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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, со 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. 

БЕЛГРАД 
БРОЈ 20 ГОД. X 

214. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда ка уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвуваше закони за 
стопанскиот 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 
ИМОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

НА СЕЛАПСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Во Уредбата за имотните односи и за реоргани-

зација на с е л а н е ц те работни задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/53) членот 15 се менува и 
гласи: 

„Околискиот сојуз на земјоделските задруги на 
кој му е ставен на располагаше задружен имот во 
смисла на ст. 3 од претходниот член, може тој имот, 
во согласност со народниот одбор на око ли јата,- да 
и' го отстапи на друга стопанска организација на 
управување или да му го предаде на народниот 
одбор на околината, за да го користи за целите што 
ќе ги определи овој. 

Околискиот сојуз на земјоделските задруги 
може да формира претпријатие што ќе им врши 
услуги на земјоделците со употребата на имотот 
што. му е ставен на располагаше на околискиот со-
јуз на земјоделските задруги." 

Член 2 
По чл. 15 се додаваат нови членови 15а и 156, 

кои гласат: 

„Член 15а 
Стопанската организација или народниот одбор 

на околината што го презеле задружниот имот ста-
нуваат должници на задругата за износот на вред-
носта на преземениот имот доколку тој е набавен 
од средствата на задругата. 

Доколку преземаниот имот е набавен од сред-
ствата на инвестиционите кредити, стопанската 
I .'Ганизација или народниот одбор на околијата 
кануава непосреден должник на банката до виси-
ната на фактичната вредност на преземениот имот 
на денот на преплашете. 

Фактичната вредност на преземениот имот ја 
утврдува комисијата во чиј состав влегуваат по 
еден претставник ед банката, од околискиот сојуз 
1.Л земјоделските задруги и од стопанската органи-
зација односно од народниот одбор што го презел 
имотот." 

„Член 156 
Ако во задружната актива нема достаточно 

л::кзидни средства за исплата трошоците на по-
лската на реорганизација или ликвидација на 

ел пругата, стопанската организација или народниот 
,jop на околината што со преземаното на задру-

жниот имот станале, должници на задругата ќе го 
? ллатат веднаш во задружната актива како на ми-
ру Е ање на тој долг износот што е потребен за да 
.се исплатат овие трошоци." 

Член 3 
По чл. 33 од Уредбата се додава нов член ЗЗа,. 

кој гласи: 
„Ако во имотот на задругата што ликвидира 

постојат градежни објекти кои не можеле во по-
стапката на ликвидација да се предадат ниту да и' 
се отстапат на друга стопанска организација на 
управуваше, ќе му се предаде на народниот одбор 
на околината. 

Народниот одбор на око ли јата ќе настојува пре-
дадените објекти да се употребат, со евентуални 
адаптации, за стопански, административни, култур-
ни, спортски или други општокорисни ' цели. На 
народниот одбор односно на оној што ќе ги преземе 
градежните објекти преминуваат и долговите од 
инвестиционите кредити во смисла на чл. 15а ст. 2 
и 3 од оваа уредба. 

Ако градежните објекти не можат да се упо-
требат ни на начинот определен во претходниот 
став, народниот одбор на околината може да донесе 
решение тие да се урнат и градежниот материјал 
што ќе остане по нивното уриваше да се продаде. 

Ако по завршената ликвидациона постапка 
се продадат градежните објекти што му се преда-
дени на народниот одбор на околијата, од прода-
жната цена се намируваат поверителите на задру-
гата, а остатокот од продажната цена, ако го има, 
се пренесува како задружна актива на околискиот 
сојуз за земјоделските задруги (чл. 31 ст. 5). На ист 
начин ќе се постапи ако се урнат градежните об-
јекти по решение од народниот одбор и се продаде 
материјалот добавен со уриваното." 

Член 4 
Во чл. 39 од Уредбата се додава нов став, кој. 

гласи: 
„Вредноста на градежните објекти што во сми-

сла на чл. ЗЗа од оваа уредба ќе му се предадат на 
народниот одбор на околијата, како и износот на 
банчините побарувања по основот на инвестицио-
ните кредити од кои се изградени објектите се вне-
суваат во задружниот биланс како евиденциони 
ставки по збирот на билансот." 

Член 5 
Обврзниците на Вториот народен заем што ги 

запишала селанската работна задруга која се реор-
ганизира или ликвидира по Уредбата за имотните 
односи и за реорганизација на селанските работни 
задруги, се сметаат како доспеали и треба да и' се 
исплатат на задругата во текот -на постапката на 
реорганизација или ликвидација на задругата. 

Ако постапката на реорганизација или ликви-
дација на селанската работна задруга е завршена 
пред да влезе во сила оваа уредба, обврзниците ќе 
му се исплатат на околискиот сојуз на земјодел-
ските задруги. Износот добавел со исплатата на 
обврзниците ќе се употреби за намируваше на за-
дружните долгови ако тие не можеле да се нами-
рат во постапката на реорганизација или ликвида-
ција на задругата. 

Редовниот интерес по овие обврзници се при-
знава за времето до 30 јуни 1954 година. 

Згодитоците извлечени по исплатата на обврза 
ниците му припаѓаат на сојузниот буџет. 
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Кога се поднесуваат обврзниците на исплата 
комисијата за уредување на имотните односи или 
околискиот сојуз на земјоделските задруги се дол-
жни да поднесат и потврда од народниот одбор на 
охоли јата дека задругата се наоѓа во постапката 
на ликвидација или реорганизација, односно дека 
таа постанка е завршена. 

Член 6" 
Како околиски сојуз на земјоделските задруги 

во смисла на Уредбата за имотните односи и за 
реорганизација на се ланските работни: задруги се 
смета секој основен сојуз на земјоделеците задруги. 

Член 7 * 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 192 
6 мај 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

215. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 5, 23 и 24 од Законот за селск©-сто-
пански ст земјишен фонд на општонародна от имот 
и за доделување земја на селско-стопанските орга-
низации, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА НАДОМЕСТУ-
ВАЊЕ ИМОТОТ ИЗДВОЕН ВО СЕЛСКО-СТО-
ПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОШПТОКА-

РОДКИОТ ИМОТ 
Член 1 

По одредбите од оваа уредба ќе се издадат об-
врзници за надигрување државните обврски ста-
нати по Законот за • селско-стопакскиот земјишен 
фонд на општ©народниот имот и за доделување 
земја на селско-стспанските организации. 

Член 2 
Со државните обврзници од претходниот член 

им се исплатува надоместувањето на поранешните 
сопственици за земјиштето, инвестициите за лозја, 
овошни градини, хмелници и други долгогодишни 
засада, како и згради и други објекти (во натамо-
шниот текст: имот) издвоени во фондот на општо-
народниот имот. 

Обврската на државата на исплатата станува 
од денот кота поранешниот сопственик престанал 
да го користи издвоениот имот. 

