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138. 
Врз оснива на чл. 20 точ. 5 од Законот за спро-

ведување ва Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕДАРАЦИОНАТА КОМИ-

СИЈА ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
Член 1 

Се укинува Репарационата комисија при Вла-
дата на ФНРЈ, чиишто работи се пренесени во над-
лежност на Државниот секретаријат за работи на 
општата [управа и за буџет врз основа на чл. 2 тон. 
4 од Уредбата за Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и за буџет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53). 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р.п. бр. 92 

9 март 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

139. 
Врз основа на тон. II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошна работа на приготвување. закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
а во врска со чл. 18 од Уредбата за девизното по-
слушање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

ПРИ УВОЗОТ 
1. Стопанските организации (увозници) ја пре-

сметуваат преку банката во пропишаниот срок ра-
зликата меѓу цените на внатрешниот и цените на 
надворешниот пазар за оние видови стоки и услуги 
и таа оние коефициенти што ќе ги пропише Сојуз-
ниот извршен совет. 

Доколку увозникот не е стопанска организа- , 
ција, тој за пресметува и уплатува разликата во 
цените преку надлежната царинарница при увозот. 

2. Коефициентите по кои се Ерши пресметува-
њето при увозот, изнесуваат: 

1,00 2,00 
1,20 2,50 
1,30 3,00 
1,50 3,50 
1,75 4,00 

3. При увозот на оние видови стоки за кои 
определениот коефициент е поголем од 1,00 (еден), 
увозниците ќе го уплатуваат преку банката оној 
износ што се добива кога набавната вредност во 
странство франко југословенската граница, изра-
зена во динари по соодветниот курс од тон. 4 на 
оваа одлука ќе се помножи со определениот кое-
фициент намален за 1 (еден). 

4. Кош се пресмеѕдаа^р&зликата во цените при 
увозот, определениот коефициент се применува: 

а) врз фактичкиот курс на односната девиза 
по кој е набавена таа на девизното пресметковно 
место; 

б) врз последниот среден курс на ФНРЈ на де-* 
визното пресметковно место оа одаслата девиза! 
што му претходи на денот кога е склучена работа-, 
та, доколку е стоката увезена и пресметувањето из-
вршено пред дифинитивното плаќање, односно до-
колку плаќањето е извршено со девизни средства' 
остварени со сопствена дејност, или доколку пре-: 
сметувањето се врши за увоз на стоки по одобре* 
ната компензација; 

в) врз терминскиот курс на односната девиза 
по кој е набавена таа на термин; 

г) (врз средниот Журе на ФНРЈ на девизното 
пресметковно место на последниот состанок во оној; 
месец што му претходи на месецот за кој се подне-
сува пресметката, доколку пресметувањето се врши 
за стоки продадени од консигнационите складишта; 

д) врз званичниот курс на односната девиза 
доколку увозот на стоки се плаќа од Централниот 
девизен фонд. 

5. Ако курсот од точ. 4 а), б), в) и г) го прече-
кори двојниот званичен курс на девизата, намален 
или наголемен со диспаритетот на односната деви-
за на (девизното пресметковно« место, увозниците 
се должни да го уплатат преку банката оној износ 
што се добива кога износот на пречекорувањето ќе 
се помножи со бројот што го изразува процентов 
н<а пречекорувањето. 

Плаќањето по оваа точка се врши кога се пре-* 
сметува разликата во цените. 

Од плаќањето по оваа точка се изземаат увозни^ 
ците на оние видови стоки, што се споменати во 
одделниот список, кој е составен дел на оваа одлука.' 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да пропише за про-
изводите од металопреработувачката индустрија и 
електроиндустријата цитирани во споменатиот спи-
сок на основните суровини и производи под точ. 
8 и 9 во гранката 117 — Металопреработувачка ин-
дустрија и тон. 1, 2 и 3 во гранката 119 — Електро-* 
индустрија, услови под кои цитираните производи 
ќе бидат ослободени од плаќање во смисла на ст. 3 
од оваа точка. Сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство е должен да прибави 
мислење од Сојузната индустриска комора пред да 
ги пропише овие услови. 

6. Увезените и извезените стоки со цел да се до-, 
работат, услужно преработат или поправат во зем-. 
јава, не се подложни на плаќање разлика во цени-
те, доколку доработените, преработените односно 
поправените стоки се извезат во пријавениот срок, 
кој по правило не може да биде подолг од 6 месеци. 

