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393. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и еа 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 ВТОРИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за управување со основните сред-

ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53), по членот 90 се додаваат нови 
членови, кои гласат: 

„Член 90а 
Стопанските организации можат до 31 декември 

1954 година да пренесуваат без надоместување една 
на друга предмети од основните средства. 

Договорот за пренесување на предмети од 
основните средства без надоместување мора да биде 
писмен." 

Член 906 
На стопанската организација која врз основа 

на договор се здобива од друга стопанска органи-
зација без надоместување со предмет од основните 
средства преминуваат во поглед на тој предмет обвр-
ските за плаќање амортизација и интерес на основ-
ните средства, како и делот на амортизациониот фонд 
за замена што му одговара на амортизациониот дел 
на вредноста на предметот што се пренесува. 

Обврските за плаќање амортизација и интерес 
на основните средства, како и соодветниот дел на 
амортизациониот фонд, преминуваат на стопанска-
та организација на која се пренесува предметот, 
ед првиот ден на наредниот месец по денот на 
предавањето на предметот." 

„Член 90в 
При склучувањето на договорот за пренесува-

ње без надоместување предмет од основните сред-
ства, договорните страни можат да се договорат 
стопанската организација на која се пренесува 
предметот да преземе дел од вкупниот износ на 
долговите од другата договорна страна од долго-
рочните кредити. 

Спогодбата за преземање на делот на долговите 
во смисла на (претходниот став, има дејство само 
опрема оние поверители што се согласиле со таа 
спогодба. 

Стопанската организација од која се пренесува 
предметот останува и натаму во обврска спрема .по-
верителот што не се согласил за преземањето на 
долгот, но во тој случај стопанската организација на 
која се пренесува предметот должна е да и' ги 
надомести износите што ги платила за преземениот 
долг." 

„Член 90г 
Предметите од основните средства можат по 

сдредбата на чл. 90а—90в од оваа уредба да се 
пренесуваат и на државните органи и установи што 

се овластени да изведуваат работи во сопствена 
режија." 

Државниот орган или установа на кои е прене-
сен предмет од основните средства ги уплатуваат 
за та ј предмет амортизационите износи и интере-
сот на основните средства во буџетот." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по-

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 318 

19 јули 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката,, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

394. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА И ДАНО-

КОТ НА ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во членот 16 од Уредбата за расподелбата на 

добивката и данокот на добивката на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство може на стопанските органи-
зации на поштенско-телеграфско-телефонскиот, на 
железничкиот, речниот и на поморскиот сообраќај 
и др. да им го продолжи срокот за извршување на 
Бремената пресметка и уплатата на данокот на до-
бивката, како и делот со кој во добивката учеству-
ва околијата, градот односно градската општина со 
одделни права, за 20 дена." 

Досегашниот ст. 2 станува ст. 3, а досегашниот 
ст. 3 се брише. 

Член 2 
По членот 24 од Уредбата се додава нов член 

24а кој гласи: 
„Пресметката и наплатата на данокот на д Т и в -

ката, на износот за резервниот фонд на стопанските 
организации и на делот со кој во добивката уче-
ствува околната, градот односно градската општи-
на со одделни права, кои по одредбите од оваа 
уредба се должни да ги пресметуваат и наплату-
ваат стопанските организации, ќе ги врши Народ-
ната банка на ФНРЈ според одредбите од Уредбата 
за пресметувањето, расподелбата и наплатата на 
приходите на буџетите и фондовите од стопанските 
организации." 
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Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. и. бр. 315 
19 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

395. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и з«а 
натамошната 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 ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА КРЕДИ-

ТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ 
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за кредитите за обртни средства и 

други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) по членот 41 се додаваат нови чле-
нови кои гласат: 

„Член 41 а 
Кредитите за постојаните обртни средства на 

стопанските организации се утврдуваат по истекот 
на секои три месеци. 

Основ за утврдување висината на кредитите за 
постојаните обртни средства на стопанските органи-
зации претставува вкупниот износ на просечно ко-
ристените кредити во минатото тримесечје. 