Член 3 
Обврзниците не носат интерес и гласат на до-

носителот. 
Член 4 

Обврзниците се издаваат во апоени од 50.000, 
10.000, 5.000 и 1.000 динари. Износите под 1.000 ди-
нари се исплатуваат во готово. 

Текстот и формата на обврзницата ќе ја опре-
дели сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет. 

Член 5 
Обврзниците ќе се амортизираат во срок од 20 

години во еднакви годишни рати. Амортизацијата 
на обврзниците ќе се врши со исплата на годишни 
купони чијашто вредност изнесува 5% од вредно-
ста на обврзниците. 

Купоните доспеваат за исплата на 1 март се-
која година п о ч и в а ј ки од 1954 година. 

Член б 
Обврзниците се снабдени со 25 купони. Купо-

ните носат редни броеви од 1 до 25 со сроковите 
за доспеалост од 1 март 1954 година до 1 март 1978 

година. Купоните под редните броеви од 21 до 25 
доспеваат за исплата во идните години по доспеа-
лоста на купонот под редниот број 20. 

Обврзниците ќе им се издаваат на корисниците 
откога претходно ќе се поништат петте непотребни 
купони, така што секоја издадена сбврзнигда ќе има 
само 20 купони. 

Чтан 7 
Неисплатените купони застаруваат за 3 години 

од срокот па до опеале :; га за исплата. 
Член 8 

За уништени или на кој и да е друг начин ис-
чезнати обврзници ќе се издаваат дупликати врз 
основа на судска одлука за нивното поништување, 
со наплата на трошоците. 

Исто така можат со наплата на трошоците да 
се заменат поголемите гасени на обврзницата за 
помали, а помалите за поголеми. 

Член 9 
Емисионата и амортизационата служба по овие 

обврзници ја врши Народната банка на ФНРЈ по 
упатства од сојузниот Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Член 10 
Народната банка на ФНРЈ ќе им издава на пора-

нешните сопственици ка издвоениот имот обврзници 
врз основа на писмен налог од народниот одбор на 
охолијата (градот) чија комисија го донела реше-
нието за издвојување на имотот. 

Налогот содржи следни податоци; 
1) родено и фамилијарно име на лицето на кое 

му припаѓа надоместувањето, како и износот на 
надоместувањето; 

2) број на решението и назив на комисијата за 
селоко-стопанскиот земјишен фонд врз кое се за-
сновува налогот; 

3) ден кога поранешниот сопственик престанал 
да го користи издвоениот имот; 

4) евентуални запирања за исплата на, доспеа-
лите о ^ р е г л на бив ши те сопственици (реални то-
вари, данок, забрани); 

5) датум, печат и потписи од лицата што се 
овластени да ги даваат налозите од овој вид. 

Со налогот мораат да бидат приложени: 
1) примерок од правосилното решение на око-

л и н а т а односно градската комисија за селско-сто-
панексот земјишен фонд, а ако по предметот ре-
шава републичка комисија односно окружен суд 
уште и примерци од нивните одлуки; 

2) одлука од надлежниот одбор за предавање 
издвоениот имот на сел еко-стопанската организа-
ција. 

Ако надлежниот околиски суд ги расправал 
меѓусебните односи на членовите на домаќинството 
чие земјиште е издвоено во селско-стопанскиот зе-
мјишен фонд, обврзниците ќе ним се издаваат на 
поодделни членови од тоа домаќинство онака како 
е тоа решено со правосилната одлука од околискиот 
суд. Во овој случај во налогот на народниот одбор 
ќе се назначи роденото име и презимето на секој 
член од домаќинството и висината на надоместу-
вањето што му припаѓа, а со налогот ќе се приложи 
примерок: од одлуката на околискиот суд. 

Член 11 
Средствата потребни за амортизационата слу-

жба по обврзниците издадени по оваа уредба се 
обезбедуваат секоја година во сојузниот буџет. 

Член 12 
Сите претставки, решенија, исправи и дејствија 

во врска со издавањето и замената па обврзниците 
и со примањата по обврзниците издадени по оваа 
уредба се ослободени од сите даноци и такси. 

Член 13 • » • 
Се овластува сојузниот Државен секретар за 

работа на општата управа и за буџ^т да може да 
донесува упатства за n p ^ e f e y f e l ^ на бјв$&' уредба. 
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Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 195 
7 мај 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

216. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот 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 КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во чл. б од Уредбата ва книговодството на сто-

панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53) се брише досегашниот став 5 и место него 
се додаваат нови ставови 5 и 6, кои гласат: 

„Селско-стопансжите организации што се сме-
таат како пробни погони го водат своето книговод-
ство ио одредбата на ст. 3 или ст. 4 од овој член. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот) или на градската општина со 
одделни права определува кои стопански организа-
ции во смисла на ст. 3 од овој член се сметаат како 
мали стопански организации, односно кои селско-
стопански организации го водат книговодството по 
скратениот контен план, а кои по начелата на едно-
ставното (просто) книговодство, како и тоа кои за-
наетчиски угостителски дуќани во смисла на ст. 4 
од овој член се сметаат како дуќани со мал вкупен 
Приход." 

Досегашниот став б станува став 7. 

Член 2 
^ Во чл. 8 се укинува последниот став. 

Член 3 
' По чл. 45 се додава нов член 45а, кој гласи: 

„Одредбите од чл. 21, 22, 24, 25 и 45 од оваа 
уредба ќе се применуваат во сите случаи каде што 
со посебни прописи тоа не е определено поинаку" 

Член 4 
Во чл. 69 се додава нов став кој гласи: 
„Земјоделските задруги што во смисла на чл. 3 

од Уредбата за земјоделските задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54) не се организирале како 
стопанска претпријатија, можат да ги применуваат 
до крајот на 1954 година контните планови пропи-
шани со Ка-патствието за водење книговодство ка ј 
земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 0/49) и со Напатствие^ за водење на книговод-
ството кај селансхите работни задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/51 и 60/52)." 

Член 5 
Во Единствениот основен контен план за сто-

панството на ФНРЈ се вршат следни измени и 
дополненија: Контото 10 — Благајна станува конто 
10 — Парични средства, Контото 20 — Банки ста-
нува конто 20 — Банки — дополнителен кредит за 
обртни средства, Контото 45 — Придонеси на опште-
ствената заедница станува конто 45 — Придонеси 
на општествената заедница и фондовите, Контото 
46 — Пресметковни плати станува конто 46 — У кал-
кулираш* плат 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 196 
7 мај 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

217. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот 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 НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО ПОСЛУВАЊЕ 

Член 1 
Во чл. 16 од Уредбата за надворешно-трговско-

то поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 
се додава нов став 12 кој гласи: 

„Увоз на стоки (опрема, материјал и други про-
изводи) за сопствени потреби можат да вршат и 
сите општествени правни лица врз основа на од-
делно одобрение од Управата за надворешна трго-
вија." 

