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571. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 тон. 1 од Уставниот 

закон а заради спроведување на Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ 

СРЕДСТВА НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Установите со самостојно финансирале (во на-

тамошниот текст: установите) ќе извршат попис и 
проценка да своите основни средства во срок од 90 
дена по влегувањето во сила на оваа уредба, а со 
состојбата на 1 јануари 1956 година. , 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на здравствените установи со самостојно финанси-
рање, како ниту на оние установи со самостојно 
финансирање што вршат односно што веќе извр-
шиле по-пис и проценка на основните средства спо-
ред прописите за проценка на основните средства 
во стопанството. 

Член 2 
Приготвувањата како и пописот и проценката 

ќе ги извршат: Сојузћата комисија за попис и про-
ценка на основните средства на установите; репуб-
личките комисии за попис и проценка на основните 
средства на установите; околиските комисии за по-
пис и проценка на основните средства на устано-
вите; комисиите на стручњаци за попис и проценка 
-и одделните групи во установите. 

Член 3 
Сојузната и републичките комисии за попис и 

проценка на основните средства на установите се 
формираат при соодветните државни секретаријати 
за работи на општата управа и за буџет, а околи-
ските комисии за попис и проценка на основните^ 
средства на установите при народните одбори на 
околиите. 

Членовите на комисиите од претходниот став ги 
именуваат односните извршни совети односно на-
родните одбори на околиите. 

Член 4 
Попис и проценка на основните средства на 

установите вршат комисиите на стручњаци што ги 
формираат ^околиските комисии за попис и процен-
ка со согласност од буџетската комисија на народ-
ниот одбор на околијата. 

Комисиите на стручњаци за попис и проценка 
се состојат од најмалу три члена. Во комисијава 
мор? да, биде застапен потребен број стручњаци 
според видот на основните средства на установата 
ка-ј ? кој а се врши пописот и проценката. Еден член 

^на' комисијата е претставник на установата чии: 
основни средства се попишуваат и проценуваат. 

Комисиите на стручњаци се формираат одделно 
за секоја установа. 

Член 5 
Одделните групи во установите ќе ги извршат 

сите потребни приготвувања з-а попис и проценка, а 
во текот на пописот и проценката ќе и помагаат на 
комисијата на стручњаци за попис и проценка. 

Групата од претходниот став ја формира рако-
водителот на установата к а ј која се врши пописот и 
проценката, меѓу службениците на сметковната и 
техничката струка на установата. 

Член 6 
Еди,ница на пописот и на проценката на основ-

ните средства е установата со самостојно финанси-
рање. 

Член 7 
При пописот и проценката на основните сред-

ства на установите ќе се применуваа 
1) „Номенклатурата на основните средства со це-

новникот" што ја има издадено Сојузната комисија 
за проценка на основните средства во стопанските 
претпријатија, во април 1953 година, со I, II и III 
додаток, ,применувајќи ги согласно при тоа и соод-
ветните одредби од Решението за книжење на вред-
носта на основните средства во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/53), на упатството за 
примена на тоа решение („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 47/53), на упатството за дополнување на гор-
ното упатство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 39/54) 
и на упатството за второто дополнение на истота 
упатство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54); 

2) „Нормативите на економската застареност, на 
просечниот век на траењето и на годишното инве-
стиционо . одржување" што ги има издадено Соју-
зната комисија за проценка на основните средства1 

во стопанските претпријатија, во мај 1953 година,Ј 
со I и II дополнение и исправки, за користење нор-
мативите на просечниот век на траењето и на годи-
шното инвестиционо одржување при проценката. 

Сојузната комисија за попис и проценка може, 
ако се укаже за тоа потреба, да пропише допол-
нителна номенклатура со ценовник на основните 
средства за установите со самостојно финансирање. 

II. Задачи на органите за попис и проценка 
Член 8 

Сојузната комисија за попис и проценка на 
основните средства: 

1) дава упатства за спроведување на уредбата 
и технички упатства за пописот и проценката; 

2) ја утврдува, по потреба, дополнителната 
номенклатура; 

3) пропишува обрасци за пописот и проценката; 
4) ја координира работата на републичките 

комисии со цел на еднообразен попис и проценка; 
5) подава предлог до републичките комисии за 

вршење ревизија, ако се укаже потреба за тоа; 
6) го обработува материјалот за попис и про-

ценка, и ги објавува конечните резултати на 
проценката. 

Член 9 
Републичките комисии за попис и проценка: 
1) се грижат за правилната примена на одред-

бите од оваа уредба и на другите прописи по кои 
се врши пописот и проценката, и за таа цел им 
даваат потребна помош н,а околиските комисии за 
попис и проценка; 

2) им обезбедуваат стручњаци за попис и про-
ценка на околиските комисии к а ј кои ќе се укаже 
потреба за тоа; 

3) вршат надзор над работата на околиските 
комисии за попис и проценка; 

4) го обработуваат материјалот за пописот и 
проценката со цел да добијат резултати на про-
ценката; 
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5) вршат ревизија на пописот и проценката и 
решаваат за барањата за исправки на пописот и 
проценката. 

Член 10 
Околиските комисии за попис и проценка: 
1) определуваат за секоја установа срок во кој 

пописот и проценката треба да се извршат; 
2) вршат надзор над работата на комисиите на 

стручњаци за попис и проценка и им даваат по-
требна помош; 

3) ја проверуваат исправноста на пописот и 
проценката; 

4) го обработуваат материјалот за пописот и про-
ценката и го доставуваат до републичката комисија 
за попис и проценка; 

5) решаваат по барањата за исправка на попи-
сот и проценката. 

Член 11 
Комисиите на стручњаци за попис и проценка: 
1) проверуваат дали одделна трупа во устано-

вата ги внесла во обрасците за попис и проценка 
сите предмети на пописот и проценката и дали ги 
искажала точно според номенклатурата и одредбите 
од оваа уредба; 

2) вршат попис и проценка според одредбите од 
оваа уредба. 

Член 12 
Одделните групи во установите: 
1) ги вршат сите' приготвувања за попис и про-

цен,ка и ги внесуваат во обрасците за попис и про-
ценка сите предмети на пописот и проце,нката 
според номенклатурата и ценовникот; 

2) приготвуваат документација потребна за 
пописот и проценката; 

3) соработуваат при пописот и проценката со 
комисијата на стручњаци за попис и проценка; 

4) вршат технички и сметковни дејствија по-
требни на комисијата на стручњаци при вршењето 
на пописот и проценката. 

III. Предмет и постапка на пописот и 
проценката 

Член 13 
Предмет на пописот и проценката се: 
1) основните средства со кои установите со 

самостојно финансирање управуваат или се кори-
стат со нив; 

2) инвестициите во тек и инвестиционите сред-
ства (материјал, резервни делови, машини и уреди, 
што се наменети за инвестициите). 

Земјиштата не се проценуваат туку само се по-
пишуваат и тоа одделно селскостопански^, а од-
делно другите земјишта. 

Член 14 
Проценката се врши според општите начела на 

пописот и проценката на основните средства во 
стопанските организации. 

Член 15 
Со проценката се утврдува основната вредност 

П сегашната вредност на основните средства. 
Основна вредност претставува набавната цена 

наголемена за трошоците на допремата и монтажата 
на основното средство, а спрема ценовникот што 
е даден кон номенклатурата на основните сред-
ства за стопанството и кон дополнителната номен-
клатура на основните средства на установите со 
самостојно финансирање. 

Сегашната вредност т основното средство му 
одговара на оној дел од неговата основна вредност 
што е во сразмера со проценетиот уште можен ко-
рисен век на траењето на такво средство. 

Член 16 
Сегашната вредност на основното средство, ако 

се во прашање предмети на проценката што се из-
работени од метал, не може да биде помала од 5% 
од неговата основна вредност, та и кога, поради 
проценетиот уште можен корисен век на траењето, 
сметковно би била помала. 

Основните средства чиј век на траењето е нео-
граничен, имаат иста основна и сегашна вредност. 

Член 17 
Ако некое основно средство не е приведено во 

номенклатурата од чл. 7 на оваа уредба, проценката 
на неговата вредност ќе се изврши по аналогија. 

Член 18 
За пописот и проценката на основните средства 

се составува записник. Записникот се составува во 
четири примерка според пропишаниот образец. 

Секој примерок од записникот го потпишуваат 
сите членови на комисијата на стручњаци за попис 
и проценка и раководителот на установата.4 

Лицата од претходниот став што не ќе се со-
гласат со записниците па комисијата деломично или 
во целост, можат да го издвојат своето мислење со 
писмено образложение. 

Член 19 
Установата што не ќе се согласи со извршениот 

попис и проценка може да подаде барање за ис-
правка на пописот и проценката во срок од 30 дена 
од денот кога и е доставен записникот од комиси-
јата на стручњаци за извршениот попис и про-
ценка. 

Со барањето за исправка на пописот и процен-
ката установата може да бара и исправка на попи-
сот или проценката на основните средства на други 
установи од иста дејност ако смета дека погореите 
или проценките се извршени по различни мерила. 

Член 20 
Ако вкупниот износ на основните вредности за 

кои се бараат исправки не ја преминува сумата од 
пет милиони динари, и тоа како за исправките на1 

пописот и проценката во установата што подава 
барање за исправка, така и за исправките на по-
писот и проценката во друга установа од иста деј-
ност на подрачјето на иста околија односно град, 
барањето од чл. 19 се подава до околиската коми-
сија за попис и проценка. 

Ако вкупниот износ на основните вредности за 
кои се бараат исправки го преминува износот од 
пет милиони динари, или ако со барањето се бараат 
исправки на пописот и проценката ка ј установи од 
иста дејност чии седишта не се наоѓаат на подрач-
јето на околијата каде се наоѓа седиштето на 
установата што подава барање за исправки, без 
оглед на сумата на бараните исправки, барањето 
од чл. 19 се подава до комисијата за попис и про-
ценка на онаа народна република на чија терито-
рија се наоѓа седиштето на установата за коЈа се 
бараат исправки, а преку околиската комисија за 
лапис и проценка ,на онаа околија на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на установата што подава 
барање за исправки. 

г Член 21 
Околиската комисија за попис и проценка до-

несува одлука по подаденото барање врз основа на 
материјалот со кој располага или врз основа на 
дополнителните дополненија на податоците и про-
верките на оправданоста на подаденото барање, а 
во срок од 30 дена од денот на примањето на 
барањето. 

Одлуката на околиската комисија од претход-
ниот став е конечна. 

Член 22 
Барањето за кое не е надлежна да решава, око-

лиската комисија за попис и проценка го упатува 
до надлежната републичка комисија за попЛс и 
проценка со свое мислење. Републичката коми-
сија за попис и проценка е должна по барањето 
за исправка да донесе одлука во срок од 30 дена 
од примањето на барањето. 

Одлуката на републичката комисија од претход-
ниот став е конечна. 

