните ставови 3, 4 и 5 стануваат ставови 
4, 5 и 6. 

3. Ставовите 8, 9 и 10 од точ. 9 се менуваат и 
гласат: 

„Суровините, материјалот, набавените полупро-
изводи и делови, како и набавените стоки, се про-
ценуваат по начелото на пониската цена. Спрема 
тоа, доколку пазарната цена на денот на инвентари-
сањето на споменатите материјални вредности 
е пони,ска од нивната набавна цена во кн.иговод-
ството тие се проценуваат по пазарната цена (и обу-
ката, ако е нивната набавна цена пониска од па-
зарната на денот на инвентарисањето тие се про-
ценуваат по набавната цена. Вака применетата цена 
се наголемува за трошоците на прев-езот и другите 
трошоци околу набавката. За зана сите на матери-
јали од претходниот став набавени од девизните 
средства остварени со извоз или купени на деви-
зното пресметковно место, при пресметувањето на 
пазарната набавна цека на денот на инвентариса-
њето ќе се примени како курс на девизното пре-
сметковно место просечниот курс што ќе биде до-
полнително пропишан. Ако се набавени овие запаси 
со девизи од Централниот девизен фонд, при пре-
сметувањето на пазарната набавна цена на денот 
на инвентарисањето ќе се примени службениот 
курс на тој ден. 

Разликата што станува со сводењето на запи-
сите на материјали во смисла на претходниот став 
на пониска цена, се книжи преку вонредните и 
неработните расходи — одделно аналитичко конто 
— на товар на остварениот доход на текуштата 
работна година. 

Претпријатијата што ги водат занаетите од 
претходните ставови по постојаните (планирани) 
цени, должни се постојаните цени да ги согласат 
кон принципот на проценката по пониските цени. 
(Евентуални минимални отстапувања помеѓу по-
стојаната и пониската цена поради опкружувања 
и сл. КРПИгСЕод ств евро се искажуваат преку контото 
Отстапување од планираните цени на суровините 
и материјалот (390), со тоа што салдото на ова 
конто по извршеното инвентарисање да не смее да 
премине 2% од вкупниот износ на запасите по по-
стојаните (планирани цени)." 

4. Во точ. 12 се укинува ставот 3. 
5. Ставот 1 на тон. 15 се менува и гласи: 
„15) Запаоите на трговски стоки кај ^тргов-

ските претпријатија се проценуваат на ист начин 
како и суровините, материјалите и набавените по-
лупроизводи, т. е. по начелото на пониска цена. 
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Со разл-иката што се јавува поради вакво пресме-
тување се постапува во смисла на ст. 9 точ. 9 од 
ова упатство." 

6. Ставовите 3 и 4 на точ. 16 се менуваат и 
гласат: 

„Ако запасот на стоките во трговијата се води 
по набавната цена, при инвентарисањето се проце-
нува по начелото на пониската цена во смисла на 
одредбите на тон. 9, ст. 8 од ова упатство. Вака 
применетата цена се наголемува со зависните тро-
шоци на набавката. 

Ако запасот на стоките во трговијата се води 
по продавната цена, сиот валас утврден со инвен-
тарисањето се проценува по продавната цена на 
денот на инвентарисањето. Како продавна цена на 
денот на инвентарисањето се смета најниската це-
ка за таа стока формирана на пазарот. Доколку 'по-
меѓу вака утврдените продавани цени и продавните 
цени по кои се во-ди оваа стока во книговодството 
постои разлика, таа се прекнижува на контото 691 
— Пресметана разлика во цената. Како пресметана 
разлика во цената на ева конто при инвентариса-
њето може да биде искажана само просечната ра-
злика помеѓу продавната и набавната цена за це-
лата 1953 година, во износот што им одговара на 
залаевте на стоките утврдени при инвентарисањето 
на крајот на годината." 