Досегашниот став 2 станува став 3 и се менува 
така што да гласи: 

„Претпријатијата од ст. 1 и општествените пра-
вни лица од ст. должни се да прибават одобрение 
од Управата за надворешна трговија пред да ја 
склучат работата по која се бара одобрението." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осум дена по 

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

Р. п. бр. 193 
6 мај 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

218. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД ВО ПОГОНИТЕ 
НА РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА 

И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 
Член 1 

По чл. 9 од Уредбата за пресметување вкупниот 
приход во погоните на рударските претпријатија, 
претпријатијата за експлоатација на нафта и прет-
пријатијата за истражување („Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 6/54) се додава нов член 9а, кој гласи: 

„Одредбите на чл. 1, 2, 3 и 5 од оваа уредба 
се однесуваат и до претпријатијата за монтажни 
работи и индустриските претпријатија во поглед 
на мснтажната дејност." 

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

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

Р. п. бр. 104 
б мај 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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219. 
Врз основа на чл. 23 тон. е) од Уредбата за ор-

ганизацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД 

НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

I. Се овластува Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет да донесува решенија од над-
лежноста на Сојузниот извршен совет: 

1) за определување поединечни коефициенти и 
царини за извоз и увоз на стоки; 

2) за определување количината (контингентите) 
или висината на вредноста на поодделни производи 
што се должни да ги извезат определени претпри-
јатија, како и срокот до кој мора извозот да се из-
врши; 

0 за целосна и деломична забрана на извоз од-
носно увоз на поодделни производи; 

4) за определување одделни услови за извоз од-
носно увоз на поодделни производи; 

5) за определување количините 'на поодделни 
видови производи што се должни поодделни сто-
пански организации да им ги продадат (испорача!1) 
на други стопански организации за потребите на 
преработката во зеглјава како и за условите за про-
дажба на тие производи; 

6) за измени на поодделни тарифни ставови во 
железничкиот и поштенскиот сообраќај; 

7) за определување видови и количини на мате-
ријали што се ставаат во државни резерви, како и 
начин за плаќање на тие материјали, ако не се во 
прашање постојани материјални резерви; 

3) за давање одобренија на народните одбори 
да можат за извесни гранки односно групи прет-
пријатија да ги кагслемат износите на просѕчиите 
пресметковни плати; 

9) за наголемување над 10% на износот на сите 
средства (средства за инвестиции, амортизациониот 
фонд, фондовите за самостојно располагање и други 
ФОНД ОБИ), од коишто стопанските организации, др-
жавните органи, установи, задружните и други оп-
штествени организации можат да набавуваат опре-
ма и инвестиционен материјал и да плаќаат услуги 
во странство (оддел 6 глава XXVIII од Сојузниот 
општествен план за 1954 година); 

10) за оснивање претпријатија чијашто изград-
ба е предвидена во Сојузниот општествен план; 

11) врз основа на овластени јата - од одделот 11 
на главата XIX на Сојузниот општествен план за 
1854 година, како и решенија во врска со конкур-
енте по кредитите што ги распишува Народната 
банка на ФНРЈ, кога за донесувањето на решени-
јата е овластен Сојузниот извршен совет; 

12) за давање согласност на прописите што ги 
донесува сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство и другите сојузни органи на 
државната управа во областа на стопанството, како 
и Народната банка на ФНРЈ, ако за донесувањето 
на овие прописи е предвидена согласност од Соју-
зниот извршен совет. 

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

P. п. бр. 179 
11 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

220. 

Врз основа па главата XXX одделот 2 ст. 2 од 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, 
иселувањето PI управувањето со Југословенските 
железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ 

ПАТНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1) За превозење патници во експресните одно-
сно убрзаните возови на Југословенските железни-
ци се определуваат следни возни цени: 

а) за експресните возови се определува возна 
цена во износ на возната цена на брз воз за одно-
сната класа и релација и предадена возна цена од 
250 динари, без обѕир на класата и растојанието; 

б) за забрзаните возови се определува возна цена 
во износ на возната цена на патнички воз за о;: 
носната класа и релација, но најмалку за 50 км и 
продадена возна цена, и тоа: за растојание до 150 к vt 
100 динари, за растојание од 151—ЗОО км 120 дин: -
ри и за растојание Над ЗОО км 200 динари, без с Ј -
бир на класата. 

2) Придадените возни цени за патување со ек-
спресни и убрзани возови се плаќаат во полн из-
нос, без обѕир на висината на повластицата што ја 
ужива патникот. Придадени возни цени не пла-
ќаат народните херои, народните пратеници и дру-
ги лица што уживаат повластици врз основа на соју-
зните закони како и патниците со бесплатни карти 
издадени за овие возови од Генералната дирекција 
на Ј Ж , дирекциите на Ј Ж и железничките тран-
спортни претпријатија. 

По исклучок, патниците со редни исправи за 
премин преку граница што имаат меѓународни во-
зни исправи издадени по одредбите од меѓународ-
ните тарифи не плаќаат предадена возна цена од 
250 динари за патување со експресни возови. 

3) Возните цени на претплатите карти за ра-
ботниците, службениците и учениците за патувања 
со убрзани возови, се еднакви со возните цени на 
овие претплатил карти за патувања со брзи возови. 
За експресни возови не се издаваат претплатни 
карти за работници, службеници и ученици. 

Возните цени на општите претплатни карти за 
патувања со убрзани возови се еднакви со возните 
цени на општите претплатен карти за патувања со 
брзи возови. Патникот што има општа претплатна 
;-'ота за брз воз може да патува со експресен воз, 

ако плати предадена возна цена од 250 динари за 
секое патување. 

4) Возната цена за неделните повратни пату-
вања со убрзани возови се определува во износ на 
редовна возна цена на патнички воз за односната 
класа и релација и предадена возна цена за брз 
воз за неделни повратни патувања, со тоа што оваа 
предадена возна цена не може да биде помала од 
120 динари. За експресним возови не се издаваат 
неделни повратни карти. 

5) Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
од 23 мај 1954 година. 

