
НА ФЕДЕРАТИВНА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА 

УСТАНОВУВАЊЕ БАЛКАНСКО СОВЕТОДАВНО СОБРАНИЕ 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и 

политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните 
органи на власта, се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за установување 
Балканско советодавно собрание, што го усвои Сојузната народна скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година. 

П. Р. бр. 8 
25 април Ш 5 година Претседател на Републиката,-

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ БАЛКАНСКО СОВЕТО-
ДАВНО СОБРАНИЕ • 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата за установување Балканско советодавно собрание, 

склучена меѓу Федеративна Народна Република Југославија, Кралството Грција и 
Република Турција, која е потпишана на 2 март 1955 година, во Линара, а која во ори-
гиналот на француски и во преводот на српскохрватски јазик гласи: 

A C C O R D 
RELATIF Л LA CONSTITUTION DE L'ASSEM-

BLËE CONSULTATIVE BALKANIQUE 

Les Parties Contractantes 
Décidées de rendre toujours plus étroites et plus 

fructueuses les relations qui existent déjà si heureuse-
ment entre elles au service de la paix et de la sécu-
rité dans leur région commune, de la prospérité et de 
la pleine indépendance de leurs peuples, en confor-
mité avec les principes de la Charte des Nations 
Unies; 

Animées du désir de développer de façon encore 
plus active leur coopération fondée sur le Traité 
d'Amitié et de Collaboration, signé à Ankara le 28 
Février 1953, et sur le Traité d'Alliance, de Coopéra-
tion et d'Assistance mutuelle, signé à Bled le 9 Août 
1954; 

Ayant adopté les principes généraux relatifs à la 
constitution de l'Assemblée Consultative, proposés par 
les trois Ministres des Affaires Etrangères à la Confé-
rence de Bled le 9 Août 1954; 

Ont décidé de constituer une Assemblée Consulta-
tive Balkanique et à cette fin sont convenues de ce 
qui suit; 

С П О Р А З У М 
О УСТАНОВЉЕЊУ БАЛКАНСКА САВЕТОДАВНЕ 

СКУПШТИНЕ 

Стране уговорнице 
решене да учине еве тешњим и плоднана! 

сдносе коти већ таќо среќно посто je међу њима y 
служби мира и безбедноста y њиховом заједнич-
ком подручју, напретка и пуне независност н,и-» 
хових народа, сходно начелима Пзвеље УЅе^пње-^ 
них нација, 

y жељи да још активније развију своју сарад-
њу засновану на Угозору о пријатељству и сарад-
њи, потписаном y Анкари 28 фебруара 1953 годино 
и на Уговору о савезу, сарадњи и узајамној помоћи, 
потписаном на Бледу 9 августа 1954 годино. 

усвојивши општа начела о установљењу Са-
ветодавне скупштине која су предложил и три Мил-
иметра иностраних послова на -Бледској конферен-
ц и и 9 августа 1954 голине, 

одлучиле су да установе Балканску саветодав-
ну скупштину и y том циљу споразумеле су се о 
следећем: 
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Article 1 
L'Assemblée Consultative est un organe commun 

des Parties Contractantes. 

Article II 
L'Assemblée a pour attribution d'examiner tous 

les moyens pouvant favoriser le développement de la 
collaboration entre les Pays signataires en vue d'assu-
rer la paix, de sauvegarder les intérêts communs et 
de réaliser le bien-être des peuples des Puissances 
Contractantes dans tous les domaines de leurs rela-
tions mutuelles. 

Elle soumettra aux Gouvernements des Parties 
Contractantes, par la voie du Conseil Permanent du 
Traité de Bled, des recommandations et des proposi-
tions en vue d'atteindre les buts susvisés. 

Elle peut aussi émettre des avis et formuler des 
suggestions au sujet de questions de portée plus 
générale. 

Article III 
Le Conseil Permanent peut également soumettre à 

l 'examen de l'Assemblée Consultative les questions au 
sujet desquelles il jugerait utile de demander son avis. 

Article IV 
Les fonctions de l 'Assemblée sont consultatives. 
Toute proposition, recommandation ou résolution 

de l'Assemblée devra avoir recueilli la majorité des 
voix des membres présents à la séance de chaque 
groupe national-

Article V 
L'Assemblée peut établir des rapports avec des 

institutions similaires. 

Article VI 
L'Assemblée Consultative est formée de membres, 

désignés par chacune des Assemblées Nationales des 
Parties Contractantes parmi leurs membres respec-
tifs. à raison de 20 par Assemblée Nationale. 

Les Assemblées Nationales peuvent, en même 
temps, désigner des suppléants. 

