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

за огласи Ш2-Т-221. 

Среда, 

БРОЈ 10 
Б! ГРАД 

ГОД. X 

116. 
Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за ра-

си одел бата на добивката и данокот на добивката 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53) и Одлуката за периодичното пре-
сметување и за ра еп од ел бата на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54). издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ИМААТ ПРЕ-

СМЕТКОВНИ ПЕРИОДИ ПОДОЛГИ ОД ЕДЕН 
МЕСЕЦ ^ 

1. Времен пресметковен период подолг од еден 
месец може да се определи: 

а) за период од три месеци на стопанските ор-
ганизации од следните групи: црна металургија, 
металургија на обоени метали, електрон срце лан, 
морски долари, машиноградба, електроиндустрија, 
тулаани, индустрија на градежен и украсен камен, 
претпријатија на дрвната индустрија, графичка ин-
дустрија, производство на филмови, експлоатација 
на шуми, монтажни претпријатија, градежни прет-
пријатија, проектантски претпријатија, претприја-
тија за длабочински дупчења и претпријатија за 
испитување терени, железнички сообраќај, ПТТ 
сообраќај, посреднички претпријатија, претприја-
тија регистрирани за увоз и извоз, трговски аген-
ции и шпедитере ки претпријатија; 

б) за период од шест месеци на стопанските ор-
ганизации од одделите групи: бродоградба, фабрики 
за шеќер, фабрики за преработеа на овошје и зар-
зават, фабрики за масло, фабрики за ш пир ит, пи-
вари, лупилници на ориз, претпријатија за обра-
ботка на тутун со сезонска ферментација, селско 
стопанство, сезонско угостителство, туристички 
претпријатија, поморски сообраќај, речно бродар-
ство и багерско-бродарските претпријатија. 

2. Должината на времениот пресметковен пе-
риод на поодделна стопанска организација ја опре-
делува републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството спрема одредбата од претходната 
точка. 

На стопанските организации од точ. 1 под б) 
од оваа наредба времениот пресметковен период 
може да биде определен и во траење од три месеци. 

3. Решението за определување времениот пре-
сметковен период од претходната точка не се од-
несува до погонските и работните единици на сто-
панската организација ако тоа не е определено из-
рично со решението. 

4. На стопанските организации што произведу-
ваат за определени потреби на ЈНА должината на 
пресметковниот период ја определува Државен се-
кретар за работи на народната одбрана. 

5. Стопанските организации од точ. 1 на оваа 
наредба можат да поднесуваат до републичкиот др-
жавен секретаријат за работи на стопанството ба-
рања за определување времениот пресметковен пе-
риод подолг од еден месец најдоцна до 31 март 
1954 година. 

Ако стопанската организација од точ. 1 односно 
4 од оваа наредба не го поднесе до надлежната фи-
лијала нд Народната банка на ФНРЈ решението за 
определување пресметковниот период до 30 април 
1954-година должна е да врши пресметаа месечно 
се* додека не ќе се поднесе решението дополни-
телно. 

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

Бр. 2100 
20 "февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

117. 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за каматите 

на ненавремено уплатените приходи на буџетот и 
општествените фондови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА КАМАТИТЕ НА 
НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ НА 

БУЏЕТОТ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
Со членот 1 

1) Како стопански организации, во смисла на 
Уредбата за каматите на ненавремено уплатените 
приходи на буџетите и општествените фондови (во 
натамошниот текст: Уредба), се сметаат претприја-
тија, дуќаните и задругите 

Одредбите од Уредбата нема да се применуваат 
во поглед на даночните обврски .за 1953 година на 
ение задруги што во 1953 година плаќале данок на 
доход, бидејќи тие плаќале камата спрема чл. 70 
од Уредбата за присилна наплата на данокот и на 
други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/53) како на должниот данок на доход, така 
и на сите други буџетски приходи и приходи на 
општествените фондови. Но, на ненавремено пла-
тените обврски што настанале од 1 јануари 1954 
година задругите плаќаат камата по одредбите од 
Уредбата, доколку не ќе биде определено да пла-
ќаат дополнителен данок на доход и по тој ден. 