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

P. п. бр. 171 
26 април 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. ру 
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221. 
Врз основа на одделот 1 од главата XXX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-
ЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

I. Се определуват највисоки продажни цепи за 
следниве производи: 

дин ари/тона 
1. блистер бакар 280.000 
2. електролитен бакар 313.000 
3. валјалнички бакар 336.000 
4. старо железо од најдобар вид 15.000 
5. кокс металуршки 21.000 
6. кокс ситен 16.500 
7. железна руда — Вареш 1.650 

— Љуби ја — сидерит 2.650 
— Љуби ја — лим опит ч 3.500 

8. сумпорна киселина 66% Бе 15.000 
9. кал цитирана сода 27.000 

10. кауетична сода 68.000 
11. сурови кожи 1а класа: 

а) говедски, потресени од сол 170.000 
б) телешки, без глава и нозе, истре-

сеш! од сол 400.000 
в) јунешки, без глава и нозе 205.000 
д) коњски, истресеш* од сол 115.000 
ѓ) свињски, прави влакна 145.000 
е) свињски, кадрави влакна 135.000 
ж) овчки, и јагнешки, волнести и 

стрижени, суви 480.000 
з) козји, суви 450.000 
II. За следниве производи цените не можат да 

бидат поголеми од цените што се постигнати за 
тие производи во декември 1953 година: 

1. вал јани, влечени и ковани производи и полу-
фабрикати на црна металургија; 

2. алуминиум во блок. 
III. Продажните цени од тон. I под 1—10 и од 

точ. II важат како продажни цени на производи-
телот за 1 тона франко натоварено во вагон во 
местото на производителот, а продажните цени од 
точ. I под 11 а — з) важат како продажни цени 
на откупните претпријатија односно на произво-
дителот, за 1 тона франко натоварено во вагон во 
местото на откупното претпријатие односно на про-
изводителот. 

IV. Се определува највисока продажна цена на 
дробно за претролот за осветление со НО динари 
за 1 кт. 

V. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

VI. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Решението за определување 
цените на некои производи во 1954 година („Слу-

ж б е н лист на ФНРЈ", бр. 56/53). 
VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 191 
7 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,^ 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

222. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа за приготвување закони за 
стопа,нскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 25 од Уредбата за управу-
вање со основните средства па стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ ;<, бр. 52/53) Соју-
зниот известен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВ-
НИТЕ СРЕДСТВА ПРИБАВЕНИ ВО Ш З ГОДИНА-

1. Сите градежни работи извршени на граде-
жните објекти во 1953 година, без обѕир кога се за-
почнати тие објекти и дали се довршени ќе се во-
дат во книговодството на стопанските организации 
по цените што им одговараат на фактичните тро-
шоци. 

2. Опремата што во текот на 1Ѕ53 година е на-
бавена на домашниот пазар, како и онаа што е про-
изведена во сопствена режија, ќе се води исто така 
во книговодството на стопанските организации по 
фактичната набавна цена. 

3. Опремата што во текот на 1953 година е на-
бавена од странство ќе се води во книговодството 
на стопанските организации по валоризираната вред-
ност, која се утврдува така што фактурната цена 
на опремата во странска валута се пресметува по 
званичниот паритет и се множи со коефициентот 
1,8. На вака пресметаната цена и' се додаваат сите 
нг станати трошоци на преносот и монтажата, ако 
имало такви трошоци. За настанатата разлика меѓу 
така утврдената валоризирана вредност на таа спре-
ма и вредноста по која се водела таа досега во кни-
говодството на стопанската организација, ќе се из-
врни! исправка на вредноста на фондот на основ-
ните средства на стопанската организација. Но, ва-
квиот начин на проценка не влијае на висината на 
обврската на стопанската организација спрема На-
родната банка на ФНРЈ по инвестициониот кредит, 
ако оваа опрема е набавена на товар на инвести-
циониот кредит. 

4. Стопанските организации се должни процен-
ката од претходната точка подробно да ја специ-
фицираат и тие спецификации да ги испратат на 
преглед и заверка до сколиската (градската) коми-
сија за проценка на основните средства најдоцна 
до 31 мај 1954 година. Врз основа на заверката на 
извршената валоризација од страна на околината 
(градската) комисија за проценка на основните сред-
ства на стопанските организации се должни да ја 
прокнижат оваа валоризација најдоцна до 30 јуни 
1954 година, и тоа како исправка на состојбата на 
основните средства на 1 јануари 1954 година. 

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

P. п. бр. 201 
8 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмгпозкќ, е. р. 

223. 
Врз основа на чл. 76, 88 PI 89 од Уредбата за 

организацијата, поодувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53.% Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВ-
КАТА КАЈ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕН-

СКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИОТ 
СООБРАКАЈ 

1) Претпријатијата на поштенско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај уплатуваат 50% од вкупно 
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реализираната добивка во инвестициониот фонд 
при Генералната дирекција на птт за набавка и 
изградба на уреди за врски од општо и меѓународно 
значење (ултракраткобранови телефонски врски —> 
УКЕ). 

2) Преостанатите 5G% од добивката на претпри-
јатијата на птт сообраќај се распоредуваат според 
прописите на народната република на чија терито-
рија се наоѓа претпријатието на птт сообраќај и 
според прописите на народниот одбор на околијата 
(градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на основната птт 
единица или претпријатието. 

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

Р. п. бр. 188 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Ву китановиќ, е. р. 

224. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-
низацијата, иселувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНОТО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВА-
ЊЕ ПООДДЕЛНИ ТАРИФИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СООБРАКАЈ 
1. Додека не се донесат тарифи за превоз на 

патници и стоки на Југословенските железници во 
смисла на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, 
иселувањето и управувањето' со Југословенските 
железници Управниот одбор на Генералната дирек-
ција на Ј Ж може: 

а) да определува тарифи во меѓународниот соо-
браќај за определени работи во врска со догово-
рите и аранжманите; 

б) да дава вонтарифски повластици и рефакции 
во меѓународниот сообраќај за определени работи; 

в) да склучува спогодби за сметање превозните 
цени со надлештвата и организациите што имаат 
нарочни превози (војска, милиција, пошта); 

г) да определува поединечни превозни цени за 
специјални транспорти кои не се регулирани со 
тарифата (специјална моторна кола, предмети од 
голем обем, должина или тежина и ел.). 

2. Генералниот директор на Ј Ж може во поод-
делни! итни случаи да донесува и сам решенија за 
работите споменати во претходната точка, со тоа 
што е должен да го извести за тоа Управниот одбор 
на Генералната дирекција на Ј Ж на првата идна 
седница. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр, 190 
7 мај 1954 година 

Белград 

Сојузен излитен совет 

Секретар, ~ Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. р 

225. 
Врз основа на одделот 1 од главата XLI и ст. 1' 

од главата XXXIV на Сојузниот општествен план за 
1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ДОЛЖНИ 
ПРЕТНРИАТИЈАТА ДА ГИ УПЛАТАТ КАКО ЗАЕМ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ОПШТИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ФОНД 
1. Во смисла на главата XXXIV од Сојузниот 

општествен план за 1Ѕ54 година претпријатијата се 
должни веднаш да уплатат во Општиот инвести-
ционен фонд како заем на федерацијата 50% од 
средствата за самостојно располагање, според со-
стојбата на нивните сметки при Народната банка 
на ФНРЈ на 31 јануари 1954 година. 

За да се изврши обврската на претпријатијата 
од ст. 1 на оваа точка Народната банка на ФНРЈ, 
ќе пренесе од сметката на средствата за самостојно 
располагање на претпријатијата во Општиот инве-
стиционен фонд 50/ о од износот на средствата што 
ги имале претпријатијата на овие сметки на 31 ја-
нуари 1954 година. 