Le mandat d'un membre de l'Assemblée Consulta-
tive cesse si le mandat de celui-ci dans son Assemblée 
Nationale prend fin. Son remplaçant sera désigné 
•conformément ,à l'alinéa 1er du présent article. 

Article VII 
Les membres du Conseil Permanent peuvent 

prendre part aux travaux de l'Assemblée Consulta-
tive et y prendre la parole sans participer au vote. 

Article VIII 
Les membres de l'Assemblée jouissent sur les 

territoires des Parties Contractantes des immunités et 
privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

Un accord sera conclu entre les Parties Contrac-
tantes au sujet desdites immunités qui pourront être 
étendues à d'autres personnes, spécifiquement dési-
gnées dan le statut prévu à l'article X du présent 
Accord. 

Article IX 
Le mandat de l'Assemblée est limité à des pério-

des de deux ans au bout desquelles il est procédé à 
de nouvelles désignations conformément à l'article VI 
ci-dessus. Les membres sont rééligibles. 

L'Assemblée se réunit en session ordinaire une 
fois par an, dans les capitales ou autres villes des 
Parties Contractantes à tour de rôle. 

La Présidence de l'Assemblée convoque celle-ci, 
sn cas de besoin, en session extraordinaire. 

Члан I 
Саветодавна скупштина je заједнички орган 

Страна уговорница. 

Члан II 
Скупштина има задатак да проучава ева сред-

ства која би могла да потпомогну развој сарадње 
међу земљама потписницама y циљу обезбеђења 
мира, заштите заједничких интереса и остварена 
благостања народа Сила уговорница y свима обла -

стима њихових међусобних односа. 

Она ће подносити Владама Страна ^ - -вооница, 
преко Сталног савета Бледског уговора, препоруке 
и предлога за постигање горе поменутих циљева. 

Она такође може изражавати мишљење и да-
вати еугестије о питањима од општијег значајна-. 

Члан Ш 
Стални савет може такође подносити на проу-

чавање. Саветодавној скупштини питања за која 
буде сматрао за потребно да тражи њено мишљење. 

Члан IV 
Функције Скупштине су саветодавне. 
Сваки предлог, препорука или резолуција 

Скунштине треба да доби je већину глаеова ч л анова 
сваке националне групе присутних на седници. 

Члан V 
Скупштина може успоставити везе са сличним 

установама. 

Члан VI 
Саветодавна скупштина састављена je од чла-

нова које одреди Народна скупшти-на сваке Страно 
уговорнице међу својим члановима, по 20 из сваке 
Народне скупштине. 

Народне скупштине могу, y исто време, одре-
дите заменике. 

Мандат плана Саветодавне скупштине престаје 
ако престане његов мандат y његовој Народној 
скупштини. Његов заменик биће одреден сходно 
ставу I овог плана. 

Члан VII 
Чланови сталног савета могу учествовати y р а -

ду Саветодавне скупштине и узимати y н>ој реч 
без учествовања y глаеању. 

Члан VIII 
Чланови Скупштине уживају на територијана 

Страна y говорница имунитете и привилегије по-
треби е за вршење њихових дужности. 

Страке уговорнице закључиће споразум о по-
меиутим имунитетима који се може проширите и 
на друга лица, посебно назначена y Статуту пред-
виђеном y члану 10 овог Споразума. 

Члан IX 
Мандат Скупштине ограничен je на две године, 

после чега се приступа новим именовањима, сходно 
горњем члану 6. Чланови могу бити поново бирани. 

Скупштина се састаје y редовно заседање јед-
ном годишње y главним или другим градовима 
Страна, уговорница наизменично. 

Прегседништво Скупштине, y случају потреба, 
сазива Скупштину y ванредно заседание. -
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Article X 
Après l'entrée en vigueur du présent Accord les 

Gouvernements des Parties Contractantes désigneront 
immédiatement, d'un commun accord, une Commission 
tripartite pour l'élaboration au plus tard dans un mois 
du Statut de l'Assemblée Consultative, lequel sera 
soumis à leur approbation. 

Ledit Statut prescrira les - règles d'organisation et 
de procédure, ainsi que celles afférentes à la réparti-
tion des frais. 

La première session de l'Assemblée Consultative 
sera convoquée le plus tôt possible après l'approbation 
du dit Statut. 

L'Assemblée Consultative établira elle-même les 
règlements de procédure dans les limites du présent 
Accord ét du Statut sus-mentionné. 

Article XI 
Le Conseil Permanent peut, par décision prise à 

l 'unanimité, après consultation de l'Assemblée Consul-
tative ou sur sa proposition apporter des modifications 
ou amendements au présent Accord. 

Les susdits amendements ou modifications entrent 
en vigueur après l'approbation par chaque Partie 
Contractante, conformément à ses règles constitution-
nelles, le jour de la dernière approbation. 