Член 23 
Републичката комисија за попис и проценка мо-

же да одлучи да се изврши ревизија на пописот и 
проценката на основните средства во поодделни 
установи. Ваква одлука таа може да донесе по ба-
рање од околиската комисија за попис и проценеа, 
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по сопствена иницијатива или по предлог од Соју-
зната комисија за попис и проценка. 

Постапката за ревизија може да се започне во 
срок од 90 дена по извршениот попис и проценка. 

Член 24 
Во случај на ревизија републичката комисија 

за попис и проценка определува комисија на струч-
њаци за повторен попис и проценка. 

Член 25 
Одлуките со кои се исправуваат или ревиди-

раат пописните и проценките се доставуваат до заин-
тересираните установи, до комисијата за попис и 
проценка на околијата на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на установата ка ј која пописите и про-
ценката на основните средства се исправувани и 
ревидирани,4 до републичката комисија за попис и 
проценка, како и до Сојузната комисија за попис 
и проценка. 

IV. Завршни одредби 
Член 26 

Трошоците на пописот и проценката на основ-
ните средства на установите со самостојно финан-
сирање, како и патните трошоци на членовите на 
комисијата на стручњаци за попис и проценка, па-
ѓаат на товар на установата чии основни средства 
се попишуваат и проценуваат. 

Трошоците на членовите на Сојузната комисија 
за попис и проценка, на републичките комисии за 
попис и проценка и на околиските комисии за попис 
и проценка, паѓаат на товар на сојузниот буџет, на 
буџетот на народните републики односно на буџетот 
на' околиите. 

Трошоците за печатење на обрасците за попис 
и проценка паѓаат на товар на сојузниот буџет. 

Член 27 
Установите во кои се врши попис и проценка 

должни се на комисиите на стручњаци за попис и 
проценка на основните средства да им стават на 
располагање потребен број сметковен и технички 
персонал што ќе работи на работите на пописот и 
проценката. 

Член 28 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат 

и на оние установи со самостојно финансирање што 
ќе бидат основани по нејзиното влегување во сила. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на здравствените установи со самостојно фи-
нансирање. 

Член 29 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 439 
6 декември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

572. 
Врз- основа на одделот II од Одлуката за по-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ЗАЕМИТЕ 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Во Уредбата за заем.ите за инвестиции во сто-
панството (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/34) по 
членот 35 се додава нов член 35а, кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет може со одделен про-
пис да то регулира давањето на заеми за изградба 
на задружни домови1, како и да го утврди начинот 
и условите за надоместување (рефундација) на 
потрошените обртни средства за изградба на задру-
жните домови," I 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. П. бр. 437 
' 6 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен: совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

573. 
^ Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот 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 ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНАТА ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПО-
ЗИТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИН-

ВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Во Уредбата за изработка и одобрување на 
инвестиционата програма и за полагање депозит за 
обезбедување исплатата на инвестиционите рабо-
ти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 36/55), во 
вториот став од чл. 1 по зборовите: „вкупна вред-
ност44, се придаваат зборовите: „за еден инвести-
ционен објект". 

На крајот на истиот став по зборовите: ,,сред-
ства ' се става запирка и се придаваат зборовите: 
„но се должни да и' поднесат на Банката претсмет-„, 
ка од која ќе се види дека инвестиционите работи 
не го преминуваат износот од 10,000.000 динари. "Со-
јузниот извршен совет може да определи и други 
мерила." 

Член 2 
Во членот 8 се придава нов став, КОЈ гласи: 
„За инвестициите што служат за потребите на 

Југословенската народна армија односно за прет-
пријатијата за воени потреби, Сојузниот извршен 
совет ќе донесе прописи за постапката на одобру-
вањето инвестиционата програма и за поднесува-
њето податоци наместо инвестиционата програма. 
Поднесувањето податоци што ќе се врши врз основа 
на тие прописи има исти правни последици како да 
ја поднесол инвеститорот инвестиционата про-
грама." 

Член 3 
На крајот на вториот став од чл. На по зборо-

вите: „работи" место точка се става запирка и се 
придаваат зборовите: „а по одбивање вредноста на 
работите што се даваат во натура." 

Член 4 
Во членот 11в се придаваат четири нови става, 

кои гласат: 
„Во случај на запирање на инвестиционите ра-

боти депозитот може да се употреби за исплата на 
стасаните обврски за извршените работи како и за 
работите заради запазување (конзервирање) на веќе 
извршените работи. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да дозволи на стопанските организа-
ции да им се одобруваат онде дни краткорочни кре-
дити за дополнителни обртни средства со цел да 
им се исплатат на работниците и службениците 
платите и другите примања според тарифниот пра-
вилник заработени до денот на запирањето на ра -
ботите. , 
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Ако инвеститорите по работите што биле за-
пре-ни и по кои депозитот е повлечен дополнител-

но ги продолжат тие работи, депозитот се полага 
на разликата меѓу износот предвиден со инвести-
ционата програма односно со претсметката и извр-
шените исплати на работите до денот на запира-
њето. 

Непотрошениот дел на депозитот по изврше-
ните исплати му останува на располагање на де-
понентот." 

Член 5 
Во точ. 2 од чл. 11г по зборовите „одржување" 

место точка и запирка се става запирка, и се при-
даваат зборовите: „а финансирањето на тие работи 
се врши од средствата на амортизациониот фонд 
според одредбите од Одлуката за употреба на сред-
ствата на амортизациониот фонд." 

Во истиот член се придаваат три нови точки 
кои гласат: 

„4. ако инвестиционите работи што претставу-
ваат инвестиционо одржување ги извршуваат др-
жавни органи, установи, општествени организации 

1 и станбени заедници; 
5. на износот на учеството со кој инвестито-

рот односно територијално-политичките единици 
учествуваат во трошоците на инвестициите што се 
финансираат од Општиот инвестиционен фонд; 

6. ако инвестиционит,е работи претставуваат ве-
еш? објекти." 

Член 6 
По членот 16 се придава нов член 16а, КОЈ гласи: 
„Депозитот за инвестиционите работи што се 

Ѕапочнати пред влегувањето во сила на Уредбата 
за изм,ени: и дополненија на Уредбата за изработка 
и одобрување на инвестиционата програма („Слу-

I зкбен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) се пресметува врз 
разликата меѓу вкупната вредност на инвестици-
оните работи лгго е предвидена во програмата од-
носно во претсметката на тие работи и износот на 
исплатените работи до 1 ноември 1955 готтмна " 

^ Член 7 
Во чл. 17 се придава нов став, кој гласи: 
„Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство во согласност со Сојузниот из-
вршен совет ќе донесе прописи за работите што се 
вршат во случај на запирање на инвестиционите 
работи а заради нивно запазување (конзервирање), 
'придржувајќи се за начелата од оваа уредба " 

Член 8 
"Во чл. 6 од Уредбата за измени и дополнени-ја 

на Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/55) на крајот на реченицата место точка се ста-
ва запирка и се придава: 

„а за сите работи, што се вршат на товар на 
нос „сметката на Државниот секретаритат за ра-
боти на народната одбрана како и за работите што 
ќе ги определи Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет а се Финансираат од сојузниот буџет 
од 1 јануари 1956 година." 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 436 
6 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

574. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на поиготвување 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 ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
Во Уредбата за девизното работење ^„Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 54/54) се вршат измени и допол-
ненија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи 

У Р Е Д Б А 
за девизното работење 

I. Општи одредби 
Член 1 

Платниот промет со странство се врши преку 
Народната банка врз базата на званично утврде-
ниот паритет на динарот. 

Сојузниот извршен совет може да овласти и 
други банки да вршат поодделни работи на плат-
ниот промет со странство (овластени банки). 

Член 2 
Странските средства за плаќање што ги оства-

риле домашни лица со извоз на стоки и со вршење 
услуги или со кои се здобиле на кој и да е друг 
начин, има во целост да и се продадат на Народ-
ната банка. 

Сојузниот извршен совет може Да пропише 
определени средства од ст. 1 на овој член да не 
мораат во целост да и се продадат на Народната 
банка, како и услови за употреба на тие средства. 

Член 3 
Основата според која Народната ^ банка ќе ги 

откупува странските средства за плаќале, ја утвр-
дува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Странските средства за плаќање што Народната 

банка ќе ги откупи или на друг начин прибави, 
можат да се употребат само за целите и на начи-
нот определен со оваа уредба или со прописите 
донесени врз основа на неа. 

И. Плаќање во платниот промет со странство 
Член 5 

Плаќа,њето на увезени стоки, на бите трошоци 
во врска со извозот и увозот на стоки, како и дру-
гите плаќања во странство, се вршат без одделно 
одобрение за плаќање. 

Член 6 
Сите плаќања во платниот промет со странство 

мораат да се вршат на начинот и во валутата што 
се предвидени во платната спогодба меѓу Југосла-
вија и земјите со кои се врши платниот промет. 

По исклучок од претходниот став, Народната 
банка може во поодделни случаи да одобри и друг 
начин за плаќање. 

Начинот за плаќање по платниот промет со зе-
мјите со кои не е склучена платна спогодба го 
утврдува Народната банка. 

Член 7 ' 
Странските средства за плаќање остварени со 

извоз на стоки или по некој друг основ мораат да 
се внесат во земјава веднаш по извршената напла-
та. Наплатата на извезените стоки мора да се 
изврши најдоцна во срок од 90 дена од денот на 
извозот на стоките. 

Странските средства , за плаќање здобиени по 
кој и да е друг основ мораат да се внесат во зем-
јава веднаш по наплатата. Наплатата мора да се 
изврши најдоцна во срок од 90 дена од денот на 
стасаноста на побарувањето. 

Член 8 
Увозот на стоки од странство мора да се извр-

ши најдоцна во срок од 3 месеци од денот кога 
стоките се платени'. 

Срокот во кој мора да се увезат стоките кога 
плаќањето се врши преку акредитив, изнесува на ј -
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многу 6 месеци од денот на отворањето на акреди-
тивот. 

Како плаќање во смисла на ст. 1 од овај член 
се смета извршувањето на налогот на увоз,никот 
за плаќање во странство од страна на Народната 
банка. 

Член 9 
Народната банка може во оправдани случаи 

да ги продолжи сроковите од чл. 7 и 8 на оваа 
уредба. 

Член 10 
Дозвола определени странски средства за пла-

ќање да можат да се држат во странство дава 
Народната банка во рамките на овластенијата до-
биени од надлежниот управен орган и од Уредот 
з а заштита на југословенскиот имот во странство 
во рамките на овластени јата дадени со Законот за 
заштита на југословенскиот имот во странство. 
III. Купопродажба на странски средства за плаќање 

Член 11 
Народната банка врши продажба на странски 

средства за плаќање на девизните пресметковни 
места и непосредно. 