7. Ставот 1 на точ. 19 се менува и гласи: 
„Мањоците што ја преминуваат утврдената нор-

ма паѓаат, по правило, на товар на виновникот за 
таков мањок и мораат од него да се наплатат. 
Доколку овие мањоци не можат да се наплатат ед 
одговорните лица, се пресметуваат со другите ма-
њоци, што станале поради стек на разни околности 
(елемгнтари штети и сл.), на товар на остварениот 
доход и тоа со книжење преку вонредните и нера-
ботните расходи. Сите вишоци без обѕир на ра-
зложите поради кои станале, се пресметуваат во 
корист на остварениот доход, со книжење преку 
вонредните и неработните приходи." 

8. По ставот 1 на тон. 19 се додаваат нови ста-
вови 2, 3 и 4, кои гласат: 

„потпишаната вредност на основните средства 
чиј мањок ќе се утврди при инвентарисањето паѓа 
на то,вар на виновникот што е одговорен за таков 
мањок и мо-ра од него да се наплати. Ако свој ма-
нгов: не мо-же да се наплати од одговорното лице, 
или станал поради стек на околности, се пресме-
тува на товар на остварениот доход, и тоа со кни-
жење преку вонредните и неработните расходи. На 
ист начин се постапува и во случај на у-тврдување 
мањох во записите на уреди, резервни делови и 
материјал за инвестиции (контото 043). 

Претпр-ијатието е должно да го уплати изно-
сот на потпишаната вредност на основните сред-
ства од претходниот став во корист на амортиза-
циониот фонд на претпријатието, а износот на 
вредноста на утврдениот мањок во запасите на 
инвестиционен материјал — во корист на сред-
ствата од кои е набавен. 

потпишаната вредност на вишо-кот на о-снов-
ните средства утврден при инвентарисањето, се 
книжи во корист на контото фонд на основните 
средства (890), а износот на извршените отпиен — 
во корист на контото Исправки на вредностите на 
основните средства (880). Вредноста на утврдениот 
вишок на инвестиционен материјал му се одобрува 
на контото Финансирање од буџетот (842)." 

Досегашните ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат 
ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

9. Досегашниот став 3 на точ. 19 се менува, и 
новиот став 6 гласи: 

„Ненаплатените и застарените побарувања, чија 
ненаплативост и застареност станала со вина на 
поединец, паѓаат со другите ненаплативи и заста-
рени побарувања на товар на остварениот доход 
и се книжат преку контото на вонредните и нера-
ботните расходи, аир, не можат да со нашата!? од 
Вј^ошодотЛ 

10. Досегашниот став 5 тон. 19 се менува, и 
новиот став 8 гласи: 

„Обврските на претпријатието застарени во те-
кот на работната година се преодуваат во корист 
на доходот и. се книжат преку контото на вонред-
ните и неработните приходи." 

11. Се укинуваат сите ставови на преодните 
упатства под Ш освен тон. 31. 

12. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 15250 
2 декември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

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

417. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за 

зд,руженијата, собирите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
и-стиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАРМТЕ -НА ЈУГОСЛАВИЈА' 

Се одобрува според поднесените правила и 
грама за работа оснивањето и работата на СоЈу^т 
на пиел ар иге на Југославија со седиште во Ве,т-е, 
град, а со дејност на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Н/3 бр. 17587 
3 ноември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

418, 
Врз осно-ва на чл. 13 тон. д) ед 3 е,х екот за) 

здруженијата, собирите и другите јавни собранија, 
а по исполнување на условите ед чл. 14, 15 и 10 од 
и-стиот закон, донесувам 

РЕШЕНИЕ 0 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТ, Л 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА ЗА ТЕХНИКА НА 

ЗАВАРУВАЊЕ НА ФНРЈ 
Се одобрува според падне сените ггс г.зпл а и про-

грама за работа оснивањето и раб-отата на Сојузот1 

на друштвата за техника на зг оГ,рува,ње на ^-лТР.т, 
со седиште во Љубљана, а со де,јност на тер?'гтоо;?-
јата на Федеративна Народна Републ.ика Југосла-
вија. 