La notification de chaque approbation sera faite 
par voie diplomatique aux autres Parties Contractan-
tes, le plus tôt possible 

Article XII 
Tout Etat, qui, conformément à l'article IX du 

Traité d'Ankara et de l'article XII du Traité de Bled, 
aura adhéré à ces Traités, deviendra de ce fait membre 
de l'Assemblée Consultative et déposera à cet affet les 
instruments d'adhésion au présent Accord. 

Article XIII 
Le présent Accord demeurera en vigueur autant 

que les Traités d'Ankara et de Bled. 

Article XIV 
Le présent Accord sera ratifié par chaque Partie 

Contractante conformément aux règles constitution-
nelles de chacune d'Elies et entrera en vigueur à la 
date du dépôt du dernier instrument de ratification. 

Les instruments de ratifications seront déposés 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Grèce. 

Le présent Accord est rédigé en trois exemplaires 
originaux en langue française, dont un a été remis à 
chacune des Parties Contractantes. 

Fait à Ankara, le Deux Mars mil neuf cent 
cinquante cinq. 

Коса Popovic, m. p. 
S. Stéphanopoulos, m. p. 
Prof. F. Kôpriilii, m. p. . 

Члан X 
По ступању на снагу овога Споразума Владе 

Страна уговорница одмах ће споразумно именовати 
Тројну комненју за израду, најдаље y року од ме-
сец дана, Статута Саветодавне скупштине, који ће 
им бити поднет на одобрение. 

Поменути Статут прописаће правила организа-
ција и процедуре као и правила која се односе на 
расподелу трошкова. 

Прво заседање Саветодавне скупштине биће 
сазвано што je могућно пре по одобрењу поменутог 
Статута, 

Саветодавна скупштина сама ће утврдити по-
р е з н и к y границама овог Споразума и поменутог 
Ста тута. 

Члан XI 
Стални савет може, једногласно донетом одлу-

ком по саелушању Саветодавне скупштине или на 
њен предлог, унети измене или допуне y овај 
Споразум. 

Горе поменуте допуне или измене ступају на 
снагу пошто их одобри сваќа од Страна уговорница, 
сходно њиховим уставним прописима, на дан по-
следњег одобрења. 

Обавештење о сваком одобрењу даће се дипло-
м а т с к и путем осталим Стран а ма уговорницама што 
je могућно пре. 

Члан XII 
Сваќа држава која, сходно члану 9 Анпарског 

уговора и члану 12 Бледског уговора, буде присту-
пила тим Уговорима, постаје тиме план Саветодав-
не скупштине и депоноваће y ту сврху инструменте 
о приступању овоме Споразуму. 

Члан XIII 
Овај Споразум остаће на снази колико и Ан-

карски и Бледски уговор. 

Члаи XIV 
Овај Споразум биће ратификован од сваке 

Стране уговорнаде сходно уставним прописима 
сваке од њих и ступиће на снагу на дан депоновања 
последњег ратификационог инструмент. 

Ратификациони инструменти депоноваће се код 
Министарства иностраних послова Грчке. 

Овај Споразум сачињен je y три оригинална 
примерка на француском језику, од којих je по је-
дан прелат свакој Страни уговорници. 

Сачињено y Анкари другог марта хиљаду де-
вет стотина педесет пете. 

Коча Поповић, с. р. 
Стефанос Стефанопулос, с. р. 
Проф. Фуад Кеприли, с. р. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист 

на ФНРЈ". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-

НИТЕ ПРАЗНИЦИ 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните орган.и на власта, се про-
гласува Законот за државните празници, што го 

усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 23 април 1955 година. 

ПР бр. 6 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката» 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

Член 1 
Државните празници во Федеративна Народ-

на Република Југославија се: Нова година, Народ-
ниот празник Прв мај и Дваесет девети ноември. 

Плен 2 
Нова година се слави на 1 и 2 јануари, Прв 

мај 1 и 2 мај, а Дваесет девети ноември 29 и 30 
ноември. 

Ако еден од овие дни паѓа во недела, се смета 
како празник и првиот иден работен ден по тие 
два дена. . 

Член 3 
Во дните на државните празници не работа,т 

државните надлетува, установите, стопанските и 
општествените организации. 

Со одделни прописи на Сојузниот извршен со-
вет се определува кои државни: органи, установи 
и стопански организации и во кој обем се должни 
да ја вршат својата дејност и во дните на држав-
ните празници. 