2. На претпријатијата што на денот на прене-
сувањето немаат на сметките на средствата за са-
мостојно располагање 50% од износот што постоел 
на овие сметки на 31 јануари 1054 год гш а, Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе им одобри времена позај-
мица за разликата до 50% од вкупниот износ на 
овие средства. 

Позајмицата претпријатијата ќе ја отплатат од 
средствата за самостојно располагање што ќе ги 
реализираат во текот на 1954 година, а најдоцна 
до 31 декември оваа година. 

На позајмиците од ст. 1 на оваа точка претпри-
јатијата ќе и' плаќаат на банката интерес во висина 
на пропишаната норма за заемот на федерацијата. 

Око лиј ата, градот и градската општина со оддел-
ни права должни, се да и' гарантираат на Народ-
ната банка на ФНРЈ за обврските на претпријати-
јата што произлегуваат од задолжувањето по ст. 1 
на оваа точка. 

При утврдувањето учеството на претпријати-
јата во добивката народниот одбор на око ли јата, 
градот и градската општина со одделни права е 
должен да му обезбеди на претпријатието потребни 
средства од кои ќе и' ја исплати позајмицата на 
Народната банка на ФНРЈ.. 

Ако времената позајмица не ќе биде отплатена 
во целост до 31 декември 1954 година, Народната 
банка на ФНРЈ има право за ^исплатениот оста-
ток да ја задолжи жиро сметката на претпријати-
ето што не ја извршило отплатата. 

Додека претпријатието не ќе ја исплати позај-
мената банката може да ги задржи како залог об-
врзниците што му припаѓаат на претпријатието по 
заемот на федерацијата. 

3. Народната банка на ФНРЈ ќе му издаде на 
претпријатието времена потврда за извршениот 
пренос на средствата што е должно претпријатието 
да ги уплати како заем на федерацијата. 

Народната банка на ФНРЈ ќе ги замени овие 
времени потврди со обврзниците што ќе се издадат 
во смисла на главата XXXIV ст. 2 од Сојузниот 
општествен план за 1964 година. ^ 

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

P. и. бр. 189 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. В 
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226. 
Брз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 сд Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ ИА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. Разликата во цените при увозот на електрич-
на енергија ќе се пресметува со Народната банка 
на ФНРЈ по коефициентот 1,00. 

2. При пресметувањето разликата во цените на 
електрична енергија нема да се плаќа износот пре-
сметан по точ. 5 ед Одлуката за пресметување ра-
зликите во цените при увозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/54). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работете склучени од 1 јануари 
1954 година. 

Сојузен извршеа совет 

О. П. бр. 14 
7 мај 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

227. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ НА РАСПЛОДЕН ДОБИТОК 

1. Разликата во цените при увозот на распло-
ден добиток ќе се пресметува со Народната банка 
на ФНРЈ по коефициентот 1,00. 

2. При пресметувањето разликата во цените од 
претходната точка нема да се плаќа износот пре-
сметан по точ. 5 од Одлуката за пресметување ра-
зликата во цените при увозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/54). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени од 1 јануари 
1954 година. 

Сојузен извршен совет 

О. П. бр. 7 
7 мај 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, . 
Светозар Вукмановић, е. р. 

228. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1! 

од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
иа Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ« 
СВРТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ НА1 

БРОДСКИТЕ УСЛУГИ НА КРАЈБРЕЖНАТА 
ПЛОВИДБА 

1. Разликата во цените Јна услугите што со сво-
ите бродови ги вршат големата крајбрежна пло-
видба и малата крајбрежна пловидба вон терито-
ријалното море на ФНРЈ (гранка 512 — морски со-
обраќај) при увозот, извозот и транзитот, ќе се 
пресметува со Народната банка на ФНРЈ по коефи-
циентот 1,50. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. П. бр. 8 

7 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

229. 
Врз основа на одделот 6 ст. 2 од главата XXVIII 

на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ ТЕР-
МОЕЛЕКТР АНИТЕ И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
Ф АРМ АЦЕУ ТСКО -МЕ ДИЦИНСК АТ А ИНДУСТРИ-
ЈА МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД 
СВОИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНДОВИ ЗА НА-
БАВКА НА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ ОД СТРАНСТВО 
1. Процентот на користењето на амортизацио-

ните фондови за набавка на опрема и инвестициони 
материјали од странство и за плаќање странските 
услуги во врска со тие набавки, што во одделот 6 
ст. 2 од главата XXVIII на Сојузниот општествен 
план за 1954 година е определен за стопанските ор-
ганизации со (10% се наголемува, и тоа.: 

а) за термослектр аните 
б) за претпријатијата на фармацеут-

ско-медицинската индустрија што 
се занимаваат со синтетско и ек-
страктивно производство на лекови 

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

Сојузен извршен совет 
О. П. бр. 3 

В мај 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

на 30% 

на 35% 

Ј 
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230. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, .Одборот за стопанство 
па Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЧИЈ-
ШТО ИЗВОЗ Е СКЛУЧЕН ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 

МАРТ 1954 ГОДИНА 
1. Се утврдуваат коефициентите за пресмету-

вање разликата во цените при извозот на следниве 
производи: 

Гранка 115 Коефициент 
Оловни цевки 2,00 
Оловен лим 2,00 
Оловна сачма 2,00 
Антимон крудум 4,00 
Гранка 127 
Гликоза 2,00 
Суви резанци од 

2,00 

шеќерна репа 2,00 
Маслена сачма 1,20 
Суви сливи 1,40 
Зимска салама 2,00 
Конзерви од месо 2,25 
Селско стопанство 
Компир 1.60 
Арпаџик 2,00 
Млеко 1,30 

2. Коефициентите од претходната точка ќе се 
при?лененуваат на пресметувањето разликата во це-
ните при извозот ка споменатите производи ако 
нивниот извоз е склучен од 1 јануари до 19 март 
1954 година. 

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

P. П. бр. 12 
7 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

231. 

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет и точ. 1 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
ИЗВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ПОЛИВИНИЛ-

ХЛОРИД ПРЕРАБОТКИ 
1. Разликата во цените при извозот на произ-

водите од поливинил - хлорид (ПВЦ) преработки 
(гранка 120 — хемиска индустрија) ќе се пресме-
тува со Народната банка на ФНРЈ по коефициен-
тот 2,00. 

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

О. П. бр. 13 
7 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

232. 
Врз основа на точ. 12 од Решението за органи-

зација на Југословенската лотарија како установа 
со самостојно финансирање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 

Член 1 
По озој правилник се определуваат звањата и 

платите на службениците на Југословенската ло-
тарија. 