Народната банка може да овласти и други бан-
ки и стопански организации да можат во нејзино 
име и за нејзина сметка да работат со странски 
средства за плаќање во границите и условите пред-
видени во овластеното. а во согласност со пропи-
сите што важат. 

Член 32 
Народната банка ја врши продажбата на стран-

ските средства за плаќање за потребите на стопан-
ството, по правило, на девизните пресметковни 
места. 

Износите на странските средства за пла,ќање од 
претходниот 'став ги утврдува Сојузниот извршен 
совет односно управниот орган што ќе го определи 
тој, а врз основа на смерниците на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 13 
Состаноците на девизните пресметковни места 

можат да бид,ат редовни и посебни. 
Член 14 

Право да купуваат странски средства за пла-
ќање на редовни состаноци на девизните пресмет-
ковни места имаат сите стопански организации за 
сите свои плаќања во странство. 

Странските средства за плаќање се продаваат 
на редовни состаноци на девизните пресметковни 
места по курсевите што се формираат врз основа 
на понудата и побарувачката. 

Член 15 
Право да купуваат странски средства за пла-

ќање на посебни состаноци на девизните пресмет-
ковни места имаат само оние стопански организа-
ции за чии потреби странските средства за плаќање 
се продаваат на тие состаноци. 

Сојузниот извршен совет пропишува за кои ви-
дови стоки и за кои плаќања се продаваат средства 
на посебни состаноци на девизните пресметковни 
места. 

На посебни состаноци на девизните пресмет-
ковни места можат купувачите да се спогодат за 
расподелба на средствата што Народната банка на 
тие состаноци ќе им ги понуди на продажба. Во тој 
случај купопродажбата се врши по курсевите спо-
ред кои Народната банка врз основа на одредбата 
од чл. 3 н,а оваа уредба ги купува странските сред-
ства за плаќање од стопанските организации. 

Ако купувачите не се спогодат за расподелбата 
на странските средства за плаќање што ќе ги пону-

д и Народната банка на продажба на посебни со-
станоци на девизните пресметковни места, купо-
продажбата ќе се изврши по курсевите формирани 
врз основа на понудата и побарувачката. 

Член 16 
Девизните пресметковни места ги установува 

Народната банка. 
Правилата за организацијата и начинот на 

работењето на девиз-ните пресметковни места ги 
донесува Народната банка. 

Член 17 
Продажба на странските средства за плаќање 

за увоз на опрема која се финансира од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд, ќе врши Народ-
ната банка непосредно, по курсот од чл. 15 ст. 3 
на оваа уредба. 

Член 18 
Народната банка ќе им ги продава непосредно 

по званичниот курс странските средства за пла-
ќање на државните органи и установи за нивните 
стоковни и нестоковни плаќања во странство, а во 
височина на средствата одобрени за тоа во нивните 
пресметки на приходите и расходите. Границите 
на износите на странските средства за плаќање ќе 
ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 19 ^ 
На установите со самостојно финансирање, на 

коморите и на другите општествени организации 
Народната банка ќе им ги продава непосредно 
странските средства за плаќање под условите и во 
гр,аниците на средствата што ќе ги определи Сојуз-
ниот извршен совет. 

По исклучок од одредбат,а на претходниот став, 
Сојузниот извршен совет може да определи про-
дажбата на странски средства за плаќање на по-
одделни групи установи со самостојно финансира-
ње, комори и други општествени орга,низации да се 
врши на начинот предвиден во чл. 15 ст. 3 и 4 од 
оваа уредба. 

Член 20 
Приватните лица и другите корисници што не 

се цитирани во чл. 14, 15, 17, 18 и 19 од ова,а уредба/ 
ќе ги купуваат странските средства за плаќање 
непосредно од Народната банка на начинот и под 
условите што ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет. 

Член 21 
Странските средства за плаќање купени од 

Народната банка можат да се употребат само за 
целите за кои се наменети 

Неупотребените странски средства за плаќање 
не можат да се препродадат. Тие можат да и' се 
продадат само на Народната банка по курсот по 
кој се купени. 

По исклучок од претходниот став, неупотребе-
ните странски средства за плаќање што се купени 
на девизните пресметковни места и' се прод,аваат 
на Народната банка било по средниот курс на редо-
вен односно "посебен состанок на сите девизни прес-
метковни места што му претходи на денот на про-
дажбата, било по курсот по кој се купени, спрема 
тоа кој курс е понизок. 

Член 22 
Странските средства за плаќање што ќе ги 

купат на девизни пресметковни места, стопанските 
организации можат меѓусебно да ги заменуваат по 
курсот предвиден во чл. 15 ст. 3 од оваа уредба. 

Секоја замена на странски средства за плаќање 
подлежува на регистрација кај Народната банка 
преку девизното пресметковно место. Народната 
банка ќе одбие да изврши регистрација и замената 
не може да се изврши ако е договорена спротивно 
на прописите. 

Надлежниот управен орган може да пропише 
во кои случаи замена на странски средства за пла-
ќање не може да се врши. 

IV. Пресметување на разликата во цените при 
увозот и извозот 

Член 23 
При увозот односно извозот на стоки и услуги 

ќе се плаќа на име разлика меѓу домашните и 
странските цени определен износ во динари. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот за утврдување на разликата и за вршење на 
пресметката, и ќе ги определи обврзниците за пла-
ќале на разликата. 
V. Плаќање на транспортните и другите трошоци 

во меѓународниот стоковен промет 
Член 24 

За услугите на транспорт, шпедиција и осигу-
рување што ги вршат домашни транспортни и други 
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услужни стопански организации вон југословен-
ската граница, домашните стопански организации 
се должни да обезбедат странски средства за пла-
ќање, ако со договорот не е определено поинаку. 

'Услугите од претходниот став државните орга-
ни и установи, установите со самостојно финанси-
рање, коморите и другите општествени организа-
ции и приватните лица ги плаќаат во динари. 

Услугите што ги вршат домашни стопански 
организации во странство, а кои не се цитирани 
во ст. 1 од овој член, им се плаќаат на домашните 
стопански организации во динари, без оглед за 
сметка на кој домашен корисник се вршат тие 
услуги. 

VI. Кредитни работи со странство 
Член 25 

Сојузниот извршен совет ги пропишува усло-
вите за склучување кредитни работи со странство. 

Надлежниот управен орган ќе определи кои 
кредитни работи со странство' ќе се склучуваат 
само по негово одобрение, како и за кои кредитни 
работи со странство е потребна претходна согла-
сност од Народната банка. 

VII. Контрола на девизното работење 
Член 26 

Контрола на девизното работење вршат Девиз-
ната инспекција и Народната банка според пропи-
сите што важат. 

VIII. Надлежност во управната постапка 
Член 27 

Сите решенија во управната постапка во врска 
со девизното работење по стоковен основ ги доне-
сува во прв степен Управата за надворешна трго-
вија, а по нестоковен основ сојузниот Државен 
секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет, ако донесувањето на овие решенија со про-
писи не е ставено во надлежност на други органи. 
'Решенијата на Управата за надворешна трговија 
^односно на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет конечни се и 
Против нив може непосредно да се поведе управен 
^пор. 

Ако решението на Управата за надворешна 
трговија односно на сојузниот Државен секретари-
јат за работи на општата управа и за буџет е доне-
сено по слободна оценка, против такво решение 
може да му се изјави жалба на Сојузниот извршен 
совет во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението и тоа преку Управата за" надворешна 
трговија односно преку сојузниот Државен секре-
таријат за работи на општата управа и за буџет. 

Против решенијата што ги донесува Народната 
банка како девизен орган жалба може да ќ се 
изјави на Управата за надворешна трговија во срок 
од 15 дена од денот на приемот на решението и тоа 
преку Народната банка. 

Сојузниот извршен совет може да именува 
одделна комисија од три члена за решавање на 
жалбите од ст. 2 на овај член. 

Член 28 
За споровите што ќе станат по работите склуче-

ни на девизните пресметковни места надлежен е ви-
шиот стопански суд, 

IX. Казнени одредби 
Член 29 

Со парична каз:та до 10,000.000 динари ќе се 
казни за стопански престап стопанска организација 
или установа со самостојно финансирање: 

1) ако определените странски средства за пла-
ќање не ги внесе во земјава и не ги продаде на 
Народната бан^а во пропишаниот срок; 

2) ако странските средства за плаќање со кои 
располага ги употреби на начинот спротивен на 
оваа уредба; 

3) ако во пропишаниот СРОК не ги увезе од 
странство однапред платените стоки; 

4) ако Р1зврши наплата односно плаќање спро-
тивно на членот 6 од оваа уредба; 

5) ако склучи со странство кредитни работи 
спротивно на членот 25 од оваа уредба. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни; 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или во устано-
вата со самостојно финансирање. 

Член 30 
Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок комората и друга општествена 
организација ако стори некое дејство од ст. 1 на/ 
претходниот член. 

За дејствието од ст. 1 на претходниот член ќе 
се казни и одговорното лице во општествената ор-
ганизација со парична казна до 100.000 динари. 

Член 31 
Од стопанската организација, од установата со 

самостојно финансирање, од комората или друга 
општествена организација, кои со дејствието сто-
рено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавил е! за себе имотна корист, ќе се одземе целиот 
износ на така прибавената корист. 

Член 32 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во буџетската уста-
нова ако стори некое од дејствијата од чл. 29 на 
оваа уредба. 

Член 33 
Приходите од паричните казни изречени според 

одредбите од оваа уредба, како и имотната корист 
одземена врз основа на чл. 31 од оваа уредба, се 
уплатуваат во сојузниот буџет. 

Член 34 
За стопанските престапи од чл. 29 на оваа уред-

ба суди вишиот стопански суд, а претходната по-
стапка ја води Девизната инспекција. 

Вишиот стопански суд одлучува и за одземање 
на имотната корист од стопанската организација 
или од установата со самостојно финансирање 
според чл. 31 од оваа уредба. 

Вишиот стопански суд може да ја повтори или 
дополни постапката што ја спровела Девизната 
инспекција. 

Постапката по стопанските престапи од оваа 
уредба се води според одредбите на Законот за 
стопанските судови. 

Ако со одредбите на оваа уредба и на Законот 
за стопанските судови не е поинаку определено, на 
стопанските престапи и на постапката поради тие 
престапи согласно ќе се применуваат одредбите од 
чл. 75, 78, 80 ст. 2 и 3, чл. 8 ст. 1 и чл. 83, ст. 1 и 2 
од Уредбата за управување со основните средства 
на стопанските организации. 

Член 35 
Постапката по прекршоците ед чл. 30 и 32 на 

оваа уредба ја води и решение за казната за тие 
прекршоци донесува во прв степен Девизната ин-
спекција. 

Девизната инспекција одлучува и за одземање 
имотната корист од комората или друга општестве-
на организација според чл. 31 на оваа уредба. 

Против решението на девизната инспекција 
може да му се изјави жалба на директорот на 
Управата за надворешна трговија во срок од 15 де-
на од денот на приемот на решението. 