Општествените и задружните организации пла-
ќаат камата по одредбите од Уредбата за присилна 
наплата на данокот и на други буџетски приходи, 
а стопанските организации чии оснивачи се опште-
ствените или задружните организации — по одред-
бите од Уредбата за каматите на ненавремено упла-
тените приходи на буџетите и општествените фон-

. дови. 
2) Како приходи на буџетите се сметаат сред-

ствата што се предвидени со Законот за буџетите 
или со други прописи за покривање потребите на 
федерацијата, на народните републики, околиите, 
градовите или на општините. 

3) Како приходи на општествените фондови се 
сметаат приходите на сите фондови основани врз 
основа на законските прописи, како што се при-
ходите на фондот за социјално осигурување, фон-
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дозите за инвестициона изградба и приходите на 
Амортизациониот фонд, а исто така и приходите од 
соте фондови на стопанските организации како што 
се: резервниот фонд, инвестиционен фонд итн^ 

Со членот 3 
4) Каматите што се пресметуваат и наплатуваат 

на ненавремено уплатените приходи на буџетите и 
општествени те фондови по одредбите од Уредбата, 
им припаѓаат: 

а) каматата на ненавремено уплатениот данок 
на добивката, како и каматата ша делот на добив-
ката што и' припаѓа на околината, градот односно 
градската општана со одделни права, — на оној 
срган на ке ј му припаѓа данокот односно делот од 
добивката на кој се пресметува каматата, спрема 
чл. 20 ст. 2 од Уредбата за расподелбата на добив-
ката и данокот на добивката на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); ^ 

б) каматата на ненавремено уплатената камата 
на основните средства — на фондот за долгорочно 
кредитирање, спрема чл. 72 ст. 2 од Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), 
а во врска со чл. 29 од Уредбата за вкупниот при-*' 
ход на стопанската организација и неговата расло-
делба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53); 

в) каматата на ненавремено уплатените прихо-
ди на амортизациониот фонд за 1953 година — на 
народниот одбор на околната, градот, односно град-
ската општина со одделни права спрема чл. 3 од 
Уредбата, а по 1 јануари 1954 година — на аморти-
зациониот фонд, спрема чл. 72 ст. 2 од Уредбата 
за управување со основните средства на стопан-
ските организации; 

г) каматата на ненавремено уплатените прихо-
ди на сите други фондови — на фондовите на чии 
приходи е наплатена каматата спрема чл. 2 ст. 2 
од Уредбата; и 

д) каматата на сите други буџетски приходи 
ненавремено платени — на народниот одбор на око-
лината, градот односно градската општина со од-
делни права, спрема чл. 3 ст. 1 од Уредбата. 

Со членот 4 
5) При враќањето на повеќе односно погрешно 

наплатените приходи и' се враќа на стопанската 
организација камата што е наплатена на тие при-
ходи спрема чл. 2 од Уредбата. Покрај тоа, на 
стопанската организација и' се надокнадува и ка-
матата што и' ја платила на банката по текуштата 
сметка на износот од главниот долг и камата по чл. 
2 од Уредбата, ако е уплатата извршена по налог 
од надлежниот државен орган. 

6) Каматата по чл. 2 од Уредбата се врши на 
товар на буџетските приходи односно приходите 
на фондовите во чија корист е книжена, а во ко-
рист на онаа сметка на чиј товар била платена (на 
платниот фонд односно материјалните трошоци). 
Така, на нр., ако се враќа камата на ненавремено 
платен данок во 1953 година каматата се враќа на 
товар на одделната сметка на каматите а во корист 
на доходот на стопанската организација. 