Извезените стоки со цел да се доработат услу-
жно преработат или поправат во странство не се 
подложи^, на плаќање разлика во цените при изво-
зот, а 1 г увозот се подложни на плаќање разлики 
во цеи тамо за извршената услуга, доколку од-
носа производи се вратат во земјата во пријаве-

срок, кој по правило не може да биде подолг 
од; е месеци. 

7. Увезените и извезените стоки, купени со цел 
за препродажба во странство, не се подложни на 
плаќање разлика во цен;*те, доколку извозот се из-
врши во пријавениот срок, кој по правило не може 
да биде подолг од 30 дена. 

8. Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на дефинитивниот увоз да извршат преку 
банка пресметување и да го уплатат износот што 
ќе биде утврден со таа пресметка. 
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9. Ако увозшодгге во срокот од точ. 8 на оваа 
одлука ив извршат пресметка и уплата, должни, се 

'да платат за секој ден задоцнување 0,5%о (половинка 
-промил) од утврдената разлика како затезен ин-, 
терес. 

Akqi увозниците не ја платат утврдената разли-
ка во ©одделениот срок, банкета има тграазо да ја 
нашта®* од ратолоокивигге средства на текуштата 
'сметка «а увозникот заедно со евентуалниот зате-
чен интерес. 

10. Се овластува банката да го продолжува, во 
оправдани случаи, срокот од точ. 8 на оваа одлука. 

11. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технич-
ки упатства за спроведувале на оваа одлука. 

12. Пресметувањето за работите на увозот што 
се склучени од 1 јануари 1954 година, како и пре-

; сменувањето за увозот што се плаќа со девизни 
'''средства набавени на девизното пресметковно место 
до денот на влегувањето во сила на онаа одлука, 
.без обѕир на денот на заклучокот, ќе се врши по 
одредбите од Одлуката за пресметување разликата 
во цените при увозот и извозот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53), со тоа што за видовите стоки 
од ст. 3 точ. 5 од оваа Одлука нема да се применува 
дополнителниот коефициент. 

13. Оваа одлука влегуза во сила осум дена по 
-објавувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ''. 

P. п. бр. 113 
13 март 1954 година 

Белград 
g. Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко* Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

е П И е о к 
НА ОСНОВНИТЕ СУРОВИНИ И ПРОИЗВОДИ 
ШТО СЕ ИЗЗЕМААТ ОД ПЛАЌАЊЕТО ПО ТОН. 5 
ОД ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКА-
ТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ („СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НА ФНРЈ", бр. 12/54) 
Гранка 112 — Јаглен 

1. Антрацит; 2. Кокс; 3. Јаглен (за 
кокетирање); 4. Толуол. 

Гранка 113 — Нафта 
1. Сурова нафта; 2. Петрол за мото-
ри; 3. Bright-stock; 4. Моторен бен-
зин; 5. Авионско гориво; 6. Авионско 
уље; 7. Плинско уље. 

Гранка 114 — Црна металургија 
1. Старо железо; 2. Сиво сурово же-
лезо; 3. Вал јани и влечени производи 
(само во рамките на предвидениот 
контингент за увоз). 

Гранка 115 — Обоена металургија 
» 1. Манга нова руда; 2. Алуминиум во 

блок. 
Гранка Иб — Неметали 

1. Огнеотпорен материјал што не се 
произведува во земјава; 2. Азбестно 
влакно; 3. Криолит и алуминиум 
флуорид; 4. Цемент (само во рам-
ките ка количината на увозот пред-
видена со планот). 

Гранка 117 — Металопрера&отувачка индустрија 
1. Одлевци од челик; 2. Отковци и 
оттгоесци; 3. Материјал за -прицвр-
стување (вијци и матици); 4. Матери-
јал за спојување (закоски, електроди 
за заварување и клинци — машин-
ски текст); 5. Јажиња метални, син-
џири, плетиво и платно од тељ; 6. 
Куглични лежаи; 7. Резервни делови 
и прибор за машини, уреда, построј-
ки, транспортни средства за инду-
стријата, рударството, градежништво-
то, селското стопанство, шумарството, 
рибарството и сообраќајот; 8. Делови 
за машини, уреди, постројки и тран-
спортни средства што до набавуваат 

производните претпријатија на ме-
талопреработувачката, електроинду-
стријата и бродрградбата од стран-
ство заради кооперација; 9. Машини, 
уреда, постројки, транспортни сред-
ства само во делови и друго што ги 
набавуваат производните претприја-
тија на металолреработувачката, елек-
троиндустријата и бродоградбата од 
странство врз основа »а лиценца. 

