
СЛУЖБГ 
НА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О Д Н А 

,СЛУЖБЕН л и с т НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватки, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 12 август 1 
БЕЛГРАД ! 

БРОЈ 31 Ѓ 

у е ѕ п Г ќ . п а г о Д . г е р и ђ % 

Ѕко: ' кѓ 

261. 
Врз основа на чл. 60 ст. 1 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, 
Комисијата за толкување на законите на Народната 
скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. II ОД ДОГОВОРОТ ЗА ТРГОВИЈАТА И 
ПЛОВИДБАТА ПОМЕЃУ СРБИЈА И ОБЕДИНЕ-
ТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ СКЛУЧЕН НА 
2/14 ОКТОМВРИ 1881 ГОДИНА И ЧЛ. 5 ОД СПО-
ГОДБАТА ПОМЕЃУ ВЛАДИТЕ НА СОЕДИНЕТИТЕ 
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПА-
РИЧНИТЕ ПОБАРУВАЊА НА СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И НИВНИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ СКЛУЧЕНА НА 19 ЈУЛИ 1948 ГОДИНА 

Врз основа на чл. 5 од Спогодбата помеѓу вла-
дите на Соединетите Американски Држави и Фе-
деративна Народна Република Југославија за па-
ричните побарувања на Соединетите Американски 
Држави и нивните државјани склучена на 19 јули 
1948 година и одредбата на чл. II од Договорот за 
трговијата и пловидбата помеѓу Србија и Обеди-
нетите Американски Држави склучен на 2/14 октом-
ври 1881 година, кој уште секогаш е во сила, др-
жавјаните на САД се изедначени во поглед на 
начинот и п,редметот на здобивање и располагање, 
како со движен така и со недвижен имот, со др-
.жавјаните на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. Спрема тоа, тие имаат ^раво под истите 
услови како и државјаните на Федеративна На-
родна Република Југославија да наследуваат не-
движен имот на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија, како врз основа на 
закон така и врз основа на тестамент, без обзир 
на одредбата од чл. 5 ст. 1 од Уредбата за кон-
трола на прометот со недвижности од 20 март 1948 
година. 

Бр. 76 
3 август 1953 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Народната скупштина на ФНРЈ 

Секретар, Претседател, 
Глста Антуновиќ, с. р. др Макз Шнудерл, с. р. 

народен пратеник народен пратеник 

262. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во зрска со чл. 56 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
I Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет, која е со-
ставен дел од Уредбата за Тарифата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1 и 19/53), 
се вршат ,следни измени и дополненија: 

I. ВО ДЕЛОТ А - ПРОИЗВОДИ: 
1. Тар. број 27 се менува и гласи: 
„27 Какао производи: 
1) какао-маса, какао-масло и какао 49% 
2) чоколадо и чоколадни бонбони 45% 
Забелешка: 1) На производите од какао погачи 

со додаток од шеќер се плаќа данок по тач. 1 од 
овој тар. број. 

2) Данокот по точ. 1 од овој тар. број не се 
плаќа кога какао-маса, какао-масло и какао се тро-
шат за производство на чоколадо и чоколадни бон-
бони во истото претпријатие или кога им се прода-
ваат на други индустриски претпријатија за про-
изводство на чоколадо и чоколадни бонбони." 

2. Во тар. број 31 се брише забелешката 6). 
3. Во тар. број 32 место даночната стопа „дин. 

25", се става даночна стопа „дин. 13". 
4. Тар. број 34 се менува и гласи: 
„34 Вештачки вина и шампањ: 
1) вештачки вина дин. 30 
2) медицински вина дин. 15 
3) шампањ дин. 150 
Забелешка: 1) Даночна основица е 1 литар. 
2) На материјалот од кој се производ ат вештач-

ки вина (шеќер, шпирит, вина и др.) мора да биде 
платен данок по односните тар. броеви, покрај да-
нокот по овој тар. број. 

3) Важат забелешките кон тар. број 32 и забе-
лешката 7 кон тар. број 37." 

5. Тар. број 35 се менува и гласи: 
„35 Вештачки жестоки алкохолни пијалоци: 
1) ликер дин. 60 
2) рум, бренди, џин, вотка, виски 

и мастика дин 50 
3) други вештачки ракии дин. 40 
Забелешка: 1) Даночна основица е 1 литар. 
2) Сојузниот орган на управата надлежен за 

стопанство може да определи сите или поодделни 
претпријатија да не плаќаат данок на промет на 
вештачките ракии од точ. 3 на овој тар. број што 
се направени врз база на шпирит набавен по сто-
пата од точ. 3 на тар. број 33 од оваа тарифа или 
да го плаќаат по помала или поголема стопа од 
стопата од точ. 3 на овој тар. број. 

3) Важи забелешката 2 кон тар. број 32, забе-
лешката 2 кон тар. број 34 и забелешката 7 кон 
тар. број 37:" 

6. Во тар. број 36 место даночната стопа „дин. 
25" се става даночна стопа „дин. 15" и се додава 
нова забелешка 1а), која гласи: 

,Да) Даночната стопа од дин. 15 ќе се приме-
нува на виното од реколтата 1953 година и тоа 
дури' по извршениот попис на виното од новото 
производство. На виното од реколта од поранешни 
години важи и натаму даночната стопа од дин 25". 