Со членот 5 
7) Стопанските организации се должни да со-

стават преглед на своите обврски спрема буџетите 
и спрема општествените фондови за 1953 година по 
видовите и сроковите на д селеа лоста за плаќање, 
заедт-то со пресметаните и платените камати, а по 
следниот ;образец: 

Преглед на пресметаните камати за 1353 година на 
претпријатието (дуќанот) 

Прз^летано Уплатено Износ 
Вид на приходот " на 

датум износ датум гвнос каматата 

Дано« на промет 1 - 5 - 1 - 5 3 

6 - 1 0 - 1 -

11-15-1 

ити. 
Амортизација 1-31-1 

1 - 2 8 - 1 1 

1-31-111-
итн. 

На ден 1945 год. 
Шеф на сметководството, Директор, 

8) Прегледот на пресметаните камати за 1953 
година стопанската организација го приложува со 
завршната сметка за 1953 година. 

Со членот 8 
9) За сите преплави на акумулацијата и фондо-

вите што се покажани по завршните сметки за 1952 
година односно цреплати на акумулацијата и фон-
довите по пол годишниот биланс за периодот јану-
ари—март 1953 година на претпријатијата ќе им се 
надокнади каматата што ја платиле по својата те-
кушта сметка. Надокнадата на каматата се врши 
за времето од 1 јануари 1953 година, односно од 
денот кога е уплатена сумата што се враќа ако 
уплатата е извршена по 1 јануари 1953 година па 
до денот кога повратениот износ е дозначен на те-
куштата сметка на стопанската организација. 

За преплата на други БИДОВИ буџетски приходи 
и приходите на општествените фондови, каматата 
ќе се надокнадува само ако преплатата е изврше-
на по налог од државниот орган. 

Со членот 9 
10) За времето на пречекорувањето срокот по-

меѓу 1 јануари и 27 декември 1953 година претпри-
јатијата плаќаат на сите обврски спрема буџетот 
и општествените фондови без обѕир дали уплатата 
е извршена пред или по влегувањето во сила на 
Уредбата, затезна камата по стопата од 5%, а од 
28 декември 1953 година — по стопата од 12%. 

11) Пресметаната затезна камата за 1953 година 
по точ. 10 од ова упатство на акумулацијата и фон-
довите стопанската организација ја уплатува на 
одделна сметка на каматите ка ј филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ при: која [имаат текушта 
сметка. 

Со членот 10 
12) Позитивното односно негативното салдо, на 

одделната сметка на каматите пресметани за 1953 
година по Уредбата на износите на долгот односно 
на претплатата на акумулацијата и фондовите ќе 
се пренесе во корист односно на товар на збирката 
сметка на каматите при Главната централа на На-
родната банка на ФНРЈ и ќе се пресмета со соју-
зниот буџет. 

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

Бр. 1099 
15 февруари 1954 година , , 

Белград 
Државен секретао 

за работи на наредбе;о с.спгнство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 
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118. 
Врз основа на чл. 12 ст. 2 од Уредбата за со-

цијално осигурување на воените лица донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОЛЖНОСТИТЕ НА КОИ 
ПРОВЕДЕНОТО ВРЕМЕ КЕ СЕ СМЕТА ВО РАБО-

ТЕН СТАЖ НАГОЛЕМЕН ЗА ПОЛОВИНА 
I. Во работен стаж наголемен за половина во 

смисла на чл. 12 ст. 1 од Уредбата за социјално оси-
гурување иа воените лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53) се смета времето што воените 
осигуреници во летачката, подморничката или гра-
ничната служба ќе го проведат на определени дол-
жности цитирани во ова решение, и тоа: 

1) во подморничката служба — на сите дол-
жности на подморницата во опрема; 

2) во летачката служба — на должностите на 
активен пилот, извидник, радост, воздухопловен 
стрелец, автомеханичар, авиофогограф и падобра-
нец или на други должности во воздухопловство^ 
на кои примале летачки додаток, или ако работеле 
како органи на санитетеката служба на испитува-
ње и тренирање на летачи во барокомори односно 
летале најмалку 90 часа годишно. 