Член 4 
Државните празници на Народната република 

се установуваат со закон на народната република. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој за -

,кон престануваат да важат Уредбата за прогласу-
в а њ е на Прв мај за државен празник („Службен 
'лист на ДФЈ", бр. 25/45), Законот за потврда на 
; Одлуката на Претседателството на Антифашистич-
к о т о веќе на народното ослободување на Југосла-
в и ј а за прогласување на Дваесет деветти ноември 
,за државен празник („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
89/46) и Указот за дводневното прославување на 
народниот празник Прв мај и државниот празник 
29 Ноември („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/49). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БРАКОТ 

Врз основа на чл. 71 тон, 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Наро,дна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за дополнување на Основниот з а -
кон за бракот, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 
април 1955 година. 

ПР бр. 7 
25 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

Среда, 27 април 1955 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

БРАКОТ 

Член 1 
По членот 91 се придаваат нови членови 91а и 

016 кои гласат: 
„Член 91а ^ 

Браковите склучени по 9 мај 1946 година та 
до влегувањето во сила на одредбите од овој член, 
склучени во присуство на матичарот или на друг 
службеник на наро,дниот одбор, а без учество на 
претседателот на народниот одбор односно на чле-
нот што го определува народниот одбор за тоа, се 
признаваат за полноважни, ако се исполнети дру-
гите услови за полноважност. на тие браков-и спо-
ред Основниот закон за бракот. 

Браковите од горниот став се сметаат полнова-
жни од денот на нивното склучување. 

Одредбите од овој член не се применуваат до 
браковите кои до влегувањето во сила на тие од-
редби со правосилна судска пресуда се прогласени 
за непостоечки. 

Член 916 
Матичарот или друг службеник на народниот 

одбор кој наместо претседателот на. народниот одбор 
односно членот што го определува наро,дниот одбор 
за тоа, учествува при склучувањето на бракот ќе 
се казни за кривично дело со затвор до шест ме-
сеци." 

Член 2 
По членот 97 се придава нов член 97а кој гласи: 

„Член 97а 
Се овластува Сојузниот извршен совет да до-

несе поблиски одредби за работата на државните 
органи при склучувањето на бракот." 

Член 3 
Овој зако-н влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

185. 
Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 23 април 1955 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 23 април 
1955 година, довесла 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1955 ГОДИНА 
1. Во главата XIII одделот 2, се придава нов став 

2 кој гласи: 
„Како претпријатија на електростопанството се 

сметаат и оние електрана! кои како погони се на-
оѓаат во состав на поодделни претпријатија, а кои 
имаат услови 5а (зачленување во заедницата на 
електростопанските претпријатија и иепоручаваат 
електрична енергија во мрежата на заедница! а. 

2. Во главата XV, одделот 1, точката 3, се вр-
шат следни измени и дополнен.ија: 

а) во ставот 2 на крајот на втората алинеја се 
придаваат зборовите „и во Македонија"; 

б) во ставот 2 во петтата алинеја се брише тек-
стот на точката б) кој гласи „за работен и распло-
ден добиток", текстот на точката д) кој гласи „за 
селско-стопански машини" и текстот на точката ж) 
кој гласи „за индивидуални селско-сто.пански про-
изводители"; 
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в) по ставот 2 се придава нов став 3 кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да пропише да-

вање заеми за купување работен и расплоден до-
биток на конкурсите според одделните услови или 
вон конкурс." 

3. Во главата XIX, одделот 3, ст. 3, наместо збо-
ровите „како и на филмската индустрија" се ста-
ваат зборовите „графичките и весникарските прет-
пријатија, како и претпријатијата на филмската 
индустрија." 

,4. Во главата XXVII се придава нов оддел 7 
кој гласи: 

„7. 
Се овластува Народна Република Босна и Хер-

цеговина износите, што ќе се реализираат од наго-
лемените проценти на приходите на републичките 
фондови основани во смисла на одредбите од оваа 
глава, над процентите што се во таа глава предви-
дени како минимални, да може да ги употреби за 
полагање на гарантни износи по заемите, како и за 
надоместување поради надминување на инвестици-
оните расходи, што се должни инвеститорите и га-
рантите да ги положат за да можат според пропи-
сите што постојат да добијат натамошни инвести-
циони заеми ЕО 1955 год.ина." 

5. Одредбите од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука 
важат од 1 јануари 1955 година. 

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

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 20 

25 април 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
Претседател 

на Соборот на 
производителите, 

Иван Божичевиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, с. р. 

186. 
Врз основа на одделот 1 главата XVII на Соју-

зниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА1 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во делот А од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54) се вршат след-
ни изм.ени и дополненија: 

1. Забелешките кон тар. бр. 29 се менуваат и 
гласат; 

,Д) Ако је у произведе из овог тар. броја угра-
ђеп електромотор набављен од друго? (о;; произзо-
ђача, увозника или трговикског предузећа), прои-
звођач произведе. из овог тар. броја плаћа порез 
од пореске основице у коју не улази набавна вред-
ност уграђеног електромотора. Ако је произвођач 
производа лз овог тар. броја у који је уграђеи 
електромотор уједно и произвођач електромотор а, 
плаћа порез по стопи из овог тар. броја само на 
вредност - продајну цеку производи из овог тар. 
броја, а на вредност - продајну цену електромотора 
плаћа порез по стопи из тар. броја 30. 