Член 36 
Во поглед застареноста на правото за гонење 

за стопански престапи и прекршоци од оваа уредба, 
како и во поглед застареноста на извршувањето 
на паричните казни, ќе се применува одредбата 
од чл. 17 на Законот за регулирање на платниот 
промет со странство (Девизен закон). 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 37 

Поблиски прописи за примена на оваа уредба 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Работите од чл. 10, 12 ст. 2, 22 ст. 3 и 25 ст. Ћ 
од оваа уредба ќе ги врши Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет се додека Сојузниот 
извршен совет не ќе го определи надлежниот упра-
вен орган предвиден со оваа уредба за вршење на 
тие работи. 

Член 38 
На I Јануари 1956 година престануваат да 

важажЈ 
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1) Уредбата за девизното послување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54); 

2) Уредбата за данокот на добивката од девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54 
и 36/65); 

3) Решението за државните и други плаќања 
за кои се продаваат девизни средства од Централ-
ниот девизен фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/54). 

Член 39 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година, додека на ра-
ботите на увозот и извозот склучени до 1 јануари 
1956 година ќе се применуваат прописите што 
важеле до тој ден, доколку со одделни прописи не 
е определено поинаку. 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 432 

6 декември 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

575. 
Врз основа на одделот 11 од Одлука,та 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 ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА КРЕДИТИТЕ 
ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИТЕ КРАТКО-

РОЧНИ КРЕДИТИ 
Член 1 

Во Уредбата за кредитите за обртни средства 
и другите краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55) по членот 30 
се додава нов член ЗОа, кој гласи: 

„Според одредбите на оваа уредба Народната 
банка може да дава и кредити во странски! сред-
ства за плаќање за постојани обртни средства на 
претпријатијата за меѓународно-тртовско посреду-
вање. 

Вкупниот износ на странските средства за пла-
ќање за давање кредити за постојани обртни сред-
ства, височината на интересната но,рма и начинот 
на давање на овие кредити ги утврдува Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет." 

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

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

Р. п. бр. 433 
6 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател на Сојузниот 

извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

576. 
б р з основа на одделот 5 главата XIX од-Сојуз-

ниот општествен план за 1955 година и чл. 50 и 39 
точ. 6 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА ДОБИВКА 
И ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ЦЕНАТА НА ЧИНЕЊЕТО ВО 1955 ГОДИНА 
Член 1 

Во чл. 5 од Уредбата за оданочување на вон-
редната добивка и за држање премии за намалу-

вање на, цената н,а чинењето во 1955 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/55) се в,несува нов став 
2, кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став, ка ј стопан-
ските организации чија индивидуална норма на до-
бивката од 1954 година е пониска од 5%, како вон-
редна добивка ќе се смета оној дел од добивката што 
го преминува износот добиен со примена на норма-
та од 5% врз вкупниот приход оствар,е-н. во 1955 го-
дина." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 434 

6 декември 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, ^ 

Едвард Кардељ, с. р. ^ 

577. 
Врз основа на одделот 1 главата XVII од Сојуз-

ниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54) Сојузниот извр-
шен совет донесува 

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

НА ПРОМЕТ 
Член 1 

На крајот на одделот I чл. 1 од Уредбата за 
измени и дополненија на Тарифата на данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) се 
додава нов став, кој гласи: 

„Н,а увезените производи од тар. броеви 2)9, 
30 и 31 нема да се наплатува данокот на промет 
при увозот според нормите од точ. 5, 6 и 7 на овој 
оддел, туку и натаму ќе се наплатува данокот на 
промет според досегашните норми." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 10 август 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 435 

6 декември 1Ѕ55 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпреседател 
на Сојузниот извршен совет 

Едвард Кардељ, с. р. 

578. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 5, 23 и 24 од Законот за селскостопан-
скиот земјишен фонд на општонародниот имот и 
за доделување земја на сѕлскостопан,ските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53), Соју-
зниот извршен совет дсстссуѕг 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ОБВРЗНИЦИ ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ ИМОТОТ 
ИЗДВОЕН ВО СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИ-

ШЕН ФОНД НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 
Член 1 

Во Уредбата за издавање обврзници за надоме-
стување имотот издвоен во селскостопанскиот зем-
јишен фонд на општонародниот имот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/54) по чл. 12 се додава нов 
член, кој гласи: 

„Член 12а 
Според одредбите на оваа уредба ќе им се ис-

платува надоместок во обврзници на сопствениците 
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на земјиштата на кои според Законот за укинување 
виНсичарОЈШте и слични односи што ги донело На-
родното собрание на Народна Република Словенија 
— се укинати виличар ските односи и кои станале 
општонароден имот." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. П. бр. 438 
6 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

579. 
Врз основа на чл. 8 ст. 2 и 3 од Уредбата за 

изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама и за полагање депозит за обезбедување испла-
тата на инвестиционите работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55 и 54/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБЈЕКТИТЕ 

ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Воените објекти што се градат на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за работи 
н а народната одбрана, мораат да имаат инвести.ци-
она п-рограма одобрена о,д државниот секретар за 
работи на народната одбрана. 

Ревизија на инвестиционата програма од прет-
хо,дниот став врши комисијата чи,и членови ги име-
нува државниот секретар за работи н,а народната 
одбрана, а одобрение донесува државниот секре-
тар за работи на народната одбрана во вид на 
решение. 

Народната банка ја фин,ансира изградбата на 
објектите ед ст. 1 на ов,аа точка врз ос,нова на 
потврда од Државниот секретаријат за работи на 
народната одбранам дека е одобрена и,нвестиционата 
програма, во која е означена вредноста на инве-
стиционите работи. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана ќе пропише кои податоц,и од, инвестиционата 
програма е должен инвеститорот да и' поднесе на 
Народната банка. 

2. Инвестиционите објекти н,аменети за воената 
индустрија односно за претпријатијата што произ-
ведат за определени потреби на Југословенската 
народна армија, како и инвестиционите работи на 
такви претпријатија, мораат да имаат ревидирана 
и одобрена инвестицион,а програма, без оглед на 
изворите на средствата. 

Ревизијата на инвестицио-ната програма од прет-
ходниот став ја врши комисијата чии членови за-
еднички ги именуваат Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет и државн,иот секретар 
за работи на народна,та одбрана. Решение за одо-
брување на оваа инвестициона програма донесува 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Народната банка ги финансира работите пред-
видени во оваа точка врз основа на потврдата 
п,ред,видена во ст. 3 точ. 1 од оваа одлука. За објек-
тиве што се кредитираат од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд, инвеститорите покрај оваа по-
тврда и' поднесуваат на Народната банка и изводи 
од инвестиционата програма на специјалниот обра-
зец на Народната банка, што го одобрува држав-
ниот секретар за работи на народната одбрана во 
согласност со Сојузниот извршен совет 

3. Ревизијата и одобрувањето на инвестиционата 
програма за изградба на станбени згради што се 
финансираат од средствата на претсметката з а Др-
жавниот секретаријат за работи на наро,дната од-
брана или за потребите на претпријатијата што 
произведат за определени потреби на Југословен-
ската народ,на армија, ги врши надлежниот орган 
според Уредбата за изработка и одобрување на ин-
вестиционата програма и за полагање депозит за 
обезбедување исплата на инвестиционите работи. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на; 
објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година освен што за 
точ. 3 ќе се применув,а од денот на влегувањето1 

во сила на оваа одлука. 
Р. п. бр. 443 

6 декември 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

580. 
Врз основа на тон. 1 и 8 од чл. 79 на Уставниот 

закон и одделот 7 глава XXIX од Сојузниот опште-
ствен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОЗАЈМИЦИ НА ОПШТИНИТЕ, 
ОКОЛИИТЕ И НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ 

РАСХОДИ ПО БУЏЕТИТЕ ЗА 1955 ГОДИНА 
1. На општините, околиите и народните репуб-

лики кои поради нерамномерно^ притекнување 
приходи на своите буџети не се во можност да ги 
измират најнеопходните материјални (оперативни и 
функционални) расходи на државните органи и 
установи што се финансираат од нивните буџети ќе 
им даде Народната банка, на товар на резервите 
на федерацијата, краткорочни позајмици за покри-
вање на овие расходи и тоа најмногу до височина 
во која тие расходи се предвидени во нивните бу-
џети за 1955 година. Овие позајмици има да се 
вратат најдоцна до крајот на сметковната 19551 
година. 

Поза јмици^ од претходниот став не можат да 
се даваат н,иту користат за расходите приведени во 
чл. 26 ст. 3 од Уредбата за кредитите за обртни 
средства и други краткорочни кредити („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/5^ и 14/55). 

2. На позајмиците дадени според одредбите од 
оваа одлука Народната банка ќе засметува интерес 
по норма од 6% годишно. 

3. Се овластува Народната банка од текуштите 
приходи на буџетите и фондовите на општините, 
околиите и народните републики за 1955 година, 
по исплатата на нивните лични расходи и матери-
јални расходи приведени во точ. 1 од оваа одлука, 
да ги наплати во корист на средствата н,а резервите 
на федерацијата износите во височина на позајми-
в т е дадени според одредбите од оваа одлука. 

4. Под фондови од оваа одлука не се 'подра-
збираат фондовите формирани според одредбите на 
Сојузниот општествен план за 1955 година и тоа за 
приходите до височината определена со сојузните 
прописи. 

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

Р. п. бр. 420 
б декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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581. 
Врз оснојва на чл. 39 во врска со чл. 61 од Уред-

бата за додатокот на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", б-р. 36/55) Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ УВЕРЕНИЈА И ЗА ИСПЛАТА 
НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВРЗ ОСНОВА НА 
НОВИ ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА 

НА КОРИСНИКОТ 
1. На корисниците на додатокот на деца, кои 

според одредбата на чл. 61 од Уредбата за додато-
кот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) 
биле должни до 30 септември 1955 година да под-
несат уверение за даночниот цензус на основниот 
данок на доход од селското стопанство за 1955 го-
дина, односно уверение за облогот со д,анок на при-
ходите во 1954 година, а кои во пропишаниот срок 
не ги поднеле тие уверенија, така што органите 
надлежни за^ донесување решенија за правото на 
додаток не ќе бидат во можност до 31 декември 
^955 година да ги донесат тие решенија според од-
редбите на Уредбата за додатокот на деца, ќе им 
се запре исплатата на додатокот со денот 1 јануари 
1956 година, се' додека не се донесат нови решенија 
за прав-ото на додаток врз основа на уверенијата 
за да,ночниот цензус за 1955 односно 1954 година. 