7. Во тар. број 37 место даночната стопа „дин, 
200" се става даночна стопа „дин. 120" и се додава 
нова забелешка 1а), која гласи: 

,Да) Даночната стопа од дин. 120 ќе се приме-
нува на ракијата произведена по влегувањето во 
сила на оваа тарифа. На ракијата произведена 
до денот на влегувањето во сила на оваа тарифа 
важи и натаму даночната стопа од дин. 200" 
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8. Во тар. број 41 точ. 5 се менува и гласи: 
„5) Производи од гранката 127 — Прехранбена 

индустрија: 
а) прехранбени производи врз базата на шеќер 

и какао производи: 
(1) какао-маса, какао-масло и какао 75% 
(2) чоколадо и чоколадни бонбони 75% 
(3) други бонбони 25% 
б) вештачки вина и шампањ: 
(1) вештачки вина на 1 литар дин. 45 
(2) медицински вина на 1 литар дин, 35 
(3) шампањ на 1 литар дин. 200 
в) вештачки жестоки алкохолни пијалоци: 
(1) ликер на 1 литар дин 100 
(2) рум, бренди, џин, вотка, виски 

и мастика — на 1 литар ди,н, 80 
(3) други вештачки ракии — 

на 1 литар дин 60 
г) сириште течно и во прав 20% 

II. ВО ДЕЛОТ В - УСЛУГИ: 
1. Во тар. број 7 место даночната стопа „20%" 

за производите од точ. 16) и точ. 2, се става дано-
чна стопа „10%". 

Член 2 
Трговските претпријатија на големо при кои 

што на денот на влегувањето во сила на оваа та-
рифа се затечени залаел на производите споме-
нати во точ. 1 и 2 од овој член, имаат право на 
надокнада односно на враќање данок, и тоа: 

1) на затечените запаси бонбони, освен чоко-
ладни бонбони, потоа на запасите локум, кекс и 
овошни преработки врз база на шеќер (мармалад, 
желе, џем, компот, слатко, сируп, кандирано ово-
штие и др.) — во висина на износот на данокот 
пресметан врз фактурната набавна цена на овие 
производи по стопите од тар. број 27 што важеле 
до денот на влегувањето во сила на оваа тарифа; 

2) на затечените запаси вештачки вина, меди-
цински вина, шампањ и вештачки жестоки алко-
холни пијалоци (ликер, рум, бренди, џин, вотка, 
мастика и други вештачки ракии) во висина на 
износот на разликата на данокот помеѓу даночните 
стопи од тар. број 34 и 35 што важеле до денот 
на влегувањето во сила на оваа тарифа и даноч-
ните стопи пропишани со оваа тарифа. 

Состојбата на затечените запаси на произво-
дите споменати во претходниот став мора да се 
утврди записнички, со тоа што при пописот на за-
пасите во претпријатието мора да присуствува 
овластен службеник од надлежниот народен одбор 
на околијата односно градот. 

Надокнадата односно враќањето по ст. 1 од овој 
член го одобрува надлежниот околиски односно 
градски народен одбор и тоа на товар на текуштите 
приходи од данокот на промет. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 206 
11 август 1953 година 

Белград 
- Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с, р. 

263. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од оаконот за 

спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗВРШНИ 
СОВЕТИ ЗА НОРМАЛИЗИРАЊЕ ФОНДОВИТЕ 

НА ТРГОВИЈАТА НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Се овластуваат републичките извршни совети 

да можат делот од средствата на фондот на тргови-

јата на определени Категории трговски претпри-
јати,ја што ги надминува потребите на н а в к о в 
нормално работење и кој станал со користење 
вонредни прилики предизвикани; со последиците од 
сушата, да го употребат да основна инвестициона 
изградба. 

Како трговски претпријатија во смисла на од-
редбите од оваа уредба се сметаат претпријатијата 
определени со чл. 1 од Уредбата за основите на 
работењето на трговските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52). 

Член 2 
Пренесувањето на средствата по претходниот 

член републичките извршни совети можат да го 
извршат само од средствата на фондовите на тр-
говијата искажани по одобрените завршни сметки 
за 1952 година и по одобрените полугодишни би-
ланси за 1953 година. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа уредба тргов-

ските претпријатија можат да располагаат само со 
средствата од фондовите на трговијата во висина 
што ќе им ја определат републичките извршни 
совети. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а овла-
стувањата пропишани со нејзините одредби се га^ 
сат на 1 октомври 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.П. бр. 214 

11 август 1953 година 
Белград 

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

264. 

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРОДА-
ВАЊЕ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ОПШТОНАРОД-

НИОТ имот 
Член 1 

Во Уредбата за продавање станбени згради од 
општонародниот имот („Службен Ј-^Т на ФНРЈ", 
бр. 17/53) по членот 6 се додава нов член, 6а, кој 
гласи' 

„Лицата што учествувале во Народноослобо-
дителната борба било во состав на Народноосло-
бодителната војска било во активна организирана 
работа од 1941, 1942 и 1943 година, членовите на 
фамилиите од паднатите борци во Народноослобо-
дителната борба, воените инвалиди од војните и 
иселениците-повратници можат да купуваат стан-
бени згради по одредбите од оваа уредба и на от-
плата. 

Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на 
лицата споменати во претходниот став долгорочни 
кредити за купување станбени згради по одредбите 
од оваа уредба. Условите за одобрување на овие 
кредити ги утврдува Народната банка на ФНРЈ 
аналогно на прописите за одобрување кредити за 
изградба на станбени згради на работниците и 
службениците (Уредба за изградба на станбени 
згради на работниците и службениците — „С-лу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/51 и Упатство за извр-
шување на таа уредба - „Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 36/51). ^ ! к 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.п. бр. 192 
7 август 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

265. 

Врз основа на чл. 20 точ. 4 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ-
ТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ СПРЕ-
МА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ 

НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД БЕЛГРАД 
1. Сите права и должности што ги имаат соју-

јузните државни органи спрема Југословенското 
драмско позориште врз основа на Уредбата за 
оснивање Југословенскиот драмски театар („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 65/47) и Решението за 
прогласување Југословенското драмско позориште 
за установа со самостојно финансирање IV бр. 2299 
од 30 јуни 1952 година, се пренесуваат на Народ-
ниот одбор на град Белград. 

2. Ова решение влегува во сила одма. 
Р. п. бр. 215 

4 август 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

266. 
Врз основа на чл. И од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, и точ. 3 и 6 од Одлуката 
за врмено определување делокругот на одборите 
и комисиите на Сојузниот извршен совет и за ор-
ганизација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска со чл. 11 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците и со чл. 12 од Законот за буџетите, Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува , ( 

г ' О Д Л У К А 
ЗА МЕСТОТО НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПО-
ДЕЛБАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 

1. Сите стопански организации вршат пресме-
тување на доходот и негова расподелба преку над-
лежната филијала на Народната банка на ФНРЈ, 
при која имаат своја редовна текушта сметка. Пре-
сметувањето се врши во смисла на одредбите од 
Уредбата за пресметката и расподелбата на доходот 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/53). 

2. Акумулацијата ч фондовите се распоредуваат 
на локалните и автономните единици, на народните 
републики и на ФНРЈ спрема местото во кое е 
седиштето на стопанската организација. 

3. Ако стопанската организација има свои ра-
ботни огранци (погони, филијали, продавници, 
претставништва, застапништва и тн.) вон подрачје-
то на околијата (градот) или градската општина 
со одделни права каде што се наоѓа седиштето на 
стопанската организација, акумулацијата и фон-
довите се распоредуваат на локалните и автономни-
те единици, на народните републики и на ФНРЈ 
спрема местото каде што се наоѓа седиштето на 

стопанската организација и спрема секое место каде 
што постои работен огранок на истата стопанска 
организација. 

4. Акумулацијата и фондовите што ги уплату-
ваат стопанските организации кои имаат работни 
огранци, се распоредуваат по претходната точка 
во текот на пресметковниот период сразмерно со 
извршените исплати на товар на платниот фонд 
на продрачјето на секоја локална и автономна еди-
ница, односно на територијата на народната ре-
публика, спрема кои се пресметуваат и уплатуваат 
акумулацијата и фондовите. 

На крај на пресметковниот период се врши 
исправка на извршениот распоред од претходниот 
став спрема остварениот платен фонд на подрачје-
то на секоја локална и автономна единица, односно 
на територијата на народната република по кои се 
пресметуват и уплатуваат акумулацијата и фон-
довите. 

5. Акумулацијата и фондовите што ги уплату-
ваат Главната дирекција на југословенските желе-
зници и Главната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните се делат по народните репу-
блики сразмерно со сите извршени исплати на товар 
на платниот фонд на нивната територија. 

Ако со општествениот план на народната ре-
публика е предвидено учество на народните одбори 
во приходот од акумулацијата и фондовите што го 
уплатуваат Главната дирекција на југословенските, 
дирекции и Главната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните, Народната банка на ФНРЈ 
ќе врши расподелба на буџетскиот дел од акумула-
цијата и фондовите и на народните одбори сразмер-
но со извршените исплати на товар на платниот 
фонд на подрачјето на тие одбори. Ако со опште-
ствениот план не е предвидено учество на народ-
ните одбори во приходот од акумулацијата и фон-
довите што го плаќаат овие дирекции, сиот бу-
џетски дел од акумулацијата и фондовите ќе. се 
внесе во соодветни износи во корист на сојузниот 
и републичкиот буџет. 

6. Приходот од данокот на платниот фонд се 
внесува почнувајќи од 1 април 1953 година во буџе-
тот на народниот одбор на околијата (градот) и 
градската општина со одделни права на чие под-
рачје стопанската организација има свое седиште. 

Ако стопанската организација има свои работни 
огранци вон подрачјето на околијата (градот) и 
градската општина со одделни права каде што се 
наоѓа нејзиното седиште, данокот на платниот фонд 
се дели помеѓу народниот одбор на околијата, гра-
дот и градската општина со одделни права на чие 
подрачје стопанската организација има свое седи-
ште и народниот одбор на чие подрачје се наоѓа 
работниот огранок од стопанската организација. На 
народниот одбор на чие подрачје стопанската ор-
ганизација има свој работен огранок му припаѓа 
оној дел од данокот на платниот фонд што сра-
змерно отпаѓа на платниот фонд на работниот 
огранок. 