3) во граничната с л у ж б а — во граничните еди-
ници на граница, на должностите на командир на 
одделение (караула) заменик на командир на одде-
ление (караула), командир на вод или чета, помо-
шник на командир на вод или чета, командир на 
вод или одделение на коњички вод, четен стареши-
на, четен болничар и четен економ или на некоја 
друга должноста непосредно на границата, како и 
на надблјудателни станици и крајбрежни батерии 
на осамени и одвлечени острови или на тешко при-
стапни места. 

II. Времето проведено на должноста од прет-
ходната точка им се смета на воените осигурени-
ци во работен стаж наголемен за половина, ако про-
веле на тие должности во две календарски години 
најмалку една година . 

III. Времето проведено на должностите од точ. 
I во времето што но чл. 25 од Уредбата за опреде-
лување и преводење на пензиите и инвалиднините 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) се признава 
во работен стаж во двојно траеле, нема да се пре-
сметува по чл. 12 ст. 1 од Уредбата за социјално 
осигурување на воените лица. 

IV. Уверенијата за времето проведено на дол-
жностите од точ. I ќе ги издаваат командите на 
Југословенската воена морнарица односно Југосло-
венското воено воздухопловство односно на гранич-
ните единици. 

V. Ова решение влегува во оила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 67 
5 февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана 
генерал-полковник, 

Иван Гошњак, е. р. 

119. 
Врз основа на чл. 41 од Уредбата за кредитите 

за обртни те средства и за другите краткорочни 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) Гувер-
нерот ка Народната банка на ФНРЈ, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, распишува 

ПРВ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОСТОЈАНИ ОБРТНИ 
СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРАНИЗАЦИИ 

1. На 15 март 1954 година ќе се одржи конкурс 
за давање кредит за постојани обртни средства 
на кои можат да учествуваат сите стопански орга-
низации споменати во чл. 34 од Уредбата за креди-
тите за с и т н и т е средства и за другите краткорочни 
кредити, освен оние што се изземени во точ. 2 од 
дајрдас, 

2. На конкурсот од тон. 1 нема да учествуваат 
стопанските ојрганизации што ќе добијат кредит за 
постојани обртни средства по одделната постапка 
предвидена со чл. 40 од Уредбата за кредитите за 
обратите средства и за други краткорочни кредити, 
и тоа: 

а) претпријатијата на железничкиот, поморски-
от, речниот, воздушниот и поштенскиот сообраќај, 

б) претпријатија за откуп и промет со жита, в 
в) прегори] ати јата на издавачката дејност и 

весникарските претпријатија за својата издавачка 
дејност, 

г) претпријатијата на комуналната дејност, и 
д) а п т е к и т е . 
3. Конкурсот од точ. 1 ќе се одржи така да сто-

панските организации што учествуваат на него кон«* 
курираат внатре на одделните групации. Во поод-
делни групации влегуваат: 

а) претпријатијата на базичната индустрија 
(гранката 111—119), 

б) претпријатијата на преработувачката инду-
стрија, (гранката 120, 121, 123—130) освен дрвната 
индустрија, и за претпријатијата за патниот соо-
браќај (гранката 515), 

в) селското стопанство (гранката 211—219), шу^ 
марството (гранката 311—314), и з а дрвната миду* 
стрија (гранката 122), 

г) градежништво (гранката 411—416), 
д) претпријатијата на надворешната трговија 1 

(гранката 613—614), 
г) откупните трговски претпријатија (гранката ' 

617) освен претпријатијата за откуп на жита, и 
е) другите претпријатија од областа на тргови- ; 

јата (гранката 600—609, 611, 615, 616, 620), угостител- ' 
ството и туризмот (гранката 631, 632) и занаетчи-
ството и домашната дејност (гранката 71—73). 

4. Стопанските организации го поднесуваат во , 
смисла на чл. 36 ст. 2 од Уредбата з а кредитите и 
за ©брините средства и за другите краткорочни кре-
дити барањето за кредит до филијалата на Народ-
ната банка на Ф Н Р Ј при која имаат текушта смет-
ка, и тоа најдоцна до 10 март 1954 година. 