2) Порез по овом тар. броју плаћа се и на вред-
ност извршених оправки и инвестиционог одржа-
вања произвела из овог тар. броја, као и на вред-
ност монтаже и демонтаже истих производа, па и 
у случају када ове радове изводи само предузеће 
(инвеститор) у сопствено^ режији. 

Переска основица по претходном ставу ове на-
помене је укупан износ наккѕде односно вредност 
извршених радова у сопственој режији, у којој мо-
ра бити садржан и порез по овом тар. броју, а по 
одбитку набавив вредности материјала (суровина, 
полуфабриката, производа и делова) утрошеног при 
кзвршењу ових радова. Извршилац радова из прет-
ходног става који је уједио и произвођач утроше-
ног материјала, плаћа порез по стопи из одговара-
јућег тар. броја на вредност утрошеног материјала 
сопствена производна, и. ту вредност одбија од 
укупне накнаде." 

2. Кон тар. бр. 30 се додава забелешка која 
гласи: 

„Порез по овом тар. броју плаћа се и на вред-
.ност извршених оправки и инвестиционог одржа-
вања производа из овог тар. броја, као и на вред-
ност монтаже и демонтаже истих производа, па и 
у случају када ове радове изводи само предузеће 
(инвеститор) у сопственој режији. 

Пореска основица по претходном ставу ове на-
помене је укупан износ накнаде односно вредност 
изврше-иих радова у сопственој режији, у којој мо-
ра бити садржан и порез по овом тар. броју, а по 
одбитку набавне вредности материјала (сировина, 
полуфабриката, производа и делова) утрошеног при 
извршењу ових радова. Изврши л ац радова из прет-
х о д а т става, који је уједно и прсизвођач утроше-
ног материјала, плаћа порез по стопи из одговара-
јућег тар. броја на вредност утрошеног материјала 
сопствено производите и ту вредност одбија од укуп-
не накнаде." 

3. Забелешките кон гранката 119 се бришат. 
4. Точката 1 од наименуванието во тар. бр. 40 

се менува и гласи: 
,Д) за индуетриску прераду и друге потреба 

у индустрии, руд.арству, саобраћају и за потребо 
ЈНА." 

5. Тар. бр. 50 се менува и гласи: 
„Резана грађа од лишћара (храста, бу-

кве и' осталих лишћара), изузев железнички^ 
пра,гова 10%а 

6. Тар. бр. 51 се менува и гласи: 
„Резана грађа од четинара: 
1) резонантна грађа од свих четинара (спе-

цијалне структуро — за авионеку индустрију, му-
зичко инструменте и сл.) и остала резана грађа од 
четинара, сем резане грађе од јеле и смрче 25% 

2) Резана грађа од јоле и смрче: 
а) испоручена предузећима која по овлашће-

њу и на основу потврде Управе за. државно ма-
теријално резерве набављају резану грађу ради 
снабдевања посебних категорија потрошача одре-
ђеним контингентима грађе 17%? 

б) испоручена осталим купцима (потроша-
чима) 22%" 

7. По тар. бр. 84 се додава нов тар. бр. 84а, кој 
гласи: 

„84а Сирова кожа: 
1) говеђа, биволска, јукећа, коњска, ждребећа, 

магарећа, од мазге, од муле: 
Дин. 

I класа — - - - 160 
И „ - - - - - 149 

III „ 136 
IV „ - - 96 
2) телећа: 

I класа - 270 
II „ 243 

III „ 216 
IV „ 135 
3) ситна: 

I класа 140 
И „ - - 105 

III „ - . 70 
IV „ 35 
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Напомена: ! 
1) Порез по овом та,р. броју плаћају: 

а) кланице и пољопривредне произвођачке 
организација (пољопри,вредна добра, земљораднич-
ке задруго и др.), ако продају сирове коже за-нат-
ским предузећима и радњама или трговинским пре^ 
дузећима и задругама за снабдевање занатеких 
предузећа и радња сировим кожама, као и ако про-
дају сирове коже приватним занатским радњама 
и лицима или другим купцима, сем у случају про-
даде фабрикама кожа и другим трговинским ггре-
дузећима и задругама који се не баве снабдевањем 
сировим кожама занатских предузећа и радња; 

б) трговинска предузећа и задруге који се не 
баве снабдевањем сировим кожама занатских пре-
дузећа и радња, ако продају набављене сирове ко-
ж е занатским предузећима и радњама или трговин-
ским предузећима и задругама за снабдевање за -
натских предузећа и радња сировим кожама, као 
и ако продају набављене сирове коже приватним 
занатским радњама и лицима или другим купцима, 
сем у случају продаје фабрикама кожа и друтим 
трговинским предузећима и задругама који се не 
баве снабдевањем сировим кожама занатских пре-
дузећа и радња; 

в) занатска предузећа и радње, трговинска 
предузећа и задруге за снабдевање занатских пре-
дузећа и радња сировим кожама, као и приватно 
занатске радње — ако купују еирове коже непо-
средно од приватних лица или од других лица која 
као продавци нису обавезна да плаћају порез по 
хтретходним тачкама ове напомене. 