Член 2 
Во Југословенската лотарија постојат овие 

звања: 
— помошен службеник на л стари јата, 
— службеник на лотаријата, 
— ВРПЦИ службеник на лотаријата. 
Звањата од претходниот став им одговараат на 

звањата помошен банкарски службеник, банкарски 
службеник и виши банкарски службеник од Уред-
бата за звањата и платите на службениците на На-
родната банка на ФНРЈ како во поглед на распо-
редувањето во платни разреди, така и во поглед 
на условите за здобивање со тие звања. 

Член 3 
Управниот одбор на Југословенската лотарија, 

во согласност со сојузниот Државен секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет, ги определува 
условите за прием во служба и донесува прописи 
за стручната спрема на службениците на Југосло-
венската лотарија. 

Член 4 
При Главната дирекција на Југословенската ло-

тарија се формира комисија за службенички пра-
шања која дава согласност односно предлози и ми-
слења во случаите предвидени со овој правилник. 

Комисијата ја именува и разрешува главниот 
директор на Југословенската лотарија во согла-
сност со сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Комисијата задолжително повикува на свои 
седници и претставник на синдикатот. 

По барање од претставникот на синдикатот, не-
говата изјава по определени предлози се внесува 
во записник. 

Член 5 
Решенијата за назначување и унапредување на 

службениците на Југословенската лотарија ги до-
несува главниот директор на Југословенската лота-
рија 

Решенијата по претходниот став се донесуваат 
во согласност со комисијата од чл. 4 на овој пра-
вилник. 
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Член 6 
Решенијата за назначување, или унапредување 

\ во звањето виши службеник на лотаријата и пови-
" соки звања од ова ги донесува главниот директор 

на Југословенската лотарија по претходна согла-
сност од сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Согласноста од сојузниот Државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет е потребна и 
за назначување во звањето службеник на лотари-
ја та со средна стручна спрема кога се врши назна-
чувањето од XI платен разред нагоре, ако таков 
службеник не положил одделен стручен испит. 

Член 7 
Ако не се постигне согласност меѓу главниот 

директор на Југословенската лотарија и комисијата 
од чл. 4 на овој правилник, решение донесува соју-
зниот Државен секретар за работи на општата у-
права и за буџет. 

Член 8 
Решенија за давање пери од ски повишици до-

несува главниот директор на Југословенската лота-
рија. 

Член 9 
Против решенијата што ги донесува гласниот 

директор на Југословенската лотарија службеникот 
има право на жалба до сојузниот Државен секре-
тар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 10 
Службениците на Југословенската лотарија ќе 

се распоредат на новите звања и плати според 
Уредбата за звањата и платите на службениците 
ва Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54) со важност од 1 март 1954 година. 

Член И 
Основните плати на службениците и работни-

ците на Југословенската лотарија се исплатуваат од 
редовните приходи на установата. 

Дополнителните плати на службениците на Ју -
гословенската лотарија ги утврдува управниот од-
бор на Југословенската лотарија во согласност со 
сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Член 12 
На службениците на Југословенската лотарија 

согласно ќе се применува во сето друго Уредбата 
за звањата и платите на службениците на Наред-
ната банка на ФНРЈ. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот га 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а -а 
се применува од 1 март 1954 година. 

VIII бр. 964 
8 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на општата управа 
и за буџет, 

Неда Божиновиќ, е. р. 

233. 
Врз основа на чл. 54 ст. 2 од Уредбата за имот-

ните односи и за реорганизација на се ланските ра -
ботни задруги: („Службен лисст на ФНРЈ", бр. 14/53), 
а во согласност со Сојузниот извршен совет, про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПО-
СТАПКАТА ПРИ УРЕДУВАЊЕТО ИМОТНИТЕ 
ОДНОСИ МЕЃУ СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУ-
ГА И НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО СЛУЧАЈ НА 

РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА НА 
ЗАДРУГАТА 

1. Во Упатството за постапката при уредува-
њето имотните односи меѓу селанската работна за-

друга и нејзините членови во случај на реоргани-
зација и ликвидација на задругата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), по тон. 8 се додава нова точка 
8а, која гласи: 

„8а. Долговите спрема Народната банка на ФНРЈ 
по основот на инвестиционите кредити дадени за 
изградба или набавка на имот што не можел да се 
продаде во постапката на ЛИКЕ од адија на задру-
гата, преминуваат во смисла на чл. 15а ст. 2 и 3 од 
уредбата ћа оној што го презел тој имот. 

Ако во активата на задругата што по чл. 31 ст. 
5 од уредбата му се предава на околискиот сојуз на 
земјоделските задруги има ликвидни средства, На-
родната банка на ФНРЈ може овие свои побарува-
ња да ги наплати од тие средства. 

Кога Народната банка на ФНРЈ ќе ги наплати 
своите побарувања по одредбата од претходниот 
став, околискиот сојуз на земјоделските задруги се 
здобива спрема оној што го презел тој имот со по-
барувањето за износот за кој се наплатила Народ-
ната банка на ФНРЈ". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 4750 
8 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

Согласен: 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

234. 
Врз основа на чл. 42 точ. 2 и 12 а во врска со 

чл. 86 и 106 од Уредбата за организацијата, пос ду-
ваното и управувањето со Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист .на ФНРЈ", 
бр. 53/53), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ПО ТАРИ-
ФАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПО-
ШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ ВКУПНИОТ 
ПРИХОД НА ПОШТЕНСКО -ТЕ ЛЕГРАФСКО -ТЕ-

ЛЕФОНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Реализираните приходи по птт тарифа на . 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, Управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на птт ги ра-
спределува ка птт претпријатија, и тоа*. 

. а) го издвојува износот што и' одговара на реа-
лизираната утврдена цена на извршените работни 
единици, индивидуално пресметани според норма-
тивите утврдени однапред за секое претпријатие; 

б) го распределува остатокот на приходите по 
птт тарифа врз основа ка утврдениот процентуален 
однос на збирот на утврдените цени на сите прет-
пријатија и вкупно реализираните приходи на За-
едницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони по тари-
фата. 

2) Остатокот на приходите по птт тарифа во 
смисла на тон. 1 под б) на ова решение се распре-
делува на тој начин што утврдениот процент се 
применува на утврдената цена на секое претпри-
јатие 
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3) Вкупниот приход на птт претпријатија се 
состои од приходот по птт тарифа утврден во сми-
сла на тон. 1 од ова решение и приходот од чл. 9 
точ. 2—6 од Уредбата за вкупниот приход на сто-
панската организација и неговата расподелба(„Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53). 

4) Во реализирани приходи по птт тарифа на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони влегува 
и позитивното салдо на извршените пресметки по 
меѓународниот птт сообраќај. 

Ако салдото на извршените пресметки по ме-
ѓународниот птт сообраќај е негативно се покрива 
од остатокот на приходите по птт тарифа од тон. 1 
под б) на ова решение пред неговата расподелба 
на птт претпријатија, 

5) Ова решение важи додека не се донесат пра-
вилата на Генералната дирекција на птт во сми-
сла на чл. 22 од Уредбата за организацијата, школу-
вањето и управувањето со Југословенските пошти, 
/телеграфи и телефони. 

в) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 3970 , 
5 мај 1954 година 

Бел1трад ч , , 
"Т"!' Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 
Согласен: 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

235. 
Врз основа на точ. 13 од Наредбата за промет 

на коренокртолѕасгите растенија од подрачјата за-
разени со комѕпировата златица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/54) и чл. 2 од Уредбата за оснивање 
самостојни сојузни органи на државната управа во 
областа на народното стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ 

СО КОМПИРОВАТА ЗЛАТИЦА 
I. Се прогласуваат за заразени со компировата 

златица (Leptinotarsa decemlineata Say) следниве 
подрачја: 

1. Во Народна Република Хрватска: 
а) подрачјата на народните одбори на градовите: 

Пула, Риека и Загреб; 
б) подрачјата на народните одбори на околиите: 

Б јеловац, Бузет, Вараждин, Врбовец, Гарешница, 
Делницо, Доња Стубица, Загреб, Зел ина, Златар, 
Иванец, Клањец, Копривница, Кратина, Крижевци, 
Крк, ЈХабин, Лудбрег, Пазин, Пореч, Прелог, Пре-
града, Пула, Риека, Самобор, Цриквеница и Ча -
ковец. 

2. Во Народна Република Словенија — целата 
територија на Народна Република Словенија. 

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

Бр. 352 
5 мај 1954 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић, е. p. 

Сојузниот извршен совет, по извршената спо-
редба на текстот од Уредбата за платите на соју-
зните државни секретари и на другите раководни 
службеници на државните органи, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 11/54, со изворниот 
текст, утврди дека во објавениот текст се поткрала 
долу наведената грешка, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАБТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ И ПА ДРУГИТЕ РАКО-

ВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

Во чл. 4, последниот став, IBO вториот ред, место 
зборот „секретарите" треба да стои „старешините". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 април 
1954 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, чл. 15 

од Законот за спроведување на Уставниот закон и 
чл. 2 од Уредбата Јза измена и дополнение на Уред-
бата за банките и штедилниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/54), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ 

ВО ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ФНРЈ И ДРУГИ ПОВИСОКИ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
1) Јанко Смоле, секретар на Одборот за стопан-

ство на Сојузниот извршен совет, се разрешува од 
досегашната должност и се назначува за Генерален 
директор на Дирекцијата за краткорочни кредити 
во Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ; 

2) Аугустин Папиќ, директор на Заводот за сто-
панско планирање на НР Босна и Херцеговина, се 
назначува за Генерален директор на Дирекцијата 
за инвестиции во Главната централа на Народната 
банка на ФНРЈ; 

3) Руди Колак, потсекретар во сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет, се разрешува од досегашната должност и се 
назначува за директор на Управата за надворешна 
трговија на ФНРЈ; 

4) а) Лепа Перовиќ, член на Организациониот 
секретаријат на Главниот одбор на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, се 
назначува за секретар за просветни прашања во 
Сојузниот извршен совет; 

б) Ерих Кош, секретар за просветни пра-
шања во Сојузниот извршен совет, се разрешува 
од досегашната должност заради заминување на 
нова должност; 

5) Урош Видовиќ, советник во Сојузниот завод 
за стопанско планирање, се назначува за потсекре-
тар во сојузниот Државен секретаријат за работа 
на народното стопанство; 

6) Боривоје Јелиќ, директор на Заводот за сто-
панско планирање на НР Србија, се назначува за 
заменик на директорот на Сојузниот завод за сто-
панско планирање; 

7) Се назначуваат за државни советници во 
Сојузниот завод за стопанско планирање: 

а) инж. Алојз Дулар, раководител на Секто-
рот за индустрија на Сојузниот завод за стопанско 
планирање; 

б) инж. Славко Сувајџић раководител на 
Секторот за транспорт во Сојузниот завод за сто-
панско планирање; 

в) инж. Милун Ивановиќ, раководител на 
Секторот за селско стопанство, и шумарство, во Со-
јузниот завод за стопанско планирање; 
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г) Душан Буковиќ, раководител на Секторот 
за пазарот и цените во Сојузниот завод за стопан-
ско планирање; 

д) Владимир Цериќ, раководител на Секторот 
за национален доход во Сојузниот завод за стопан-
ско планирање; 

ѓ) Никола Побелиќ, раководител на Секторот 
за платниот биланс во Сојузниот завод за стопан-
ско планирање; 

е) Милан Мееѕриќ, директор на Заводот за 
стопанско планирање на НР Хрватска; 

8) др Никола Балог, началник во Секретарија-
тот за законодавство и организација на Сојузниот 
извршен со»зет, се назначува за државен советник 
во Секретаријатот за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет; 

9) Стане Павлич, претседател на Сојузната тр-
говска комора, се назначува за државен советник 
во Државниот секретаријат за надворешни работи; 

10) инж. Звонко Мориќ, директор на Управата 
за надворешна трговија, се разрешува од досега-
шната должност и се дава согласност за неговиот 
избор за генерален секретар на Сојузната инду-
стриска комора. 

Б. бр. 572 
25 април 1954 година 

Белград 
Сојззеп извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измена на 
Уредбата за оснивање Југословенска национална 
комисија за Организ аци јата на Обединетите нации 
за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/53) и Решението за 
именување членови на Комисијата за УНЕСКО — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/53), Сојузниот 
извршен1 соѕет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА УНЕСКО 
I. Им престанува членството во Комисијата на 

досегашните членови, и тоа на: 
Лидија Шентјурц — со обѕир дека е избрана 

за потпретседател на Сојузната народна скуп-
штина, и 

Радивоје Увалиќ — со обѕир дека е именуван 
за вонреден пратеник и ополнсмошен министер на 
ФНРЈ во Норвешка. 

И. За нови членови на Комисијата се имену-
ваат, и тоа: 

Марија Вилфан, секретар на К о ж е н јата за 
меѓународни врски: на Сојузниот одбор на ССРНЈ, 

Радивоје Давидовиќ, народен пратеник на Со-
јузната народна скупштина, 

Милош Жанко, народен пратеник на Сојузната 
народна скупштина и на Саборот на НР Хрватска, 

Мустафа Видовиќ, началник на одделение во 
Секретаријатот за надворешни работи, 

Мика Тропало, претседател на Централниот 
одбор на Сојузот на студентите на Југославија, и 

.биљана Паловска, соработник на „Борба." 
III. Генералниот секретар ка Југословенската 

национална комисија за УНЕСКО е член на оваа 
комисија по својата функција. 

Б. бр. 733 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељксг Зе&овиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" БО 
бројот 7 од 25 февруари: 1954 година објавува: 

Одлука за надоместувањето за лив&дите и паси-
штата што станале општонароден имот. 