7. Расподелбата на акумулацијата и фондовите 
и на данокот на платниот фонд се врши при секое 
пресметување и уплата на акумулацијата и фон-
довите односно на данокот на платниот фонд од 
страна на стопанската организација. 

8. Проверка на извршената расподелба на аку-
мулацијата и фондовите и на данокот на платниот 
фонд вршат финансискиот орган на народниот од-
бор на околијата (градот) и градската општина со 
одделни права и Народната банка на ФНРЈ. 

За таа цел сите стоп ЈШСКИ организации што 
имаат работни огранци вон подрачјето на народа 
ииот одбор на околијата (градот) и градската оп-
штина со одделни права на чие подрачје се наоѓа 
нивното седиште, должни се при секоја уплата на 
акумулацијата и фондовите и на данокот на плат-
ниот фонд во текот на пресметковниот период да 
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испратат до надлежната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ податоци за извршените исплати 
на товар на платниот фонд за секој работен огра-
нок по околиите (градовите) и градските општини 
со одделни права, односно по народните републики. 

На крај на пресметковниот период стопанските 
организации се должни да испратат податоци во 
смисла на одредбите од Одлуката за поднесување 
извештаи за пресметката и расподелбата на дохо-
дот на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/53). 

9. Како работен огранок се смета секоја дејност 
на стопанската организација што се врши вон под-
рачјето на околијата (градот) и градската општина 
со. одделни права каде што стопанската организа-
ција има свое седиште, ако таа дејност трае по-
долго од три месеци или ако нејзиниот месечен 
платен фонд изнесува повеќе од 250.000 динари. 

По исклучок од претходниот став како огранок 
се смета секоја дејност на трговско претпријатие 
односно на претпријатие што врши работи на ра-
змена, вон подрачјето на околијата (градот) и град-
ската општина со одделни права каде што се на-
оѓа неговото седиште, ако трае подолго од три ме-
сеци, без обзир на износот на месечниот платен 
фонд. 

10. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде тех-
ничко упатство за спроведување на оваа одлука. 

11. Оваа одлука влегува во сила со. денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува во поглед на расподелбата на акуму-
лацијата и фондовите од 1 јануари 1953 година, а 
во поглед на расподелбата на приходите од дано-
кот на платниот фонд од 1 април 1953 година. 

Бр. 10396 
11 август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

267. 
Врз основа на точ. 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), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

. О Д Л У К А 
ЗА СТОПАНСКО-УПРАВНИТЕ МЕРКИ ВО ПРО-
МЕТОТ СО СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Индустриски растенија, сурови кожи и волна 
можат да купуваат непосредно од производителите 
индустриските претпријатија што ги преработуваат 
односните производи, како и оние трговски (откуп-
ни) претпријатија чијшто предмет на работењето 
е исклучиво купување на односните индустриски 
растенија, сурови кожи и волна. 

Други трговски претпријатија можат да купу-
ваат индустриски растенија, сурови кожи и волна 
непосредно од производителите само ако добијат 
од републичкиот државен секретаријат за работи 
на народното стопанство одделно одобрение за ку-
пување на односните производи. Ова одобрение 
може да се издаде само ако трговското претприја-
тие има стручен кадар, магацински простор и уреди 
за ускладиштување, пакување и транспорт на од-
носните производи. 

2. Трговските претпријатија што немаат одо-
брение за купување индустриски растенија, сурови 
кожи и волна непосредно од производителите, како 
и земјоделските задруги можат да ги купуваат од-
носните производи само како комисионери на прет-
пријатијата овластени за купување на тие произ-
води спрема одредбите на тон 1 од оваа одлука. 

3. На стопанските организации им се забрану-
ва да купуваат селско-стопански производи преку 
накупувачи. 

Оваа забрана ќе се применува по истекот на 
30 дена од денот кога ќе влезе во сила оваа одлука. 

4. Ако стопанската организација неовластено 
купува индустриски растенија, сурови кожи и вол-
на непосредно од производителите, или ако ги ку-
пува овие производи преку накупувачи, советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот), ќе донесе решение за одземање на добив-
ката остварена со дејноста која е ао спротивност 
со одредбите од оваа одлука. 

Стопанско-управната мерка од претходниот 
став ќе ја донесе советот за стопанство на народ-
ниот одбор на околијата (градот) и кога стопански-
те организации не се придржуваат за цените, до-
колку се тие определени за поодделни производи 
со решение од надлежните државни органи. 

5. Во случаите од претходната точка советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот) може да донесе и решение со кое времено 
и' се забранува на стопанската организација да 
купува определени селско-стопански производи на 
подрачјето на односната околија (град). Оваа за-
брана не може да боде подолга од три месеци. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот) што го донесол решението за 
времена забрана на купувањето е должен да го 
извести за тоа советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата (градот) на чие подрачје се нао-
ѓа седиштето на стопанската организација, кој 
може да донесе решение со кое времено и' се за-
бранува на стопанската организација да купува 
определени селско-стопански производи на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

6. Против решенијата донесени во смисла на 
точ. 4 и 5 од оваа одлука може да се подаде жал-
ба до републичкиот државен секретаријат за работи 
на народното стопанство во срок од 15 дена по 
приемот на решението. 