2) Дореска основица за плаћање пореза по овом 
тар. броју је: 

а) за крупну кожу — 1 кг сирово сољене 
ноже односно 1 кг сиров е несољене коже у крва-
БОМ стању по одбитку 13%; 

б) за ситну кожу — 1 кг суве коже односно 
1 кг сирове несољене коже у крвавом стању по 
одбитку 50%. 

3) Сваки продавач сирових кожа, сем приват-
ни х лица, мора у рачуну (фактури) о ирод атим си-
ров им кожама посебно показати (зарачунати) порез 
по овом тар. броју. 

Купац сиро^их кожа који прими рачун (фак-
тору) без посебно зарачунатог пореза, и не докаже 
да је на набављене сирове коже плаћен порез од 
стране пореског обвезника односно зарачунат од 
стране трговинског предузећа и задруге, дужан је 
да плати порез по овом тар. броју као да је он пе-
рески об.зезник, с тим да плаќање пореза у овом 
случају не искључује обавезу. плаќања пореза од 
страке пореског обвезника одр^ђеног у напомени 1 
уз овај тар. број, нити примену казнених мера про-
тив једног-и другог обвезника. 

4. Фабрике кожа и трговинс- поедузећа који 
се не баве снабдевањем сировим кожама занатских 
предузећа и радња дужни су да приликом набавки 
сирових кожа поднесу продавцу потврду надле-
жког финансиског органа о њиховој регистрации 
,и о томе да се не баве снабдевањем занатских пре-
дузећа и радња и да не треба наплаћивати порез 
на сирове коже кој е се њима продају. Ако продавац 
хгрода сирово коже овим купцима без потврде ф и -
нансиског органа, дужан је да плати порез по овом 
чгар. броју. 

5) При увозу сирових кожа не плаћа се порез 
на промет. 

6) Занатска предузећа и радње са средствима 
у друштвеној својини не плаћају порез на промет 
по тар. бројевима 78—84 на промет производа из 
тих тар. бројева који су добавени прерадом сирових 
хожа на чији је промет плаћен порез по овом тар. 
^роју." 

Член 2 
Оваа уредба ќе се применува од денот на обја-

вувањето, а точ. 6 на чл. 1 од оваа уредба ќе се 
применува од 13 април 1955 година. Тие денови: 
престануваат да важат одредбите од Тариф,ата за 
данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/54) што им се спротивни на одредбите од оваа 
уредба. 

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

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

Р. П. бр. 133 
27 април 1956 година 

Белград 
Претседател на Ре,публиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

187. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот 

закон, во врска со чл. 26а од Законот за таксите, 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 
Член 1 

Во тарифниот број 12 точ. 2 на Таксената тари-
фа од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 68/46, 104/47 49/51 и 4/54), по текстот под б) се 
придава нов текст кој гласи: 

,,в) за влезно-излезна виза 900.— 
гј за туристичка влезно-излезна виза 300.— 

д) за излетничка туристичка виза со 
важност до 3 дена 100.—" 

Во тарифниот број 12 од Таксената тарифа се 
внесува нова забелешка IV, која гласи: 

„Забелешка IV 
За продолжување на важноста на визата на 

странските државјани се плаќа половина од таксата 
означена во точ. 2 под а), б) и в) од овој тар. бр. 
Оваа такса нема де се наплатува ако до продол-
жувањето на важноста на визата дошло од објек-
ти,вни разлози (прекин на сообраќајот, елементарни 
невремиња, расипување на возило и сл.)." 