5. Барањето за кредит се поднесува на оддел-
ниот образец пропишан оД Народната банка на; 
Ф Н Р Ј во кое мора да биде наведен износот на кре-
дитот и висината на каматната стопа што се пред-
лага. 

Кредитот што се бара може да биде поделен и 
во повеќе износи (најповеќе три), со тоа што сто-
панската организација да може за секој износ да 
понуди друта каматна стопа. 

6. Барањето за кредит можат да го поднесу-
ваат само оние стопански организации што ги ис-ч 
полнуваат условите од чл. 4 на Уредбата за кре -
дитите за обртните средства и за другите кратко-
рочни кредити. 

Во поглед на овој конкурс ќе се смета: 
а) дека стопанската организација има редно и 

ажурно книговодство, ако на банката и' го поднела 
извештајот за времената пресметка и расподелба 
на доходот за 1953 година како и бруто билансот 
според состојбата од 31 декември 1953 година, со тоа 
да има одобрена завршна сметка за 1952 година; 

б) дека стопанската организација го има сре-
дено финансиското поодување, ако редно одговара 
со своите сбрвски спрема општествените фондови 
(амортизацијата, камата на основните средства, зе-
мјарина, аконтација на 'данокот на добивката); 

в) дека стопанската организација редно одго-
вара со своите обрвски спрема банката, ако ги вра -
ќа во срокот термин ските кредити; 

г) дека на стопанската организација активата 
и' е поголема од пасивата односно дека приходите 
и' се поголеми од расходите, ако остварените плати 
во 1953 година не и' се помали од исплатена ге. Ако 
остварените плати во 1953 година и' се помали од 
исплатените, се смета дека стопанската организа-
ција го исполнила овој услов само во случај кога 
за разликата прибавила гаранција од околијата 
(градот) односно народната република. 
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7. Износот на кредитот што може да го бара 
стопанската организација не може да премине 90% 
од износот на кредитот (без термински^) што ги 
користела просечно во 1953 година, а кои се 'пре-
сметува врз основа на состојбата на долгот на по-
следниот ден на секој месец. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
износот на бараниот кредит не може да премине: 

а) кај градежните претпријатија (гранката 412) 
— 6% од вкупно остварената реализација во 1953 
Једина спрема податоците од •извештајот за време-
ната пресметка и расподелува на доходот за 1953 
година; 

б) кај претпријатијата на надворешната тргови-
ја (гранката 613, 614) — 30% од износот на просеч-
но користениот редовен кредит и тераписките кре-
дити во 1953 година; 

в) кај откупните трговски претпријатија (гран-
ката 617) освен претпријатијата за откуп и промет 
со жита — 30% од износот на просечно користениот 
редовен кредит и терминалите кредити во 1953 го-
дина; 

г) кај сите други стопански претпријатија од 
областа на трговијата (гранката 600—609, 611, 615, 
616, 620), на угостителството и туризмот (гранката 
631 и 632) — 50% од (износот на просечно користе-
ниот редовен кредит (без тераписките) во 1953 го-
дина. 

8. Минималната каматна стопа што можат сто-
панските организации во своето барање за кредит 
да ја понудат изнесува 5% годишно. 

9. Стопанските организации се должни со бара-
ното на кредит да поднесат извештај за времената 
пресметка и распонелба на доходот за 1953 година 
што во смисла на Одлуката за поднесување изве-
штаи за времената пресметка и расподелба на до-
ходот ка стопанските организации за 1953 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) биле должни 
да го испратат до банката до 25 јануари 1953 го-
дина заедно со бруто билансот според состојбата од 
31 декември 1953 година. 