По исклучок, на корисниците од ст., 1 кои со 
потврд,а од органот надлежен за издавање на уве-
ренија за даночниот цензус ќе докажат дека бара-
њето за издавање ув,ерение за даночниот цензус му 
го поднеле на надлежниот орган до 30 септември 
1955 година а дека тој орган уверението не го из-
дал благовремено, ќе им се исплатува од 1 јануари: 
1956 година на нивно барање аконтација на дода-
токот во височина на постојаниот додаток на деца 
што иѕм припаѓал до 31 декември 1955 година. Оваа 
аконтација ќе се исплатува најдоцна за три ме-
сеци,, до кој срок органот н,адлежен за донесување 
решенија за правото на додаток е должен да до-
несе ново решен,ие врз основа на уверението за да-
ночниот цензус за 1955 односно 1954 година. 

2. На корисниците на додатокот на деца за чии 
имоти до крајот на 1955 година нема да биде извр-
шен облог на данокот поради тоа што работите 
о-колу катастарот на земјиштата и облогот на основ-
ниот данок не се завршени, ќе се определи почну-
вајќи од 1 јануари 1956 година правото на додаток 
на деца врз основа на уверенијата за облогот на 
данокот на приходите од селското стопанство за 
1954 година. Според овие решенија ќе се исплатува 
додатокот се' додека надлежните органи не бидат 
во можност да донесат решение за правото на до-
даток врз основ,а на уверението за даночниот цен-

з у с на основниот данок на доход од селското сто-
панство за 1(955 година. 

^,3. Корисниц,ите на додатокот на деца кои немаат 
доход од селско) (стопанство или други приходи под-
ложни на данок, должни се на органите надлежни 
за донесување решенија за пра,вото на додаток од 
'1 јануари! до 30 април 1956 годин,а да им поднесат 
мони уверенија за имотната состојба односно за да-
ночниот цензус издадени од надлежниот финанси-
ски орган. 

4. Уверенија за имотна,та состојба односно за да-
ночниот цензу,с на корисниците на додатокот на 
деца им издава соодветен управен орган на народ-
ниот одбор н,а надлежната општина. 

5. Органите надлежни за донесување решен,и-ја 
ра правото на додаток на, деца се должни, кога ќе 
утврдат дека уверенијата за имотната состојба од-
носно за даноч,ниот цензус содржат невистинити по-
датоци, против одговорните службени лица да под-
несат кривична пријава, без оглед дали поради 
употр,еба на такви уверенија е дојдено до непра-
вилно користење правото на додаток на деца и до 
оштетување стиловите на социјалното осигурување. 

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

Р. п. бр. 452 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. 1 Родољуб Чолановиќ, с, р . 

582. 
Врз основа на чл. 25 и 40 од Уредбата за кре-

дитите за обртни средства и други краткорочни 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54 
и 54/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА ПОКРИВАЊЕ ЗАГУБИ И 

МАЊОЦИ 
I. Народната банка може да им одобрува на 

земјоделските задруги (во натамошниот текст: за -
други) кредити за покривање на загубите и м е с е -
ците настанати до 31 декември 1954 година. 

Пред, одобрувањето на кредитот од претходниот 
став Народната банка односно штедилниц,а ќе при-
бави од територијално надлежниот народен одбор 
н,а околијата и од околискиот сојуз н,а земјодел-
ските задруги мислење дали задругата што бара 
кредит ги исполнува, економските услови за тоа. 

II. З,а добивање кредит од претходната точка 
задругите се должни, покрај условите од чл. 4 на 
Уредбата за кредитите1 за обртни средства и други 
краткорочни кредити, да ги исполнат и следните 
услови: 

1) највисокиот орган н,а задругата да дон,есе 
одлука со која задругата се обврзува: 

а) дека од своите редовни приходи или од уде-
лите на задругарите ќе ги пополни загубите, како' 
и мањоците кои не можеле да се наплатат од од-
говорните лица, и тоа во срок кој не може да бид,е 
подолг од три години од денот на донесувањето на 
одлуката; 

б) дека своето книговодство, ако е неажурно, 
ќе го ажурира во срок од три месеци од денот на 
донесувањето на одлуката; 

2) членовите на задругата да ги уплатат запи-
шаните удели до 31 март 1956 година; 

3) против лицата одговорни за мањоците да се 
поднесени тужби до надлежниот суд, односно по 
правосилноста на пресудите донесени по тужбите 
за надоместокот на штетата да се преземени мерки 
за наплата, или да поднесат докази за ^ н а п л а т и -
воста на надоместокот на штетата за, утврдените 
мањоци. 

За дава-ње кредит од точ. I од оваа одлука На-
родната ба,нка може, покрај условите од претход-
ниот став, да б,ара и гаранција на народниот одбор 
на општи,ната или на околијата. За обезбедува,ње 
своите обвр,ски по дадената гаранција, народниот 
одбор на општината односно на околијата може да 
бара членовите на управниот одбор на задругата да 
дадат лична материјална гаранција дека кредитот 
ќе биде вратен во1 опред,елениот срок. 

III. Срокот за враќање на кредитот од точ. I од 
оваа одлука спогодбено го утврдуваат Банката и 
задругата која бара кредит, со тоа тој срок да не 
може да биде подолг од три години. 

IV. Кредитите од точ. I од оваа одлука Народ-
ната банка може да ги одобрува и преку штедил-
ници основани од задруги или од други штедил-
ници. 

Штедилниците основани од задруги и другите 
штедилници можат на задругите и сами да им ги 
одобруваат овие кредити под условите од оваа од-
лука. 

V. Технички упатства за 'извршување на оваа 
одлука ќе издав,а Народната банка во спогодба со 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ. 
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VI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. П. бр. 444 ' 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

583. 
Врз основа на чл. 35а од Уредбата за заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54 и 54/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ И 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ЗАДРУГИ НАСТАНАТИ СО ИЗГРАДБА 

НА ЗАДРУЖНИ ДОМОВИ 
1. На земјоделските задруги што ги утрошиле 

обртните средства за изградбата на задружните 
домови Народната банка ќе им одобри инвестици-
они заеми за надоместување (рефундација) за у т е -
шените обртни средства, под условите предвидени 
во ов,аа одлука. 

2. Инвестициони заеми ќе се одобрат само за 
надоместување обртните средства утрошени до 31 
декември 1954 година. 

3. Право на користење инвестиционен заем спо-
ред оваа одлука има само онаа земјоделска задруга 
која управува со задружен дом. 

4. Народната банка ќе одобри инвестиционен 
заем ако највисокиот орган на земјоделската за-
друга ќе се обврзе дека за,другата ќе почне со редно 
отплатување по овој заем во срок од една година 
од денот на неговото одобрув,ање. 

Народната банка ќе го утврди во спогодба со 
еадругата срокот за враќање на заемот од претход-
ниот став, со тоа што овој срок да не може да биде 
подолг од 10 години. 

5. Народната банка може давањето на кр,едитот 
од претходната точка да то услови со добивање 
гаранција од народниот одбор на општината или 
на о-колијата. 

6. Под условите од оваа одлука, на земјодел-
ските задруги може инвестициони заеми да им 
одобрува и комуналната банка односно штедилни-
цата или Народната банка преку комуналн,ата бан-
ка односно преку штедилницата. 

7. Народната банка може на земјоделските за-
други да им го одложи плаќањето на долгот по по-
ранешните инвестициони заеми за изградба на за-
дружен дом најдоцна до 31 декември 1956 год,ина. 
Во тој случај на вкупниот износ на долгот (неот-
платениот дел од заемот, достасаните ануитети и 
затезниот интерес по тие заеми) Банката ќе пре-
смета нов ануитет за преостанатото време предви-
дено за исплата на долгот. 

Во вкупниот износ на долгот од пре-тходниот 
став не влегува износот на заемот од точ. 4 на оваа 
одлука. 

8. Ако земјоделската задруга се спогоди со на-
родниот одбор на општината да му го отстапи пра-
вото за управување со задружниот дом, сите обвр-
ски на задругата што произлегуваат од изградбата 
и управувањето со задружниот дом се пренесуваат 
на народниот одбор на општината, со тоа што за-
другата не може да бара враќање на сопствените 
инвестициони средства што ги утрошила з^ изград-
ба на задружниот дом. 

Во случајот од претходниот став Народната 
банка ќе и' даде на општината повластици предви-
дени во оваа одлука за земјоделските задруги. 

9. Ако земј оле леќата задруга не ќе се спогоди 
со народниот одбор на општината за отстапување 
правото на управување со задружниот дом во сми-
сла на претходната точка, а по користењето оле-
снувањата според оваа одлука ќе биде во задоцну-
вање со отплатување на заемот, Народната банка 

може заради наплата на своето побарување да по-
стапи (Лшред прописите што постојат. 

10. Поблиски упатства за извршување ма оваф 
одлука пропишува сојузниот државен секретар1 за! 
работи на народното стопанство. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 447 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Се-кретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

584. 
Врз основа на чл. 119 во врска со чл. 28 и 30 

од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54 и 28^55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ (КОТИЗАЦИЈАТА) НА СОЈУ-

ЗИТЕ НА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 
1. Износот што неземјоделските задруги (во на-

тамошниот текст: задругите) им го плаќаат на име 
придонес на сојузите на неземјоделски задруги (во 
натамошниот текст: сојузите) го определува собра-
нието на сојузот врз основа на претсметката на 
приходите и расходите на сојузот. 

Собранието на сојузот може да определи износот 
на придонесот да се пресметува во вид на процент 
од вкупниот приход на задругите, од прометот, од 
исплатените плати или на некој друг начин. 

2. Придонесот што им го плаќаат задругите во 
смисла на точ. 1 од оваа одлука на сојузите во кои 
се зачленети паѓа на товар на материјалните тро-
шоци на задругите до износот од 30.000 динари 
месечно. 

3. Ако износот што поодделна задруга му го 
плаќа на име придонес на сојузот е поголем од из-
носот предвиден во претходната точк,а, разликата 
паѓа на товар на средствата за самостојно распола-
гање на задругата, а во занаетчиските и другите 
набавно-продажни неземјоделски задруги на товар 
на средствата на инвестициониот фонд. 

4. Ако задругата е зачленета во повеќе сојузи 
или во поодделни комори и стручни здруженија, 
износите што се одбиваат од вкупниот приход пред 
да се утврди добивката на задругата, се пресмету-
ваат одделно за секој сојуз, комора односно здру-
ж е н и е / 

5. Одредбите на точ. 2—4 од оваа одлука со-
гласно ќе се применуваат и на придонесот што го 
плаќаат претпријатијата и дуќаните што ги осно-
вале сојузите за издршка на сојузот — оснивачот. 

6. За износот на придонесот што поодделна за-
друга му го плаќа на сојузот, како и за износот на' 
придонесот што му го плаќа на сојузот претпријатие 
и дуќан, сојузот е должен да го извести народниот 
одбор на околијата (општината) и надлежната ф и -
лијала на Народната банка на чие подрачје е седи-
штето на задругата односно на претпријатието и 
дуќанот. 