Член 2 
Во тарифниот број 24 се додава нова точка 10 

и забелешки, кои гласат: 
,ДО) За секој влез или премин низ нашава земја 

на странски патни моторни возила се плаќа за 
секој започнат или цел ден престој во нашава земја, 
и тоа: 

а) за патнички автомобили дневно по 100 ди-
нари; 

б) за автобуси — од секое седиште по 25 динари, 
со тоа оваа такса да не може да биде помала од 
500 динари дневно; 

в) за камионите — од секоја тона носивост по 
100 динари, со тоа оваа такса да не може да биде 
помала од 500 динари дневно; 

г) за автобусите и камионите во транзит преку 
територијата на Југославија се плаќа двојната так-
са означена под б) и в); 

д) за празни патни моторни возила се плаќа 
половина од таксата под б), в) и г) од оваа точка. 
Забелешка I 

Таксата според точ. 10 од овој тарифен број се 
наплатува и за приколиците. 
Забелешка II 

Наплатата на таксите според точ. 10 од овој 
тарифен број ја вршат царинските органи при вле-
гувањето на странските патни моторни возила во 
нашава земја. Наплатата се врши во готови пари. 
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При влегувањето на странско патно моторно 
возило во нашава земја надлежниот царински орган 
ќе ја наплати таксата според овој тарифен број врз 
основа на изјавата од управувачот на моторното во-
зило за намеруваното време за престој ЕО нашава 
земја. Наплатената такса се забележува во кор-
нетот односно триптихот или во другите царински 
исправи потребни за прем.ин на моторното возило 
преку граница. 

При излегувањето на моторното возило од на-
шава земја надлежниот царински орган ќе ја на-
плати разликата на таксата, ако моторното возило 
се задржало во нашава земја подолго отколку што 
при влегувањето на возилото било предвидено, од-
носно ќе ја врати повеќе наплатената такса, ако 
моторното возило се задржало во нашава земја по-
кусо отколку што при влегувањето на возилото било 
предвидено. 

Приходот од наплатената такса според тон. 10 од 
овој тарифен број и' припаѓа на федерацијата и ќе 
се употребува за изградба на патишта, според од-
делните прописи. 
Забелешка III 

За постојаните патнички линии може со меѓу-
народна спогодба да се даде ослободување од пла-
ќањето на таксата според тон. 10 од овој тарифен 
број. 
Забелешка IV 

Нема да се наплатува таксата според тон. 10 од 
овој тарифен број: 

1) на оние патни моторни возила што влегу-
ваат во нашава земја заради изложување на саеми, 
изложби или заради демонстрации,и опити (проба 
на возила), како и на возилата што остануваат 
трајно во нашава земја; 

2) на патните моторни возила што превезуваат 
матер,ијал и превозни средства за автомобилски 
трки; 

3) на патните моторни возила што превезат ма-
теријал за странски дипломатски и конзуларни 
претставништва во нашава земја; 

4) на патничките автомобили на странските др-
жави, на странските дипломатски и конзуларни 
претставници или на оние што патуваат низ нашава 
земја со дипломатски пасош сиабдевен со дипло-
матска признаена виза' на ФНРЈ, под услов СЕаа 
повластица да е договорена или да постои реци-
процитет. 

Член 3 
За влегувањето во нашава земја на патничките 

автомобили и автобуси што не вршат транзит преку 
нашава земја, нема да се наплатува во текот на 1955 
година таксата пропишана со оваа уредба. 

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

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

Р. п. бр. 135 
27 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републ,иката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

188. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПООДУВАЊЕТО И УПРА-
ВУВАЊЕТО СО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за организацијата, иселувањето 51 

управувањето со Југословенските железници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) се вршат следни 
измени и дополненија: 

Во членот 66, на крајот на третиот став наме-
сто точка се става запирка и се придаваат зборо-
вите: 

„и за давање позајмици за инвестиционото вло-
жување на (претпријатијат,а што ти поправуваат 
основните средства на железничките транспортни 
претпријатија или изработуваат нови основни сред-
ства за тие претпријатија." 

Во членот 66 по третиот став се придаваат два 
нови става, кои гласат: 

„За давањето на п о з а ј м и в т е од горниот став 
дирекцијата на Југословенските' железници, покрај 
средствата на, својот амортизационен фонд, може 
да ги користи и средствата на своите други фон-
дови. 

П о з а ј м и в т е во смисла на одредбите од горните 
ставови дирекцијата на Југословенските железници 
може да ги дава само во согласност на Сојузниот 
извршен совет дадена по предлог од Генералната 
дирекција на Југословенските железници." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 134 
27 април 1955 година 

Белград 
Претсе,дател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с, р. 

180. 
Врз основа на одделот 3 главата XXVI на Соју-

зниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИОРИТЕТОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОПРА-

ВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ВОЗИЛА 

1. Претпријатијат,а за поправање на железнич-
ките возила (бившите железнички, работилници) 
должни се во сите свои погони, а претпријатијата 
регистрирани за производство и поправање желе-
знички возила, во сите свои погони предопределенР1 
за поправање железнички возила, предимствено да 
вршат поправање на железничките возила за по-
требите на Југословенските железници. 