Гранка 119 — Електрдашду стрија 
1. Резервни делови и прибор за ма-
шини, апарати, уреди, постројки, 

• транспортни средства: за индустри-
јата, рударството, градежништвото, 
селското стопанство, шумарството, 
рибарството и сообраќајот; 2. Делови 
за машини, апарати, уреди, построј-
ки, транспортни средства, што ги на-
бавуваат производните претпријатија 
на металопреработуБанката индустри-
ја, бродоградбата и електроиндустри-
јата од странство заради кооперација; 
3. Машини, апарати, уреди, постројки, 
транспортни средства, само во делови 
и друго што ги набавуваат производ-
ните претпријатија на металолрера-
ботувачката индустрија, бродоград-
бата и електроиндустријата од стран-

~ ство врз основа на лиценца; 4. Радио 
цевки освен типот AZ 1, AZ 11, 6 К 7. 

Гранка 120 — Хемиска индустрија 
1. Сумпор; 2. Тетраетил олово; 3. Ве-
штачки ѓубриња и суров фосфат; 
4. Фармацеуте^ суровини и готови 
лекови; 5. Средства за заштита на 
растенијата; 6. Азотна киселина; 7. 
Сурова филмска трака; 8. Амониум 
и калиум нитрат за рударски експло-
зиви; 9. Суровини за воени барути и 
експлозиви. 

Гранка 123 — Хартија 
С у л ф а т а целулоза; 2. Натрон хар-
тија; 3. Рото хартија; ^ 

Гранка 124 — Текстил 
1. Памук; 2. Аутокорд; 3. Волна — 
Кемлинг — камцут; 4. Волнени крпи; 
5. Волнено чешлано предиво; 6. Ве-
штачки влакна; 7. Предиво од ве-
штачка свила; 8. Ленено влакно; 9. 
Јута влакно; 10. Сисал и лико (ра-
фија) везиво; 11. Зајачки влакна. 

Гранка 125 — Кожа 
1. Сурова кожа; 2. Вештачка кожа за 
производство на обувки. 

Гранка 126 — Гума 
1. Сите видови каучук; 2. Ауто-гуми. 

Гранка 127 — Прехранбена индустрија 
1. Технички маснотии; 2. Какаовец; 3. 
Зејтин од маслинки за индустриска 
преработка риби. 

Гранка 128 — Графичка индустрија 
1. Весници, книги, списанија и готови 
филмови. 

Гранка 211 — Шледелство 
1. Семе за сеидба. 

140. 
Врз основа на главата XXX одделот 2) од Со-

јузниот општествен план за 1954 година, а во вр-
ска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, 
школувањето и управувањето со Југословенските 
железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ПРЕВОЗ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Возаринските ставови во тарифите за пре-
воз стоки на Југословенските железници се нама-
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дуваат со определување пониски тарифни класи на 
Класификацијата за следниве видови стоки: 

1) за лесонит-плочи — тврди од позицијата 
384—2 се определува тарифна класа 5; 

2) за лесонит плочи — лесни од позицијата 
384—2 се определува тарифна класа 9; 

3) за сурова нафта од позицијата 335—1, од 
увозот или од домашното производство, и за мазут 
од позицијата 335—3 се определува: 

а) кога се упатуваат директно со железница 
— тарифна класа 7; 

б) кога се упатуваат во комбиниран желе-
знички и речен сообраќај — до речните пристани-
шта — тарифна класа 11; 

4) за тестенини — суво тесто (шпагети, мака-
рони, фиде, пексимид и сл.) се определува: 

а) за денчани пратки — тарифна класа 4а; 
б) за вагонски пратки — тарифна класа 6. 

Како ^тестенини во смисла на оваа точка не се 
сметаат бисквити, кекси и слични изработки од 
брашно и шеќер. 

II. Исклучителната тарифа на Југословенските 
железници донесена врз основа на одредбите од 
Одлуката за измена на тарифите за превоз стони 
на Југословенските железници {„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/53) се дополнува, и тоа: 

1) позицијата 003 — Селидбени ствари — се 
дополнува така што намалувањето да важи и за 
ленчарите пратки, за кои се определува тарифна 
класа За; 

2) позицијата 004 — Намештај за домаќинства 
— се однесува само до намештајот (покуќнината) 
за домаќинства од позициите 70—32/10, освен на-
мештајот од странско (егзотично) дрво, и до наме-
штај от од позицијата 213 — 5 на Класификацијата 
на стоките, ако тој намештај се плаќа до некое тр-
говско или задружно претпријатие што продава на-
мештај, или до поодделни лица за сопствена упо-
треба. 