7. Стопанската организација што купува сел-
ско-стопански производи спротивно на одредбите 
од оваа одлука ќе се казни и за прекршок со па-
рична казна до 1,000.000 динари. 

За прекршок ќе се казни и одговорното лице 
на стопанската организација со парична казна до 
10.000 динари. 

Ако е делото сторено од материјална заинтере-
сираност сторителот може да се казни со парична 
казна до 200.000 динари. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10394 
И август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

268. 
Врз основа на чл. 18 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со тон. 3 од 
Одлуката за времено определување делокругот на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет 
и за организација на неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОКРИТИЕТО НА НАГОЛЕМЕНИТЕ 
ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ И УСТАНОВИ 
1. Предвидените наголемување' на основните 

плати на службениците по Уредбата за измени Џ 
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дополненија на прописите за платите на службе-
ниците на државните органи и установи (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/53) ќе ги исплатува секој 
орган на државната власт за своите службеници 
на товар на средствата предвидени во својот буџет 
за 1953 година (сојузен буџет, буџет на народните 
републики и на народните одбори). 

Ако планираните средства за лични издатоци 
во претсметките на расходите за 1953 година на 
поодделни државни органи и установи, како и на 
установите со самостојно финансирање, не ќе би-
дат достаточни до крајот на оваа година, држав-
ниот секретаријат за работи на буџетот, односно 
надлежниот орган за буџетот на народните одбори 
ќе му го обезбеди на односниот орган или установа 
недостигот на средствата за горната цел п р е ф 
вирман на товар на буџетскиот резервен фонд или 

,на товар на други расположиви буџетски средства. 
2. Главната дирекција на југословенските же-

лезници, Главната дирекција на поштите, Народ-
ната банка на ФНРЈ и Државниот осигурител^ 
завод, ќе ги исплатуваат предвидените наголему-
вање на платите на службениците на товар ца 
средствата планирани за лични издатоци во своите 
финансиски планови за 1953 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10411 
11 август 1053 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот ва стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

269. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон и тон. 3 и б од Одлуката 
за времено определување делокругот на одборите 
и комисиите на Сојузниот извршен совет и за ор-
ганизација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЗАРАБОТ-
ЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДОБРА 

1. Државните селско-стопански добра можат во 
второто полугодие 1953 година да им исплатуваат 
на своите работници и службеници аконтации на 
заработите до полниот износ на платниот фонд 
по тарифниот правилник, но најмногу до износот 
на просечниот платен фонд пресметан по одредбите 
на чл. 3 од Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/53). 

Разликата помеѓу износот на аконтациите на 
заработите на кои селско-стопанските добра имаат 
право спрема прописите што постојат и полниот 
износ на заработете спрема претходниот став се 
исплатува на товар на редовниот кредит. 

2. Државните селско-стопански добра можат да 
им исплатуваат аконтации на заработеше на сво-
ите работници и службеници во висина од претход-
ната точка откога ќе прибават согласност од над-
лежниот народен одбор на околијата (градот) на 
завршниве сметки за 1952 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јули 1953 година. 

Бр. 11398 
11 август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

270. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, во врска со тон. 3 и 6 
од Одлуката за времено определување делокругот 
на одборите и комисиите на Сојузниот извршен 
совет и за организација на неговата администра-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ ТРОШОЦИТЕ НА 

ПРОБНИОТ ПОГОН 
1. Трошоците на пробниот погон се покриваат 

од одделен кредит што го одобрува Народната 
банка на ФНРЈ за таа цел. 

Како пробен погон во смисла на претходниот 
став се смета производството во нови претприја-
тија, односно производството во ново изградени и 
ново опремени одделенија на претпријатијата до-
дека го освојуваат процесот на производството од 
денот кога ќе се пушти претпријатието односно 
одделението во погон до денот кога ќе премине на 
редовно производство. 

2. Како трошоци што се покриваат од оддел-
ниот кредит по точ. 1 на оваа одлука се смета 
вишокот на трошоците на пробниот погон преку 
предвидената (калкулативната) цена на чинењето 
на производството на Пробниот погон. 

Довршеното производство на пробниот погон 
пресметано по предвидената (калкулативната) цена 
на чинењето се признава како приход на пробниот 
погон. 

Остварените примања за производите или услу-
гите на пробниот погон реализирани вон претпри-
јатието влегуваат во рамките на редовната реали-
зација на претпријатието. 

3. Претпријатијата се должни да составаат 
одделна пресметка за пробниот погон. 

Оствареното намалување на трошоците во проб-
ниот погон се резервира заради отплата на иско-
ристениот кредит за пробниот погон. 

Заработите на работниците и службениците 
на пробниот погон се пресметуваат по времето и 
се исплатуваат во полн износ по тарифниот пра-
вилник. 

4. Траењето на пробниот погон не може да би-
де подолго од шест месеци, а отплатата на искори-
стениот кредит за трошоците на пробниот погон 
треба да се изврши најдоцна во срок од две наред-
ни работни години по завршетокот -на траењето 
на пробниот погон. 

По исклучок, траењето на пробниот погон и 
срокот за отплата од претходниот став може да го 
продолжи одборот за стопанство на републичкиот 
извршен совет. 

За одделниот кредит за трошоците на пробниот 
погон каматата изнесува 2% годишно. 