2. Заедницата на Југословенските железници 
ќе им испрати на претпријатијата од горната точка 
до 15 октомври секоја година план на поправањата 
на железничките возила што ќе бидат потр,ебни во 
идната година, а овие претпријатија ќе ја известат 
За,едницата н,а Југословенските железници до 30 
октомври истата година дали испратениот план на 
поправањата можат целосно или деломично да го 
извршат и едновремено ќе и' го испратат планот 
според кој ќе ги изврушуваат овие поправања. 

3. Претпријатијата на Заедницата на Југосло-
венските железници и претпријатијата од точ. 1 на 
оваа одлука ќе склучат до 31 декември секоја годи-
на договори за поправање железнички возила во 
идната година, во кои, покрај останал ото, ќе се 
предвиди дека видовите и обемот на поодделни по-
правања како и цените за тие поправања ќе се 
утврдат на начинот предвид,ен во точ. 6 и 7 од оваа 
одлука. 

4. Сроковите од точ. 2 и 3 од оваа одлука ќе 
бидат во поглед на поправањата што ќе треба да 
се извршат во второто полугодие на 1955 година 
следни: 
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а) за испраќање планот на поправањата -
до 15 мај; 

б) за испраќање планот според кој тие по-
правања ќе се извршуваат — до 81 мај; 

в) за склучување на договорите — до 30 јуни. 
5. Претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука мо-

жат во своите погони во кои според одредбите од 
оваа одлука се должни предимствено да вршат по-
правање на железнички возила, да вршат работи и 
за потреби на други, само ако нивните капацитети 
не се зафатени за поправања на железнички возила 
за потребите на Југословенските железници. 

6. Видовите и обемот на поправањата на желе-
зничките возила ги утврдуваат заеднички за секое 
возило со снимање, кое ќе се изврши пред да за-
почне поправањето, претставникот на Заедницата на 
Југословенските железници и претставникот на 
претпријатието што ги врши поправањата. 

Врз основа на утврдениот вид и обемот на по-
правањата претставниците од горниот став утврду-
ваат за секое возило потребен број норма часови! 
како и количина на потребниот материјал за по-
правање. 

7. Видовите и обемот на поправањата се дого-
вараат за секое возило однапред според цените на 
норма часовите и според набавните цени на мате-
ријалот на изработката што се потребни за обемот 
и видот на работите утврдени на начинот од гор-
ната точка. 

Нивото на цените на норма часовите од горниот 
став за поодделни видови поправања не може да 
биде повисок од нивото реализирано во минатата 
година, освен ако ова наголемување не станало по-
ради дејство на сојузни прописи. 

Во случај на спор за цените на поправањата на 
железничките возила утврдени според одредбите 
ед горните ставови по барање на една од договор-
ните страни, решение донесува арбитражната ко-
мисија сочинета од по еден претставник на Заед-
ницата на Југословенските железници, Здружени-
ето на претпријатијата за поправање железнички 
возила и на Сојузната индустриска комора и од 
двајца претставници што ќе ги определи Сојузниот 
извршен совет. Решението на арбитражната коми-
сија е конечно. 

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
к до производството на резервни делови што го вр-
шат претпријатијата за поправање на железнички 
возила (бившите железнички работилници) за по-
требите на Југословенските железници. 

9. Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 ди-
нари ќе се казни за стопански престап претприја-
тието од точ. 1 на оваа одлука: 

а) ако поради неточно прикажување на сло-
бодните капацитети не им дава на поправањата на 
железничките возила и на производството на ре-
зервни делови за потребите на Југословенскиве же-
лезници предимство пред останалите работи; 

б) аха го скокот ќе го испрати планот за извр-
шувал-л г на логразау^вда на железничките возила; 

в) ако -"12 ек,цу-ти на време договор за попра-
вање на железнички возила. 

10. Со парична казнр. од 100.000 до 1,000.000 ди-
нари ќе се казни за с т е п е с к и престап претпријати-
ето во Заедницата на Југословенските железници: 

а) ако не ги користи капацитетите што ги 
ангажирало за поправање железнички возила и за 
производство на резервни делови а благовремено 
не ќе ги откаже; 

б) ако во срокот не ги испрати податоците за 
планот на поправањата на железничките возила; 

в) ако не склучи на време договор за попра-
вање на железнички возила. 

11. За дејствијата од точ. 9 и 10 ќе се т:азни за 
стопански престап и одговорното лице во претпри-
јатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари. 

12. Постапката според престапите од точ. 9, 10 
и 11 од оваа одлука ја води и казни изрекнува 
надлежниот стопански суд според одредбите од чл. 
75 до 83 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

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

Р. п. бр. 129 
18 април 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Држаниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-

ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КИНА 

I 
Се назначува: 
Владимир Поповиќ, досегашен претседател на 

Одборот за надворешни работи на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина за вонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Кина. 

П 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
22 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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