7. Средствата остварени на име придонес со ју-г 
зите можат да ги употребат за покритие на своите' 
редовни расходи по претсметката на приходите тЛ 
расходите.. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 418 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. додољуб Чолановиќ, с. р, 
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585. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за девизното 

работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА 
^ СТРАНСКИВЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

I. Сите извозници на стоки во странство се 
должни на Народната банка да и' ги продадат сите 
остварени странски средства за плаќање. 

За намирување трошоците на извршената ра-
бота и за други сопствени: плаќања н,а извозниците 
на стоки им припаѓа 1% од остварените странски 
средства за--плаќање. 

Странските средства за плаќање од ст. 1 из-
возниците на стоки и' ги продаваат на Народната 
^ анка по двоен званичен курс исправен за диспа-
ритет на односната девиза (пресметковен курс) 
што важел на денот што му претходел на склу-
чувањето работата по извозот на стоки. 

Пресметувањето на остварените странски сред-
ства за плаќање од претходните ставови се врши 
врз основа на износот на наплатените странски 
средства за плаќање франко југословенската гра-
ница. 

Со одделни прописи на Сојузниот извршен со-
вет ќе се определи делот на остварените странски 
средства за плаќање што се должни транспортните 
и другите услужни стопански организации да и' 
го продадат на Народната банка по пресметковниот 
".ур-с што важел на денот на продажбата, "како и 
делот што можат да го употребат за сопствени пла-
ќања во странство. 

Странските средства за плаќање што не ќе ги 
употребат извозниците и стопанските организации 
од ст. 5 на оваа точка за сопствени плаќања, можат 
да и' се продадат само на Народната банка по пре-
сметковниот курс што важел на денот на продаж-
бата. 

Л. Претпријатијата за меѓународно трговско 
посредување се должни да и' продадат на Народна-
та банка 50% од остварените заработки во стран-
ски средства за плаќање по пресметковниот курс 
што важел на денот на продажбата, а остатокот го 
задржуваат на име наголемување на обртните сред-
ства. 

Пресметувањето од претходниот став го вршат 
претпријатијата за меѓународно трговско посре-
дување со Народната банка за минатиот тримесе-
чен период во срок од 15 дена по истекот на секое 
календарско тримесечје. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да определи и друг начин за пресме-
тување со претпријатијата за меѓународно тргов-

4 еко посредување. 
III, Стопанската организација што ќе оствари 

странски средства за плаќање како добивка со 
изведба на инвестициони работи во странство, може 
уаСТИТЗ средства да и' ти продал,е само на Народ-
ната банка по пресметковниот курс нАо важел на 
денот на продажбата, ако не ги употреби за соп-
ствени плаќања. 

IV. Народната банка ќе ги откупува по звани-
чен курс: 

1) сите странски средства за плаќање што сто-
панските организации ќе ги остварат со вршење 
угостителски услуги; 

2) сите странски средства за плаќање што 
домашните физички и правни лица ќе ги оства-
рат врз основа на иселенички дознаки, наследство, 
подароци и други нестоковни основи; 

3) странските средства за плаќање што ќе ги 
-несат во земјава странски Физички и правни лица 
(вклучувајќи ги дипломатските и другите странски 
претставништва). 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да ја утврди височината на премијата 
што Народната банка при купувањето на стран-
ските средстава за плаќање од претходниот став 
ќе ја исплатува покрај званичниот курс. 

Во сите други случаи, ако со одделни пропи-
си не е определено поинаку, Народната банка ќе 
ги откупува странските средства за плаќање по 
званичен курс. 

V. Странските средства за плаќање што ќе се 
затечат на девизните сметки ка ј Народната банка 
на 1 јануари 1956 година, можат да се употребат за 
сопствени плаќања или да и' се продадат на На-
родната банка, по курсевите од оваа одлука. 

VI. Се овластува Народната банка долгувањата 
на стопанските организации, по девизните кредити 
одобрени пред 1 јануари 1956 година, да ги наплати 
во динари по пресметковниот курс. 

Народната банка може на стопанските органи-
зации да им продаде странски средства за плаќање 
по пресметковниот курс кога стопанската органи-
зација склучила кредитна работа по увозот, по кој 
плаќањето стасува по 31 декември 1955 година, ако 
по поднесената пријава за кредитна работа дала 
согласност за кредитната работа, и ако во поднесе-
ната пријава е наведено дека плаќањето ќе се из-
врши со странски средства за плаќање реализира-
ни со сопствена дејност на стопанската организа-
ција. 

Народната банка ќе постапи на начинот од 
претходните ставови само кога стопанската орга-
низација е во невозможност овие долгувани да ги 
исплати од расположивите странски средства за 
плаќање. 

VII. Пресметковните курсеви ги објавува На-
родната банка. 

VIII. На 1 јануари 1956 година престанува да 
важи Одлуката за определување делот на деви-
зните средства што стопанските ор-ганизации ќз 
и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ и 
основата според која ќе се откупува овој дел 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54, 14/55, 21/55 и 
30/55), Одлуката за постапување со девизните сред-
ства остварени со1 извоз на селскостопански произ-
води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) и Одлу-
ката за исплатување на динарската противвред-
ност за примените странски средства за плаќа-
ње по иселеничките дознаки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54). 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува за сите купопродажби на с т р а н с к и 
средства за плаќање од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 442 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

586. 
Врз основа на чл. 11в од Уредбата за изработка 

и одобрување на инвестиционата програма и за по-
лагање депозит за обезбедување исплатата на ин-
вестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54, 36/55 и 54/55), Сојузниот извршен сог-ет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗА ИСПЛАТА НА ЗАРАБОТЕВТЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1. Народната банка и другите банки кај кои сз 

водат жиро сметки на градежните претпријатија 
(стопанска гранка 412) можат да им одобруваат на 
овие претпријатија одделни краткорочни кредити за 
дополнителни обртни средства со цел за исплати 
на платите и другите примања според тарифниот 
правилник заработени а неисплатени на работни-
ците и службениците до 30 ноември 1955 година. 

2. Кредитите од претходната точка ќе се одо-
бруваа 

а) ако извршените работи се финансираат од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд или од 
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средствата на федерацијата преку Општиот инве-
стиционен фонд, а не се наплатени од причина 
што инвеститор,ите не поднеле потврда за ревизи-
јата и решение за одобрување на инвестиционата 
про-грама или што работите се запрени по реше-
ние од сојузни органи; 

б) ако извршените работи се финансираат од 
другите извори, освен од средствата приведени под 
а), а не се наплатени од прич,ина што инвестито-
рите не поднеле потврда за ревизијата и решение 
За одобрувањето на инвестиционата програма или 
не положиле депозит во смисла на прописот што 
постои, а градежните претпријатија поднесат из-
јава дека работите се запрени. 

3. Кред,ити според оваа одлука можат да се одо-
бруваат по барањата од градежните претпријатија 
поднесени до 25 декември 1955 година. 

Интересот по овие кредити ќе се пресметува 
според прописите што постојат. 

4. До конечната отплата на кредитот" според 
оваа одлука, банките ќе ја блокираат жиро смет-
ката на градежното п,ретпр,ијатие. 

5. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
одлука ќе донесува по потреба сојузниот државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

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

Р, п. бр. 446 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

587. 
Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за деви-

зното работана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Ј1 У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИВЕ 

ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 
1. Пресметувањето на разликата меѓу домашни-

те и странските цени при увозот и извозот се врши 
со примена на пропишаните коефициенти што ва-
желе на денот што му претходел на склучувањето 
на роботата. 

Коефициентите се применуваат врз цената на 
стоката односно услугата изразе,на во динари 
по пресметковниот курс на односната девиза што 
важел на денот што му претходел на склучувањето 
на работата. Како цена на стоката се смета цената 
на стоката франко југословенската граница. 

Коефициентите ги утврдува надлежниот упра-
вен орган што ќе го определи Сојузниот извршен 
совет по предлог од Управата за надворешна трго-
вија. 

Пресметувањето на разликата во цените од ст. 
1 се врши со Фондот на разликите во цените при 
работењето со странство (во натамошниот текст: 
Фондот) во смисла на чл. 23 од Уредбата за де-
визното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55). 

2. По исклучок од ст. 1 на претходната точка 
надлежниот управен орган што ќе го определи Со-
јузниот извршен совет, може во случај на увоз на 
стока со определена намена за потребите на вна-
трешниот пазар да одобри разликите во цените да 
се пресметуваат без примена на пропишаните кое-
фициенти, а врз основа на фактичните разлики во 
цените. 

3. Управата за надворешна трговија може да 
дава премии за извоз од средствата предвидени 
за тоа. 

Границите на износот во рамките на средства-
та според претходниот став, како и смерниците за 
д,авање премиите за извоз, ги утврдува Одборот за 
стопанство на Сојузн.иот извршен совет. 

4 При увозот на стоки и услуги за кои опре-
делениот тгсѕфпгиент е поголем од 1,00, увозниците 

ќе го уплатуваат во Фондот износот што се добива 
кога набавната цена наголемена со трошоците на 
подвозот до југословенската граница и изразена во 
динари по пресметковниот курс, ќе се помножи со 
определениот коефициент намален за 1,00. 

При увозот на стоки и услуги за кои определе-
ниот коефициент е помал од 1,00 ̂ увозниците ќе го 
наплатуваат од Фондот износот што се добива кога 
набавната цена наголемена со трошоците на под-
возот до југословенската граница и изразена, во 
динари по' пресметковниот курс, ќе се помножи со 
разликата меѓу коефициентот 1,00 и определениот 
коефициент. 

Ка,ко набавна цена од претходните ставови се 
смета вредноста на стоката означена во странската 
фактура. Ако во оваа вредност, а со оглед на место-
то на испораката (пари,тетот), не се засметана и 
транспортните трошоци, тие ќе се засметаат во це-
ната. Како транспортни трошоци се сметаат: трошо-
ците на подвозот на странска релација до југо-
словенската граница, осигурувањето, трошоците на 
товар,ењето и цретоварувањето во странство и пла-
ќањето на странски шпедитерски трошоци. Другите 
трошоци (провизии, лежарина, контрасталии, прови-
зија на странска банка и др.) одделно ќе се иска-
жат и придадат на фактурната вредност. 

5. При извозот на стоки и услуги за кои опре-
делениот коефициент е поголем од 4,00, извозниците' 
ќе го наплатуваат од Фондот износот што се добива? 
кота постигнатата цен,а во странство, намалена за! 
трошоците на подвозот од југословенската граница 
и изразена во динари по пресметковниот курс, ќе 
се помножи со определениот коефициент намален 
за 1,00. 

При 'извозот на стоки и услуги за кои опреде-
лениот коефициент е помал од 1,00 извозниците ќе 
го уплатуваат во Фондот износот што се добива 
ког,а постигнатата цена во странство, намалена за 
трошоците на подвозот од југословенската граница 
и изразена во динари по пресметковниот курс, ќе 
се помножи со разликата меѓу коефициентот 1,00 и 
определениот коефициент. 