Како намештај за домаќинства во смисла на 
одредбите од претходниот, став, не се сметаат: тез-
ги, рафови, клупи, канцелариски намештај и ел.; 

3) позицијата 008 — Овошје и зарзават во кон-
зерви — се проширува на сите преработки од зар-
зават од позицијата 393—3, 4 и 5 и на пекмезот 
(мармалад) од позицијата 364 на Класификацијата 
на стоките, како и на компот, слатко и џем. 

Одредбите од претходниот став се* однесуваат 
до сите споменати преработки од овошје и зарза-
ват, без обѕир како се пакувани. 

III. Намалените возар ниски ставови што про-
излегуваат од примената на пониските тарифни 
класи определени со оваа одлука се однесуваат 
само до нагонските пратки, а до денчаните само ако 
е тоа изрично предвидено со оваа одлука. 

IV. Намалените Бесцарински ставови ќе се при-
менуваат само во внатрешниот сообраќај, освен за 
превоз на лесонит-плочи при кои намалувањето ќе 
важи ш при извозот преку морските и речните при-
станишта и граничните премини, како и за превоз 
на сурова нафта што се увезува преку Риека. 

V. За превоз празни товарни вагони што не се 
наоѓаат во основните средства на Југословенските 
железници, се наплатува како возарина 10 динари 
за еден вагон и тарифски километар, а најмалку 
500 динари. Ако таквиот Е агоп се превози брзовоз-
но, оваа возарина се наплатува во трокатен износ, 
а најмалку 1.500 динари за еден вагон. 

За превоз стоки во вагони што не се наоѓаат 
во основните средства на Југословенските желе-
зници, се наплатува намалена возарина, и тоа: 

а) кога стоките се превезат во отворени вагони 
со товарна тежина на вагоните преку 2-5 т — по ре-
довната возарина намалена за 11 динари на еден 
вагон и тарифски километар; 

б) кога стоките се провозат во затворени ваго-
ни и вагони со садови — по редовната возарина на-
малена за 13 динари на еден вагон и тарифски ки-
лометар. 

VI. Намалените возаринеки ставови и возари-! 
ната определена со оваа одлучеа ќе важат од 11 
април 1964 година. 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот ва! 
објавувањето ао „Службениот лист иа ФНРЈ". 

P. п. бр. 103 
. 13 март 1954 година 

Белгард 
Сојузен извршен совет : к 

Секретар, Потпретседател, 1-,,. 
Вељко Зешншќ, е. р. Александар Ранковиќ; е. р«. 

141. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) и точ. II од 
Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот из-
вршен совет и за натамошна работа ка приготву-
вање закани за стопанскиот систем („Службен лиси 
ФНРЈ", бр. 3/54) Сојузниот извршен совет донесува' 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖАТА И УЕМОТ ВО 
ПАРИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ И 
ПРЕРАБОТКА НА ЖИТА И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Средната маржа за претпријатијата за про-* 

мет и преработеа на жита што се наоѓаат на тери-
торија на една народна република ја определува! 
сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство. 

Во рамките на маржата од претходниот став. 
републичкиот државен секретар за работи на сто-* 
нанството ја утврдува висината на маржата за се-
кое поодавно претпријатие. 

2) Претпријатијата за промет и преработка на 
жита од маржата ги покриваат: 

а) материјалните трошоци, 
б) амортизацијата, 
в) постојаните придонеси за општествената за-

едница (интересот на основните средства и земја-
рината), 

г) интересот на кредитот за обртките средства* 
д) средствата за инвестициониот фонд, 
ѓ) средствата за резервист фонд, 
е) ануитетите за отплата на инвестиционите 

заеми, 
ж) пресметковните плати на работниците и 

службениците со редовниот придонес за социјално 
осигурување. 

3) Од делот на маржата што не ќе се потроши 
на издатоците од претходната точка, износот доби-
вен со примена на скалата од чл. 11 од Уредбата! 
за платите на работниците и службениците на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/53) се употребува за наголемување платниот 
фонд, а остатокот се дели меѓу околната (градот) 
и претпријатието. 

На околијата (градот) и припаѓа 75% од овој 
остаток, а на претпријатието 25% за неговиот инве-
стиционен фонд. 

4) Мелничките претпријатија и мелкиците што 
како погони се во оостсд на други претпријатија ги: 
намируваат издатоците од точ. 1 од уемот во пари, 
а уемките мелнздци од собранмот уем. 