10. Со денот одржувањето на овој конкурс, т.е. 
15 март 1954 година се откажуваат во смисла на чл. 
39 на Уредбата за кредитите за обртните средства 
и за другите краткорочни кредити сите постоечки 
редовни кредити на стопанските организации, со 
тоа што долевањето по тие кредити да се намири 
најдоцна до 15 јуни 1954 година. При ова ќе се по-
стапи на »следен начин: 

а) стопанските организации што на конкурсот 
добиле кјредит за постојаните обртни средства ќе го 
намират своето дол гу вање по досегашниот редовен 
кредит на товар на кредитот за постојаните обртни 
средства што го добиле, со тоа што вишокот на 
долгуваните по редовниот кредит преку износот на 
добивениот кредит за постојаните обртни средства 
да го вратат во три еднакви месечни рати најдоцна 
до 15 јуни 1954 година; 

б) стопанските организации што на конкурсот 
не ќе добијат кредит за постојани обртни средства 
долнени се сиот износ на дшегувањето по редовниот 
кредит да го вратат во три еднакви месечни рати 
најдоцна до 15 јуни 1954 година. 

11. Стопанските организации што врз основа на 
конкурсот ќе се здобијат со правото на кредит, дол-
жни се во срок од 10 дена од приемот на извешта-
јот за тоа да склучат со банката договор за кре-
дитот. 

12. Од денот на распишувањето на овој конкурс 
до денот на неговото одржување не може да се на-
големува ат постоечките редовни кредити. 

О. бр. 3 
27 февруари 1954 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, е. р. 

120. 
Врз основа со чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи еа квалитетот 
на производите и за производителните специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр, 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-
ДИ ЗА ЛОКОМОТИВСКИ РЕШЕТКИ, ЗАКОВКИ 
И ОЛОВЊАЦИ ЗА ЛОКОМОТИВСШ1 КОТЕЛИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди: 

1. Диепозиција на решетка за локо-
мотиви од нормален колосек ЈТЈЅ Р.Ј1.301 

2. Диспозиција на решетка за локо-
мотиви на колосек од 760 мм Ј1ЈЅ Р.Ј1.302 

3. Стапови на решетки без зајакну-
вање Ј1ЈЅ Р.Ј1.310 

4. Стапови на решетка со зајакну-
вање ЈХЈЅ Р.Ј1.311 

5. Стапови на подвижна решетка ЈХЈЅ Р.Ј1.315 
6. Прости носачи на решетка ЈХЈЅ Р.Ј1.320 
7. Двојни носачи на решетка ЈХЈЅ Р.Ј1.321 
8. Комбинирани носачи на решетка ЈХЈЅ Р.Ј 1.322 
9. Носачи на подвижна решетка ЈХЈЅ Р.Ј 1.323 

10. Фазонски заковски со клин ЈХЈЅ Р.Ј 1.330 
11. Фазонски заковки со навртка Ј1ЈЅ Р.Ј1.33Г 
12. Сворњаци на подвижна решетка Ј1ЈЅ Р.Ј1.335 
13. Потпирачи на носачи на решетка 

за странично прицврстување ЈТЈЅ Р.Ј1.340 
14. Потпирачи на носачи на решетка 

за прицврстување оздола ЈХЈЅ Р.Ј 1.341 
15. Оловњаци за ломотивски котели Ј1ЈЅ Р.Ј1.401 

Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел ка ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1954 година. 

Бр. 449 
13 февруари 1954 година 

Бел1рад 
Претседател 

на Сојузната комисија оа 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

116. Наредба за определување групите сто-
пански организации што можат да имаат 
пресметковни периоди подолги од еден 

117. Упатство за примена на Уредбата за ка-
матите на ненавремено уплатените при-
ходи на буџетите и општествените фон-
дови 241 

118. Решение за определување должностите на 
кои проведеното време ќе се смета во ра-
ботен стаж наголемен за половина — — 243 

119. Прв конкурс за давање кредити за по-
стојани обртни средства на стопанските 
организации 243 

120. Решение за донесување југословенски 
стандарди за локомотивски решетки, за-
кевта и оловњаци за локомотивски ко-
тели —. (М4 
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