Како постигната цена од претходните ставови 
се смета продажната вредност на стоката фран,ко 
југословенската граница, која се добива кога од 
наплатената противвредност на извезената стока ќе 
се одбијат трошоците за транспортот на странската 
релација и другите странски трошоци. 

6. За стоката увезена со цел за доработка, услу-
ж,на преработка или поправање во земјата, се 
врши времено пресметување на разликата во це-
ните при увозот. Ако доработена, преработена од-
носно поправена стока се извезе во пријавениот 
срок, кој, по правило не смее да биде подолг од 
една година, уплатената разли,ка во цените при 
увозот се враќа. Доработена, п,реработена односно 
поправена стока при извозот подложува на пресме-
тување разли,ката во- цените за вред,носта на извр-
шената услуга и предадениот материјал. Управата 
за надворешна трговија може да ги ослободи прет-
пријатијата за меѓународно трговско посредување 
од временото пресметување разликата во цените 
при увозот од овој став, 

Стоката извез,ена во странство со цел за до-
работка, услужна преработка или поправање не 
подлежува на плаќање разликата во цените при 
извозот, а при увозот подлежува на плаќање ра-
зликата во цените само за вредноста на извршената 
услуга и придадениот материјал, ако односниот 
производ се врати во земјава во пријавен,иот срок, 
кој, по правило, не смее да биде подолг од една 
година. 

Увозот односно извозот од ст. 1 и 2 од оваа точка 
и' се пријавува на надлежната царинарница. 

Срокот од ст. 1 и 2 на оваа точка може во 
оп,равдани случаи да го продолжи Управата за 
царини. 

7 Увезена стока купена со цел за препродажба 
во странство, не подлежува на плаќање разликата 
во цените, ако извозот на таа стока се изврши во 
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пријавениот срок, кој, по правило, не смее да биде 
подолг од 60 дена. 

Увозот односно извозот од претходниот став и' 
се пријавува на надлежната царинарница. 

Управата за царини може срокот од ст. 1 на 
оваа точка во оправдани случаи да го продолжи. 

Против "решението со кое Управата за царини 
одбива да го продолжи срокот според тон. 6 ст. 4 
и по претходниот став од оваа точка може да се 
изјави жалба во срок од 15 дена од денот на при-
емот на решението до Управата за надворешна тр-
говија, чие решение е конечно. 

8. Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот на опремата што се плаќа од Општиот ин-
вестиционен фонд, се врши со примена на опреде-
лениот валоризационен фактор врз пресметковниот 
курс за девизите. 

Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот за потребите на државните органи и уста-
нови, на установите со самостојно финансирање 
и на општествените организации, се врши со при-
мена на пропишаните увозни коефициенти врз зва-
ничниот курс на девизите 

Пресметувањето на разликата во цените при 
државни набавки на храна се врши без примена на 
коефициентите, а врз основа на фактичните разли-
ки во цената. 

9. Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
изв,ршенијт увоз да ги пресметаат со Фондот ра-
зликите во цените и да го уплатат износот што 
ќе биде утврден со таа пресметка. 

10. Извозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на извештајот од Н,ародната банка за ко-
нечната пресметка на стасаните девизи, да ги пре-
сметаат со Фондот разлики,те во цените и да го 
уплатат износот што ќе биде утврден со таа пре-
сметк,а. 

11. Ако увозниците односно извозниците во сро-
кот од точ. 9 и 10 на оваа одлука не ја пресметаат 
и уплатат разликата во цените, должни се да пла-

?г во корист на Фондот на име пенал за секој ден 
задоцнување 0,5 промили од утврдената разлика. 

Се овластува Народ,ната банка во случаите од 
претходниот став соодветниот износ да го наплати 
од жиро сметката на увозникот односно извозникот. 

12. Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
извршувањето на увозот, а извозниците во срок од 
30 дена од денот на извештајот од Народн,ата банка 
за конечната пресметка на стасаните девизи, да из-
вршат со Фондот пресметување на разликата во 
цените за увоз односно за извоз за кои имаат право 
да ја наплатат разликата. Народна,та банка е дол-
жна во' срок од 30 дена по приемот на исправната 
и документирана пресметка да им ја исплати од 
средствата на Фондот на увозниците односно на 
извозниците со пресметка утврдената разлика. 

Ако Народната банка во срокот од претходниот 
став не ја исплати утврдената разлика, должна е 
на увозниците односно на извозниците да им 
исплати 0 5 промили за секој ден задоцнување на 
товар на своите средства. 

13. Се овластува Народната банка во оправдани 
случаи да го продолжи срокот од точ. 9, 10 и 12 
од оваа одлука. 

14. Увозниците на производи чија цека во зе-
мјава е пропишана, како и сите извозници, можат 
со Фон,дот да ти пресметаат разликите во цените и 
по поинакви коефициенти отколку што се пропи-
шани, под услов овие коефициенти да се поповолни 
за Фондот. 

Ако разликите во цените се пресметани на на-
чинот предвиден во претходниот став, на увозни-
ците и на извозниците им припаѓа 10% од разли-
ката што поради ваквата пресметка ќе произлезе 
во корист на Фондот. 
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Употребата на средствата што ќе им пр-ипаднат 
на увозниците и извозниците по претходниот став, 
ќе се определи со одделен; сојузен пропис. 

15. Работите од точ. 1 ст. 3 и точ. 2 од оваа 
о,длука ќе ги врши Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет се' додека Сојузниот из-
вршен совет не определи надлежен управен орган 
предвиден со оваа одлука за вршење на тие работи. 

16. Оваа одлука ќе се применува на работите 
нд увоз и извоз склучени од 1 јануара 1956 година. 

На работите склучени пред 1 јануари 1956 го-
дина ќе се применуваат прописите и коефициентите 
што важеле за тие работи до тој ден, ако увозот 
односно извозот по такви работи се изврши до 30 
јуни 1956 година заклучно. Управата за надворешна 
трговиј-а може овој срок во оправдани случаи да 
го продолжи. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
увозниците и извозниците ќе можат да се користат 
со правото од точ. 14 и Ј ка ј работите склучени 
пред 1 јануари 1956 година, ако по нив уште не се 
пресметани разликите во цените. 

17, На 1 јануари 1956 година престанува да 
важи Одлуката за начинот и за условите по кои 
се врши пресметувањето на разликите во цените 
при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/54, 13/55, 30/55 и 44/55). 

18. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
об1авувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр, 441 
6 деке-мв,ри 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко, Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с р. 

588. 
Врз основа н-а одделот 1 главата XXVI од Соју-

зниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ ЗА КОКС 

1. Се определуваат највисоки продаж,ни це-ни за 
кокс и тоа 

Дин. за 1 тона 
а) кокс металуршки 22.300.— 
б) кокс ситен 17.500.— 
Цените на кок,сот од претходниот став ва-

жат како производителни продажни цени за 1 тона 
франко товарено во ва-гон во местото на произво-
дителот. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат одредбите на Одлуката за 
определување највисо-ките продажни цени за опре-
делените производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/54) со кои се определени цените за кокс од точ. 
1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот н а 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува д 15 ноември 1955 година. 

Р. п. бр. 396 
19 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ̂  ̂  -
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589. 
Врз основа на одделот 4 главата X X V I I на С О -

ЈУЗНИОТ општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИТЕ ЗА ОБЛОГ И 
НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ВО 
СТОПАНСТВОТО ОД ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИ-
СКИ И ПРИВАТНИ УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ 

1. Облогот и наплатата на придонесот за кад-
рови во стопанството што се должни да го плаќаат 
приватни занаетчиски и приватни угостителски 
дуќани во фондовите за кадрови во стопанството, 
ги вршат финансиските органи на народните од-
бори на општините. 

2. Облогот и наплатата на придонесот од прет-
ходната точка се вршат едновремено и во и,ста 
постапка., во која се вршат облогот и наплатата на 
данокот на доход од приватни занаетчиски и при-
ватни угостителски дуќани. 

3. Финансискиот орган на н,ародниот одбор на 
општината е должен по извршениот облог да и' 
достави на републичката занаетчиска односно на 
ре,публиката угостителска комора извештај за 
вкупно обложениот придонес на своето подрачје. 

4. Придонесот за кадрови во стопанството што 
се должни да го плаќаат приватни занаетчиски и 
приватни угостителски дуќани стасува за наплата 
во истите срокови кога стасува за наплата данокот 
на доход што го плаќаат овие обврзници. 

5. Финансискиот орга-н на народниот одбор на 
општината е должен до 15-ти секој месец да и' 
доставува на републичката занаетчиска и на ре-
публичката угостителска комора извештаи за на-
платениот прид,онес во минатиот месец. 

6. Ако наплатата на придонесот за кадрови во 
стопанството за 1955 година до влегувањето во сила 
н,а оваа одлука не е извршена според републички-
те прописи, облогот и наплатата на тој придонес за 
19515 година ќе го извршат, по исклучок од одред-
бата на точ. 2 од оваа одлука, органите определени 
со оваа одлука најдоцна до 15 декември 1955 го-
дина. 

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

Р. и. бр. 445 
6 декември: 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

590. 
Врз основа на чл. 79 ст, 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕ-
НА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ, 

ИЗВОЗОТ, ТРАНЗИТОТ И ВНАТРЕШНИОТ 
ПРОМЕТ 

I. За вршење здравствена контрола на растени-
јата при ,увозот, извозот, транзитот и внатрешниот 
промет се наплатува надоместок, и тоа: 

1) за вагонски пратки 100 динари за тона, 
2) за бродски пратки 100 динари за тона, а за 

пратки над 1.000 тони 50 динари за тона, 
3) за денчени пратки се плаќа 100 динари за 

секое прегледано колето до 5 колета, а з-а секое 
натамошно колото 50 динари. 

II. Вагоисхите пратки помали од 10 тони се сме-
таат како десетотонски. 

За преглед на камионски пратки надоместокот 
се наплатува како за прегледот на вагонски пратки. 

III. На име надоместок за преглед на дрвни 
стоки (трупци, режана граѓа, јамска граѓа и др.) се 
плаќа 20 динари за секој кубен метар. 

IV. Ако прегледот се врши вон редовното ра-
ботно време на овластениот службеник за здрав-
ствена контрола, утврдените износи на надоместо-
кот се нагол емуваат за 50%, а ако прегледот се 
врши ноќе — за 100% 

Како ноќен преглед се смета прегледот извршен 
меѓу 20 и 6 часот во периодот од 1 јули до 30 сеп-
тември во годината, односно меѓу 17 и 7 часот во 
периодот од 1 октомври до 30 јуни. 

V. Наплатените износи на надоместокот за 
извршената здравствена контрола на растенијата' 
во смисла на точ. I—III од оваа одлука одат во 
корист на претсметката на приходите на држав-
ниот орган односно на установата каде што е за-
послен службеникот што ја вршел таа контрола. 