Со делот од уемот во пари односно од уемот 
што не ќе се потроши во издатоците споменати во 
точ. 1) ќе се постапи на начинот определен во 
точ. 3. 

Средниот уем во пари изнесува ЗОО динари за 
100 кг измелени жита. 

Висината на уемот слободно ја договараат има-
телите на мелоиците со сопствениците на житата 
според одредбите од Наредбата за збирање унг*р 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/52). 

5) Претпријатијата за промет и преработил на 
жита при формирањето продажните цени на (L -
шното и гризат ќе го засметуваат средниот уе~л во 
пари од ЗОО динари за 100 кг измелени жита. 
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6) Претпријатијата за промет и преработка на 
жита ја дотвараат слободно висината на уемот во 
гари одделно со секое мелничко претпријатие — 
мелница, -со тоа што средноста на уемот во пари за 
вкупната количина жита што ја дава претприја-
тието на мелење да не може да биде поголема од 
определениот среден уем во пари. 

Разликата меѓу определениот среден уем во 
пари што се признава при формирањето производ-
ната цена на брашното и гризот и фактично пла-
тениот уем во пари што го договориле претприја-
тијата за промет на жита со мелниците, ќе се книжи 
iTa сметката цитирана во тсч. 7 ст. 2 од Решението 
еа начинот за формирање цените на житата, бра-
шнсто и гризот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53). 

7) Со цел да се одржи сегашното ниво на це-
i пите, позитивните разлики споменати во тсч. 7 ст. 2 
ј̂ ед Решението споменато во претходната точка што 
[;ги има едно претпријатие за промет и преработка' 
на гкита можат да се преби јат со негативните ра-

з л и к и цитирани во таа одредба, што ги има друго 
i претпријатие за промет и преработка на жита. Ова 
[пребијање може да се врши само меѓу претприја-
т и ј а на територија на иста народна република. 
f Поблиско упатство за начинот и условите нај 
.пребивањето'на ОБИО разлики ќе пропише Сојузна-
в а управа за исхрана. 

3) Претпријатијата за промет и преработка на 
жита што имаат во својот состав магацини предо-
(лределени за чување и одржување жита за општо-
јдржавните потреби, а не ги користат за своето ре-
довно работење, нема да ги покриваат со својата 
[маржа издатоците во врска со работата и одржува-
њето на овие магацини. 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
.работи на народното стопанство да донесе упатство 
Јсо кое ќе ги определи поименично тие магацини и 
Гќе го реши прашањето на трошоците за нивното 
одржување. 

9) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
сб јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 95 
13 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

142. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон и чл. 199 од Законикот за кривичната по-
стапка Сојузниот извртен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА КУЌНИОТ РЕД 

ВО ЗАТВОРИТЕ 
1. Се овластува сојузниот Државен секретар за 

внатрешни работи да донесе согласно одредбите 
од чл. 194—198 од Законикот за кривичната постап-
ка правилник за куќниот »ред во затворите за из-
држување притвор односно истражен затвор. 

2. Во правилникот треба особено да се предви-
ди постапката при примањето и отпуштањето на 
затворениците, нивниот распоред, здравствените 
мерки, примање посети, пратки, печатени работи, 
дотепување и дисциплинските мерки. 

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

P. п. бр. 106 
13 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

143. 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за девизното! 

поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИ-
НАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-; 
ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

1. Пресметување на - разликата во цените на' 
стоките и услугите при извозот ќе се врши со На-, 
родната банка на ФНРЈ за оние производи и услу-* 
ги и по оние коефициенти што се објавени во од-
делен список во издание на „Службениот лист на' 
.ФНРЈ", кој е составен дел на ова решение. 

2. Ова решение влегува во сила со денот нај 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", и ќе 
се применува на работите склучени од 19 март 1954 
година. 

Р. п. бр. 112 
9 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. 

144. 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за девизното 
поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) ш 
тон. 1 од Одлуката за пресметување разликата во 
цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/54) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИ-
НАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-

ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1. Пресметување на разликата во цените на сто-* 

ките и услугите при увозот ќе се врши со Народа 
ната банка на ФНРЈ за оние производи и услуги и 
по оние коефициенти што се цитирани во списокот 
објавен во одделно издание на „Службениот лист, 
на ФНРЈ", а кој е составен дел од ова решение. 

2. Ова решение влегува во сила 8 дена по 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" и ќе 
се применува на работите склучени од тој ден. 

Р. п. бр. 114 
13 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 
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