5. Одделниот кредит за трошоците на пробниот 
погохЈ се доделува врз основа на претсметката што 
ја поднесува претпријатието до советот за стопан-
ство на надлежниот народен одбор на околијата 
(градот). Во претсметката требаѓ во согласност со 
специфичностите на односниот погон посебно да 
се образложи предвиденото траење на пробниот по-
гон во рамките на максималниот срок, како и ба-
рање во поглед на срокот за отплата на кредитот, 
а во смисла на точ. 4 од оваа одлука. 

Откога советот за стопанство на надлежниот 
народен одбор на околијата (градот) ќе ги одбори, 
врз основа на поднесената претсметка, калкула-
циите, сроковите и висината на кредитот со што 
превзема и гаранции за одобрениот кредит, прет-
пријатието го добива одделниот кредит за трошо-
ците на пробниот погон на тој начин што се 
обрнува до надлежната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ со барање за кредит кон кое ја 
приложува одобрената претсметка. 
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6. Ако претпријатието што бара одделен кре-
дит за трошоците на пробниот погон не е задо-
волно со висината на добавениот кредит или со дру-
гите услови, може во срок од 15 дена да поднесе 
жалба до републичкиот државен секретаријат за 
работи на народното стопанство. 

Надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ или централата на Народната банка на ФНРЈ 
за народната република (Главната филијала на 
автономната покраина односно на автономната 
област) може по службена должност да му стави 
на републичкиот државен секретаријат за работи 
на народното стопанство забелешки на одобрениот 
кредит. 

Решението од републичкиот државен секрета-
ријат за работи на народното стопанство по жал-
бата на претпријатието е конечно и во тој случај 
за одобрениот кредит дава гаранција и народната 
република. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1039о 
11 август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

271. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за кредитирање стопан-
ските организации за обртните средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/52), а во врска со чл. 79 од 
Уставниот закон и точ. 3 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ОДОБРЕНИТЕ КРЕДИТИ НА 

ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) На Народната банка на ФНРЈ и' се става 

во должност да изврши во текот на месецот август 
1953 година ревизија на краткорочните кредити 
одобрени на трговските претпријатија. 

2) Ревизијата на кредитите банката ќе ја из-
врши врз основа на своите податоци, книговод-
ствените состојби на претпријатијата и со преглед 
на нивното финансиско работење. 

3) Народната банка на ФНРЈ може при врше-
њето на ревизијата, да изврши намалување на 
одобрените кредити без претходна согласност од 
претпријатијата во овие случаи: 

а) кога претпријатието ги кредитира своите 
купувачи за време подолго од еден месец; 

б) кога претпријатието ги потрошило обрт-
ните средства во инвестиции; 

в) кога претпријатието одобрува потрошувач-
ки кредити од редовниот кредит; 

г) кога претпријатието располага со високи 
запаси во однос на прометот што го остварува; и 

д) кога претпријатието не го користи довол-
но одобрениот кредит. 

4) За износот на намалувањето на кредитот 
банката, спрема остварувањето на прометот му 
остава на претпријатието срок во кој ќе го намири 
износот на намалувањето. 

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10422 
12 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен савет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

272. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за увозов 

и извозот на стоките и за девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) и тон. 6 од 
Одлуката за времено определување делокругот на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет 
и за организација на неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТО^ 

ПАПСКИ ПРОИЗВОДИ ( 
I. Се забранува извоз на следните селско-спм 

лански и прехранбени производи: 
1) пченица, јачмен, :рж, овес, наполица, елда, 

просо, трици, компир, како и сите видови брашно, 
маст, масло, масло за јадење, лој, сурова и сува 
сланина, сало, ориз, шеќер; 

2) приплодни говеда и свињи вклучително и 
приплоден подмладок од овие видови добиток; 

3) резанци од шеќерна репа, слад, меласа, ма-
слени погачи- шрот, сачма, сладни клици, крвно 
брашно, коскено брашно, рибјо брашно, граорица, 
лупина, сончоглед, семенки од тикви, семе од па-
мук, семе од коноп, сите видови силажа. 

И. Стопанските организации можат само со 
одделни одобренија од Управата за надворешна 
трговија да извозат грав, грашок, боб, соја, коњи 
за работа и приплод, ждребиња и приплодни овци. 

III. Извозот на пченка ќе го вршат стопанските 
организации што ќе ги овласти за тоа Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет. 

IV. Укинувањето на забраната да се извозат 
производите од точ. I под 1) од оваа наредба го 
пропишува Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет по предлог од Сојузната управа за 
исхрана, а производите од точ. I под 2) и 3) по 
предлог од Управата за надворешна трговија. 

V. Со оваа наредба се стаева вон сила точ. I 
од Наредбата за забрана на извозот на селско-сто-
пански индустриски производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/52), Наредбата за дополнение на На-
редбата за забрана на извозот на селско-стопански 
и индустриски производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 56/52) како и Упатството за примена 
на овие наредби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
60/52). 