VI. СОЈУЗНИОТ државен секретар за работи на 
народното стопанство во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет ќе ги пропише наградите за лицата што 
вршат здравствена контрола на растенијата од точ. 
I—IV од оваа одлука, придржувајќи се за начелата 
изразени во прописите за платите на службениците 
на државните органи. 

VII. Се овластува сојузниот државен секретар 
за работи на народното стопанство да донесува, по 
потреба, поблиски упатства за примена на оваа 
одлука. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р . п. бр. 450 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

591. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕ-
ГЛЕДИ НА ДОБИТОК, НА ПРОИЗВОДИ ОД ДО-
БИТОК, НА СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПРИ 

ПРЕВОЗОТ СО СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ 
СООБРАКАЈ 

I. За ветеринари о - санитар имот преглед на до-
биток, на производи од добиток, на суровини и 
отпадоци што го вршат ветер-инарните инспектори 
при товарењето и истоварувањето (во внатрешниот 
пр-омет), се плаќа: 

1) за вагонски пратки - 300 динара за секој 
прегледан вагон; 

2) за бродски пратки — 200 динари за секои 
прегледани 15 трла крупен или 50 грла ситен до-
биток, однос,но за 10 тони производи од добиток, 
суровини или отпадоци; 

3) за камионски пратки — 200 динари за секој 
прегледан камион. 

Ако пратката се испраќа со камион до желе-
зничка станица односно до пристаниште (речно, 
поморско, воздухопловно), со цел за нејзино ната-
мошно транспортирање, не се плаќа надоместок за 
извршениот преглед на тие пратки при истовару-
вањето од камион; 

4) за авионски пратки — 200 динари за секоја 
прегледана пратка; 

5) за денчени пратки што се превезат со сред-
ства на јавниот сообраќај — 100 динари за преглед 
на сите пратки упатени за еден прим,ател. 

II. За ветеринарно-санитарниот преглед на до-
биток, на производи од добиток, на суровини и 
отпадоци в-о граничните ветеринарни станици, со 
тоа при превозот (транзитот) надоместокот за изв,р-
шениот преглед да се плаќа само на влезната гра-
нична ветеринарна станица, се плаќа: 
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1) за вагонски пратки - 1.500 динари за секој 
прегледан вагон; 

2) за бродски пратки — 600 динари за секои 
25 прегледани грла крупен добиток или 50 грла 
ситен добиток, односно за 10 тони производи од 
добиток, суровини или отпадоци; 

3) за камионски пратки — 600 динари за секој 
прегледан камион; 

4) за авионски пратки — 600 динари за секоја 
прегледана пратка; 

5) За дени они пратки — 200 динари за изврше-
ниот преглед на сите пратки упатени за еден 'при-
мател. 

Ш. Ако прегледот се врши вон редовното ра-
ботно време на ветеринарните инспектори, односно 
на овластените ветеринари утврдените износи на 
надоместоците од точ. I на оваа одлука се н а в л е -
куваат за 50%, а ако прегледот се врши ноќе — 
за 100%. 

Како ноќен преглед се смета прегледот извр-
шен помеѓу 20 и 6 часот во периодот од 1 јули до 
30 септември во годината, односно помеѓу 17 и 7 
часот во периодот од 1 октомври до 30 јуни. 

IV. Наплатените износи на надоместоците за 
извршените прегледи од точ. I и III на оваа одлука 
одат во корист на претсметката на приходите на 
државниот орган односно на установата каде што 
е запослен ветеринарниот инспектор или овласте-
ниот ветеринар што ги извршил тие прегледи. 

Наплатените износи на надоместоците за из-
вршените прегледи од точ. И на овлѕи одлука одат 
во корист на претсметката на приходите на Соју-
зната управа за работи на ветеринарството. 

V. Сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет ќе пропише награди за лицата што ги 
вршат ветеринарно-санитарните прегледи од точ. 
I—III од оваа одлука-, придржувајќи се за начелата 
изразени во прописите за платите на службениците 
на државните органи. 

VI. Се овластува сојузниот државен секретар 
за работи на народното стопанство, по потреба, да 
донесува поблиски упатства за примена на оваа 
одлука. 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Р. п. бр. 449 
6 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Родољуб Чолаковиќ, с. р. 

6) Челичен лив ј астеничен ЈТЈЅ С.ЈЗ. 011 
7) Влечен челичен тел, со нормална 

димензија и толеранција 1ЅА Ј1ЈЅ С.В6. 110 
8) Челичен тел калибриран влечен, 

со димензија и толеранција 1ЅА 
ћ11 ЈХЈЅ С.В6. 111 

9) Челичен тел за расцепки, полу-
тркѕшеет Ј1ЈЅ С.В6. 112 

10) Книгсшрзачки тел Ј1ЈЅ С.В6. 113 
11) Цинк лим ' Ј1ГЅ С.Е4. 020 
12) Бакар Ј1ЈЅ С.Б1. 002 
13) Тркалест бакар влечен, со димен-

зија и толеранција ЈХЈЅ С.БЗ. 500 
14) Бакарна панделка ладно валјана, 

со димензија и толеранција ЈХЈЅ С.БЗ. 700 
15) Бакарен лим ладно валјак, со ди-

мензија и толеранција Ј1ЈЅ С.Б4. 500 
16) Бакарна цевка влечена, со ди-

мензија и толеранција ЈХЈЅ С.Б5. 500 
17) Тркалест бакарен тел, со димен-

зија и толеранција ЈХЈЅ СЈЖ 500 
Приведените југословенски стандарди објавена 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 февруари 1956 година. 

Бр. 4161 
1 декември 1955 тодина 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Бранислав Станковиќ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

592. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

вен,с,ките стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Влечени челици, технички про-
писи за изработка и испорака Ј1ХЅ С.ВЗ 402 

2) Бетонски челик тркалест, горе-
ш е валјак ЈИЅ С.К6. 020 

3) Магнетски; лимови за електрични 
машини и апарати Ј1ЈЅ С.К5. 020 

4) Означување видот на челикот Ј1ЈЅ С.В0. 002 
5) Котловски л измори од јагленичен 

челик ЛЈЅ С.В4. 014 

593. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот на) производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист ма ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МАШИНИТЕ ЗА ПИШУВАЊЕ, МАШИ-
НИТЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И НА МОТОРНИТЕ 

ВОЗИЛА 

I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Тастатура за машини за пи-
шување ЈТЈЅ Гг.Ш. 001 

2) Трактори. Приклучно вратило 
за погон на орудија ЛЈЅ М.1Л. 601 

3) Утврдување на носените ору-
дија во три точки на тракто-
рите — т о ч к а т а ^ИЅ М.ИЛ. 602 

4) Облоги за1 спојници (квачи л а) 
на моторните возила ЈХЈЅ М.НЗ. 001 

Приведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

И. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1956 година. I 

Бр. 4165 
1 декември 1956 година 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за 
стандардиазција, 

инж. Бранислав Станковиќ, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

571. Уредба за попис и проценка на основните 
средства на установите со самостојно фи-
нансирање — — — — — — — — 805 

672. Уредба за дополнување Уредбата за зае-
мите за инвестиции во стопанството — — 807 

573. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инве-
стиционата програма и за полагање де-
позит за обезбедување исплатата на инве-
стиционите работи — — — - — - 807 

674. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за девизното работење — — — — 808 

67'б. Уредба за дополнување Уредбата за кре-
дитите за обртни средства и другите крат-
корочни кредити — — - — — — — 811 

676. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за оданочување на вонредната добив-
ка и за давање премии за намалување на 
цената на чинењето во 1955 година — - 811 

677. Уредба за дополнување Уредбата за изме-
ни и дополненија на Тарифата на данокот 
на промет — — — — - — — — 811 
Уредба за дополнување Уредбата за изда-
вање обврзници за надоместување имотот 
издвоен во селскостопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот — - - 811 
Одлука за надлежноста за одобрување на 
инвестиционите програми за објектите од 
општ интерес за Федеративна Наводна Ре-
публика Југославија — - — — — 812 

580. Одлука за давање позајмици на општи-
ните, околиите и народните републики за 
покривање определените материјални рас-
ходи по буџетите за 1955 година — — — 812 

581. Одлука за поднесуваше уверенија и за 
исплата на додатокот на деца врз основа 

678. 

679. 

- 814 

Страна 
на нови податоци за имотната состојба на 
корисникот — — — - — — — — 813 

582. Одлука за одобрување кредити на земјо-
делските задруги за покривање загуби и 
мањоци — — — — — — — — — 813 

563. Одлука за одобрување инвестициони заеми 
и за регулирање обврските на земјодел-
ските задруги настанати со изградба на з а -
дружни домови — — — — — — 814 

584. Одлука за придонесот (котизацијата) на со-
јузите на неземјоделски задруги — 

585. Одлука за употребата и пресметувањето 
на странските средства за плаќање — 

586. Одлука за давање кредити за дополнител-
ни обртни! средства на градежните прет-
пријатија за исплата на з а р а б о т е т е на 
работниците и службениците -

587. Одлука за пресметување разликата во це-
ните при увозот и извозот 

588. Одлука за определување највисоки прода-
жни цени за кокс — — — — — — 

589. Одлука за определување органите за облог 
и наплата за придонесот за кадрови во сто-
панството од приватни занаетчиски и при-
ватни угостителски дуќани — — — — 818 

590. Одлука за надоместоците за вршење здрав-
ствена контрола на растенијата ери уво-
зот, извозот, транзитот и внатрешниот 
промет — — — — — — — — — 818 

591. Одлука за надоместоците за ветеринарни 
прегледи на добиток, на производи од до-
биток, на суровини и отпадоци при пре-
возот со средства на јавниот сообраќај — 818 

592. Решение за 1Угословенските стандарди од 
областа на црната и обоената металургија 819 

593. Решение за југословенските стандарди од 
областа на машин,ите за пишување, ма-
шините за земјоделството и моторните 
возила — — — — — - - - — 819 

- 815 

- - - 815 

- - - 815 

817 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1956 ГОДИНА 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година изнесува 1.200 
динари за 1 примерок, а за странство 1.900 динари. 

Доколку претплатата не се обнови до 25 декември к'е се запре исправа-
њето на весникот со 1 јануари 1956 година. 

Претплатата се полага на жиро сметката 1032-Т-220 кај филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ во Белград. 

„Службен лист на ФНРЈ" 
ул. Краљевиќ4 Марко бр. 9, Белград 

Пошт. фах 226, тел. 26-276 

'Ф 

Претплатата за 1956 година за додатоците 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ": 

1) „МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ" изнесува 1.000.— дин., а 
за странство 1.500.— дин. 

2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊ А" изнесува 700.— дин., а за странство 1.060.— 
дин. 

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ" на жиро сметка 
1032-Т-220. 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марка бр. ^ 

Печат на Белградскиот графичка завољ Белград 