Во бројот 8 од 4 март 1954 година објавува само 
одлуки од народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Хер цого Бине'4 во бројот 4 од 25 февруари 1954 година 
објавува: 

Уредба за Државниот секретаријат за работи на 
општата управа и за буџет на НРБиХ; 

Одлука за даночните норми на данокот на до-
ход за 1953 година; 

Одлука за определување аконтација на данокот 
на доход од селското стопанство во поодделни околни 
(градови) за првото тримесечје 1954 година; 

Одлука за количините вино и ракија што можат 
производителите да ги потрошат во своето домаќин-
ство без плаќање данок на пролет во производната 
1953/54 година; 

Наредба за пресметување вредноста на работната 
сила в з сезонските земјоделски работи; 

Решение за пренос на ов ла стени јата за издавања 
одобренија за набавка и употреба на шпиритот; 

Решени 2 за измени • о :звс\л на Комисијата 
за е елеко- е топ анаки от земјишен фонд на НРБиХ? 

Решение за именување претседател, членови и 
дисциплински тужители на Вишиот дисциплински; 
суд при Извршниот совет на НРБиХ; 

Решение за именувања членови на Координаци-
ониот одбор за УНИЦЕФ за НРБиХ; 

Решени^ за назначување постојан арбитер на 
Државната арбитража ка НРБиХ. 

Во бројот 5 од 1 март 1954 година објавува: 
Одлука за временото финансирање потребите по 

Буџетот на НРЗлХ за I тримесечје 1954 година; 
Одлука за примена на економските инструменти 

за планирања за. 1954 година; 
Решение за назначување држане:-: секретар и по-

мошник на државниот секретар за рс. Се ти на општа-
та управа и за буџет на НРБиХ; 

Програма за испити на кв а л иф ициранит е и висо-
коквалифицираните работници што се здобиле со 
стручна спрема со практична работа во занимањата 
на земјоделската струка. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 8 од 6 март 1954 година објавува: 

Упатство за завршните сметки на здравствените 
установи со самостојно финансирање за 1053 година; 

Упатство за определување подрачјата и внатре-
шната организација и работењето на техничките 
секции за патишта; 

Упатство за начинот за покритие трошоците за 
вонредни работи при воспоставувањето прекинатиот 
сообраќај на јавните патишта; 

Наредба за пр етар немање мерки за отклонува-
ње и спречување коксшкината чума на територи-
јата на НРС. 

Во бројот 9 од 13 март 1954 година објавува: 
Времен правилник за работа на Народната скуп-

штина на Народна Република Србија; 
Одлука за определување вкупниот износ на ки-

риите за подрачјето на Народниот одбор на град Бел-
град. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне невине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 12 од И март 1954 го-
дина објавуваат: 

Одлука за нормите по кои ќе се плаќа на по-
одделни шумски сертименти данок на промет; 

Одлука за измена називот на местото и општи-
ната Кардељево; 

Решенија за д он о л н ит ел н и те избори во народ-
ните одбори на некои околии и општини. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на ^ Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 6 од 8 март 1954 година 
објавува: 

Уредба за оснивање на републичка финанси-
ска инспекција; 

Уредба за оснивање на републичка инспекција 
ва пазариште; 

Решение за одредување подрачја подложни на 
опивање и одронување; 

Одлука за одредување на, градски општини со 
посебни права во кои ќе се основаат финансиски 
инспекции; 

Одлука за одредување ipадски општини со по-
себни права во кои ќе се основаат инспекции за па-
зариштето; 

Одлука за определување стопи за наплатување 
данокот на промет на поедини видови и квалитети 
дрва; 

Одлука за количините на вино и ракија кои мо-
жат да се потрошаат во домаќинството на произ-
водителот без плаќање данок на промет; 

Решение за определување на процентот од после-
дниот разрезен данок од земјоделие кои даночните 
обврзници на данокот на доход ќе го платат како 
аконтација за 1-о-т квартал на 1954 година; 

Решение за одобрување оставањето и работата 
на друштвото на универзитетски образовани жени од 
НР Македонија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

214. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за имотните односи и за реоргани-
зација на селанските работни задруги — 349 

215. Уредба за издавање обврзници за надо-
местување имотот издвоен во селско сто-
панскиот земјишен фонд на општонарод-
ниот имот 350 

216. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации — — — — 

217. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за надворешно трговското школување 

218. Уредба за дополнение на Уредбата за 
пресметување вкупниот приход во пого-
ните на рударските претпријатија, прет-
пријатијата за експлоатација на нафта 
и претпријатијата за истражување — — 351 

219. Одлука за овластување Одборот за сто-
панство да донесува решенија по работи-
те од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет 362 

351 

351 

Страна 
220. Одлука за дополнување тарифата за 

превозење патници на Југословенските 
железници — — — — — — — — 352 

221. Одлука за определување највисоките 
продажни цени за определените производи 353 

222. Одлука за определување вредноста на 
основните средства прибавени во 1953 
година 353 

223. Одлука за процентите за ра спо делба на 
добивката на претпријатијата на поштен-
ох о- те л егра фс ко - тел еф он сх нот сообраќај 353 

224. Одлука за временото овластување за до-
несување поодделни тарифи во желе-
зничкиот сообраќај — — — — — — — 354 

225. Решение за пренос на средствата што се 
должни претпријатијата да ги уплатат 
како заем на федерацијата во Општиот 
инвестиционен фонд — 354 

226. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување на разликата во цените при 
увозот на електрична енергија — — — 355 

227. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување на разликата во цените при 
увозот на расплоден добиток .355 

228. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување разликата во цените на , 
бродските услуги на крајбрежната пло-
видба — — 355 

229. Решение за наголемување процентот до 
кој термосл с т р а н и т е и претпријатијата 
на фарм ацеу геко -медицин ек ата индустрија 
можат да ги користат средствата од сво-
ите амортизациони фондови за набавка на 
опрема и инвестициони материјали од 
странство 

230. Решение за утврдување коефициентите 
за пресметување разликата во цените при 
извозот на определени производи чијшто 
извоз е склучен од 1 јануари до 19 март 
1954 година 

231. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување разликата во цените при 
извозот на производите од поливинил-хло-
рид преработки — — — — — — — — 

232. Правилник за звањата и платите на слу-
жбениците на Југословенската лотарија 

233. Упатство за дополнение на Упатството за 
постапката при уредувањето имотните од-
носи меѓу селанската £>аботна задруга и 
нејзините членови во случај на реоргани-
зација и ликвидација на задругата 

2'34. Решение за расно делба на приходите по 
тарифата на Заедницата на стопанските 
претпријатија на југословенските пошти, , 
телеграфи и телефони на претпријатијата 
и за утврдување вкупниот приход на птт 
претпријатија 357. 

235. Решение за прогласување подрачјата за-
разени со компировата златица — — — 358 

Исправка на Уредбата за платите на соју-
зните државни секретари и на другите 
раководни службеници на државните 
органи 358 

355 

356 

356 

356 

357 
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