И/З бр. 17099 
21 октомври 1953 те дин а 

Белград 
Држав ен сеир стар 

' за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

У К А З И 
Врз основа на чл. 71 точ. 4 ед Уставниот пеп,ел, 

Претседателот на Републ,иката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, до;;гг:у:--;а 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА 
ВО КОМИТЕТОТ НА ПОСТОЈАНИОТ СЕКРЕТА-
РИЈАТ НА ЗЕМЈИТЕ ПОТНИ СПИЦИ НА ЛЕКАР-

СКИОТ ПАКТ 
I 

Се назначува: 
Љубомир Радовановић за претставник на Феде-

ративна Народна Република Југославија во Кс-:дп-
-тегот на Постојаниот Секретаријат на земјите пет-
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пиенион на Анќарскиот пакт во својство на вон-ч 
реден и ополномоштен амбасадор. 

И ' 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
I У. бр. 42 

21 ноември 1953 година 
Белград 

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

Врз основа на чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон, 
Претседателот на Републиката, по предлог од Др-
жавниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГА.-
ШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПО Л ПОМО-
ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

НОРВЕШКА ' 
I 

Се отповикува: 
Љубо Илиќ, од должноста вонреден пратеник и 

л ополномошеи министер на Федеративна Народна 
'Република Југославија во Норвешка. 

II 
Се назначува: 

' др Радивоје Увалиќ, досегашен ополномошен 
(министер во Државниот секретаријат за надворе-
шни работи, за вонреден пратеник и ополномошен 

министер на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Норвешка. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 43 

24 ноември 1953 година 
Белград 

Претседател на̂  Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

414. Решение за каматите на кредитите кори-
стени врз основа на чл. 8 ст. 3 од Уред-
бата за завршните сметки на стопанските 
организации за 1952 година 581 

415. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за фондот за унапредување 
на културно-просветната работа во ка-
знено-поправителните установи и за по-
мош на лицата отпуштени од овие уста-
нови 581 

416. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за спроведување на инвента-
рисањето (пописот) кај стопанските прет-
пријатија 582 

417. Решение за одобрување оснивањето и 
работата на Сојузот на пчеларите на Ју-
славија 583 

418. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на друштвата за тех-
ника на заварување на ФНРЈ 583 

Ц ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА НА ,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ1 ' 
ЗА 1954 ГОДИНА 

Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ" дека претплатата 
за 1954 родина ќе изнесува годишно 1000 динари за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за целата година со чековната уплатница што 
е приложена во број 46 на „Службен лист на ФНРЈ", и тоа на текуштата сметка 
бр, 1032-Т-220 при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплат-
ница во оној број на кој е залепена адресата. 

На секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 25 декември о. г. ќе му се 
запре листот од 1 јануари 1954 година. 

Се молат сите претплатници да ја имаат предвид отпечатената забелешка на 
грбот од чековната уплатница и својата адреса да ја испишат читливо и јасно (а по мо-
жност со машина), без никакви скратеница Со непотполна адреса листот нема редно да 
Ви доаѓа. 

Доколку ја уплатувате претплатата со вирмански чек, на вирманскиот налог 
треба да се стават сите напред споменатите податоци. 

Доколку во 1953 година за Вас ја уплатил претплатата надредениот орган, не 
треба за тоа ништо да го известувате, бидејќи тоа го сторивме ние со одделно писмо, а 
на такви претплатници не им е испратена ни чековна уплатница. 

Ако имате нешто да забележите или да јавите, доволно е да го напишете тоа на 
грбот од чекот' Спрема тоа, непотребно е да се пишуваат одделни писма и да се изложу-
вате на непотребни издатоци. Старите претплатници треба секогаш да се повикаат на 
својот претплатнички број. 
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