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 10397 
11 август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

273. 
Врз основа на 11 од Законот за спроведу^ 

вање на Уставниот закон и точ. 6 од Одлуката за 
времено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за организа-
ција на неговата администрација („Службен лис? 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БОЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБОЕН ПЕТРО Л 

И БЕНЗИН 
1. Петролот што не подлежува иќ данок на 

промет по одредбите од Тарифата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/53) мора: 
да се обои со црвена боја пред да му се издаде на 
корисникот, V . ^ . ^ 
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Бојата за боење на петролот е должен да 'ја 
набави производителот односно увозникот на пе-
тролот. 

2. Боењето на петролот се врши во присуство 
на службеникот од финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околијата односно градот или град-
ската лштина со одделни права на чие подрачје 
се натзѓа претпријатието што го вршл боењето на 
петролот. 

Претпријатието може да врши боење на пого-
леми количини петрол одеднаш. 

За извршеното боење на петрол се состава 
записник во два примерка, од кои што еден оста-
нува во претпријатието а другиот му се предава 
на финансискиот орган на народниот одбор. 

3. За набавка на обоен петрол потребно е одо-
брение од финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата односно градот или градската општина 
со одделни права на чие подрачје ќе се троши 
петролот. 

Ако се троши обоен петрол на подрачје на 
повеќе околии односно градови од страна на еден 
корисник (претпријатие, задруга, установа, органи-
зација или лице), одобрението ќе го издава финан-
сискиот орган на народниот одбор на околијата од-
носно градот или градската општина со одделни 
права на чие подрачје се наоѓа седиштето на ко-
рисник што ја врши набавката. 

4. Одобрение може да се издава само за на-
бавка на количина петрол што е потребна најмногу 
за една календарска година. 

Одобрението за набавка на обоен петрол се из-
дава по молба од корисникот. 

5. Сите горни одредби за боење и употреба на 
обоен петро л без плаќање данок на промет ана-
логно ќе се применуваат и на петролот за моторен 
бензин зч кои се дава регрес по Упатството за 
примена на Решението за повластените продавни 
цени на индустриските производи наменети за по-
требите на селско-стопанското производство и на 
рибарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/53). 

6. Употребата на обоен петрол за други цели за 
кои мора да се употребува петрол со платен данок 
е забранета. Исто таќо е забрането обоен петрол и 
бензин на кои е даден регрес да се употребат за 
други цели освен за оние цели за кои е позволена 
нивната употреба. 

7. Обоен петрол и бензин ќе почне да се издава 
во срок од 30 дена од денот на објавувањето на ова 
решение. По овој срок можат да се издаваат само 
обоен петрол и бензин за определени цели без 
плаќање данок односно за цел поради кои се дава 
регрес по упатството споменато во точ. 5 од ова 
решение. 

8. Лицата при кои ќе се затечат по истекот на 
срокот од претходната точка непотрошени количи-
ни петрол без платен данок и петрол и бензин на 
кои што им е даден на регрес можат да ги употре-
бат тие количини само за целите за кои биле на-
менети. 

9. Ако се употребува петро л и бензин против-
но на одредбите на точ. 6—8 од ова решение ќе се 
применат казните за делата на даночните прекр-
шоци предвидени во Уредбата за данокот на промет 
на производи. 

10. Технички упатства за примена на ова ре-
шение ќе издаде сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

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

Бр. 10395 
И август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

274. 
Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирање 

платниот промет со странство (Девизен закон), а 
во врска со точ. 6 од Одлуката за времено опре-
делување делокругот на одборите и комисиите на 
Сојузниот извршен совет и за организација јна не-
говата администрација („Службен лист на 'ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕТО 
ОД ЧЛ. 20 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН 
ПРАВИЛНИК) 

1. Стопанските организации не можат ни по-
средно ни непосредно да учествуваат во претприја-
тија односно дуќани во странство ни во оснивање 
такви претпријатија и дуќани без одобрението од 
Народната банка на ФНРЈ предвидено со одред-
бата на чл. 20 од Правилникот за извршување на 
законот за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизен правилник). 

Ова одобрение може да го издаде Народната , 
банка на ФНРЈ само ако стопанската организација 
прибавил а дозвола за неговото издавање од Упра-
вата за надворешна трговија. 

2. Кога поднесуваат молба за издавање дозвола 1 

за одобрение, стопанските организации се должни 
да и' поднесат на Управата за надворешна трговија 
податоци што ќе ги побара таа. 

3. Стопанските организации што учествуваат 
во претпријатија односно дуќани во странство, а 
немаат одобрение од Народната банка на ФНРЈ, 
должни се да го прибават во срок од 60 дена од ^ 
денот на влегувањето во сила на ова решение, на 
начинот пропишан во тон. 1 од ова решение. 

4. Управата за надворешна трговија може да 
им го одаеме правото за вршење извоз, увоз и 
други работи во меѓународниот промет со стоки 
на оние стопански претпријатија што: 

а) учествуваат во претпријатија односно ду-
ќани во странство а го немаат одобрението од ТОЧ-Ѓ, 
% на ова решение, односно 

б) не ќе ја побараат наведената дозвола и 
одобрението во срокот предвиден во точ. 3 од ова 
решение. 

5. Поблиски упатства за примена на ова ре-
шение ќе издава по потреба Управата за надво-
решна трговија во согласност со Народната банка 
на ФНРЈ. 

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

Бр. 9715 
23 јули 1953 година 

Б,елград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмаиовиќ, с. р. 

275. 
Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА НА ПРОВИ-

ЗИИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ВО 
БАНКАРСКИТЕ РАБОТИ 

1) Во Тарифата на провизиите и трошоците за 
услугите во банкарските работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/52), изменета со ст. 2 точ. 6 од 
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Решението за начинот и елементите за утврдување 
обртните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52), на одделот 
X - Текушти сметки - под бр. 29 му се додава 
нова точка која гласи: 

„29) Провизија на неискористен дел од одобрен 
кредит — 20/оо (два промила) месечно. 

Оваа провизија се пресметува врз основа на 
разликите на каматните броеви по одобрен а не-
искористен кредит." 

2) Технички упатства за извршување на ова 
решение ќе донесе Народната банка на ФНРЈ. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 август 1953 година. 

Бр. 10303 
10 август 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совету 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

- 276. 
Врз основа на чл. 8 точ. в), во врска со чл. 35 

точ. 2 од Уредбата за стручните школи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52),, а во согласност со Со-
ветот за просвета и култура на НР Србија, бр. 
9280/53 донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ШКОЛАТА 

ЗА ВНАТРЕШНА УПРАВА 
1. Со цел на стручно подготвување и, издигање 

на службениците од ресорот на внатрешни работи, 
при Сојузниот државен секретаријат за внатрешни 
работи се оснива Школа за внатрешна управа. 

Школата за внатрешна управа е средна струч-
на школа и свршените слушатели ^а оваа школа 
се здобиваат со сите права во смисла на чл. 36 од 
Уредбата за стручните школи. ѕ 

2. Школата за внатрешна управа ќе почне со 
работа на 1 септември 1953 година. 

3. Во Школата за внатрешна управа можат да 
се примаат за слушатели службениците од ресорот 
на внатрешните работи што завршиле најмалку 6 
Класа гимназија, односно соодветен број класови 
на средна стручна школа. 

Во Школата за внатрешна управа можат да се 
примаат и кандидатите за службеници во ресорот 
на. внатрешните работи што ја имаат школската 
спрема од претходниот став. 

4. Наставата во Школата за внатрешна управа 
драе две години. 

Наставниот план и програмата ги пропишува 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти во согласност со Советот за просвета и кул-
тура на НР Србија. 

5. Додека учат во Школата за внатрешна упра-
ва службеничкиот однос на слушателите, што биле 
дотогаш во служба, не се прекинува и тие имаат 
право на принадлежностите што ги примале дото-
гаш освен правото на функционален додаток. 

6. Средствата за издршка на Школата за вна-
трешна управа ги обезбедува сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

7. Слушателите на средниот течај при Вишата 
школа на управата за државна безбедност, што 
завршиле во школската 1952/53 година прва година 
од овој течај, ќе го продолжат школувањето во 
школската 1953/54 година како слушатели на вто-
ра година на Школата за внатрешна управа. 

8. Поблиски прописи за организацијата и ра-
ботата на Школата за внатрешна управа ќе донесе 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

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

Бр. 1401 
24 јули 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи на ФНРЈ, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

261. Задолжително толкување на чл. II од 
Договорот за трговијата и пловидбата 
помеѓу Србија и Обединетите Американ-
ски Држави склучен на 2/14 октомври 
1881 година и чл. 5 од Спогодбата помеѓу 
владите на Соединетите Американски Др-
жави и Федеративна Народна Република 
Југославија за паричните побарувања на 
Соединетите Американски Држави и нив-
ните државјани склучена на 19 јули 1953 
година 305 

262. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Тарифата за данокот на промет 305 

263. Уредба за овластување републичките из-
вршни совети за нормализирање фондо-
вите на трговијата на трговските прет-
пријатија - зоб 

264. Уредба за дополнение на Уредбата за 
продавање станбени згради од општона-
родниот имот — 306 

265. Решение за пренесување справата и дол-
жностите на сојузните државни органи 
спрема Југословенското драмско погорн-
ине на Народниот одбор на град Бел-
град 307 

266. Одлука за местото на пресметувањето и 
расподелбата на акумулацијата и фон-
довите — . 307 

267. Одлука за стопанско-управните мерки во 
прометот со селско-стопански производи 308 

268. Одлука за обезбедување средствата и за 
начинот на покритието на наголемените 
плати на службениците на државните 
органи и установи 308 

269. Одлука за исплата на аконтациите на 
заработките на работниците и службени-
ците на државните селско-стопански до-
бра 309 

270. Одлука за времено кредитирање трошо-
ците на пробниот погон 309 

271. Одлука за ревизија на одобрените кре-
дити на трговските претпријатија 310 

272. Наредба за забрана на извозот на сел-
ско" стопански производи — 310 

273. Решение за боење и употреба на обоен 
петро л и бензин — — 310 

274. Решение за начинот на издавање одо-
брението од чл, 20 на Правилникот за 
извршување на Законот за регулирање 
платниот промет со странство (Девизен 
правилник) — 311 

275. Решение за дополнение на Тарифата на 
провизиите и трошоците за услугите во 
банкарските работи — —. 311 

276. Решение за оснивањето и работата на 
Школата за внатрешна управа 812 

Издавач: „Службен лист ва ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови^, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 

Неќат еа Југословенското оттампарско претпријатие, Белград 