Во основот за утврдување висината на кредитите 
за постојаните обртни средства не влегуваат креди-
тите за дополнителните обртни средства дадени на 
стопанските организации за дејноста на откупот на 
земјоделските производи и суровини и за дејноста 
на извозот и увозот." 

„Член 416 
Сојузниот извршен совет го определува процен-

тот од вкупниот износ на просечно користените кре-
дити од претходниот член, врз основа н<а кој на 
стопанските организации ќе им се утврдуваат кре-
дитите за постојаните обртни средства во идното 
тримесечје. 

За поодделни категории стопански организации 
можат да се определат различни проценти на уче-
ството на кредитите за постојаните обртни средства 
во вкупниот износ на просечно користените кре-
дити." 

„Член 41в 
Стопанската организација може да го откаже 

кредитот за постојаните обртни средства или да бара 
негово намалување со отказен срок кој не може да 
биде покус од еден месец." 

„Член 41г 
Трговските претпријатија за промет со земјодел-

ски производи на големо и откупните претпријатија 
добиваат кредит за постојаните обртни средства во 
висина на вредноста на просечните запаси на амба-
лажата и едномесечната режија." 

Член 41д 
Утврдувањето на кредитите за постојаните обр-

тни средства на градежните претпријатија ќе се вр-
ши врз основа на вредноста на договорените работи 
за текуштата година. 

Кредитите за постојаните обртни средства на 
претпријатијата од претходниот став не можат да 
бидат поголеми од 6% од вредноста на договорените 
работи за текушта та година." 

„Член 41ѓ 
Одредбите на членовите 41а—41д ќе се приме-

нуваат на кредитите за постојаните обртни средства 

на стопанските организации во 1954 година, со тоа 
што ќе се применуваат и на кредитите за постоја-
ните обртни средства дадени до влегувањето во сила 
на овие одредби. 

Другите одредби од Уредбата за кредитите за 
обртни средства и другите краткорочни кредити ќе 
се применуваат на кредитите за постојаните обр-
тни средства во 1954 година, доколку не се во спро-
тивност со одредбите на чл. 41а—41д од уредбава." 

Член 2 
Ова уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 319 
19 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

396. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потвр-

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

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

ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСНЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за финансиската инспекција („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53 и 5/54), членот 1 
точката 1 се менува и гласи: 

„1) контрола на примената на прописите за фи-
нансиското работење на стопанските организации, 
здруженијата на стопанските организации и уста-
новите со самостојно финансирање освен контрола 
на извршувањето на претсметката на приходите и 
расходите на оние установи;". 

По точката 3 од истиот член се додава нова 
точка 4, која гласи: 

„4) контрола над финансиското работење на 
општествените организации кои покрај месечните 
влогови од своите членови имаат и други приходи." 

Член 2 
Во членот 21 ст. 1 по зборовите „стопанската 

организација" се додаваат зборовите „и друго прав-
но лице". 

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„За дејствието од точ. а) од претходниот став 

ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација или во 
друго правно лице". 

Член 3 
По членот 21 се додава нов член 22, који гласи: 
„Со парична казна до 200.000 динари или со 

казна затвор до 30 дена ќе се казни физичко лице 
што се занимава со самостојна стопанска дејност 
ако го стори дејствието од претходниот член. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни -
за прекршок одговорниот службеник во државно 
надлештво или установа ако го стори дејствието 
од точ% а) од претходниот член, како и одговорното 
лице во банката ако не му позволи на финанси-
скиот инспектор да ја изврши контролата по од-
редбите од оваа уредба." 

Сегашниот член 22 станува член 23, 
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Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 317 
19 јули 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

397. 
Врз основа на одделот I од главата V, и одделот 

7 од главата XVIII на Сојузниот општествен план 
за 1954 година, чл. 76 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу*-
жбен лист на ФНРЈ", 56/54) и чл. 25 од Уредбата 
за кредитите за обртни средства и други: кратко-
рочни кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ 
НА 1954 ГОДИНА СО ДАВАЊЕ АВАНСИ НА ЗЕ-

МЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Овластените претпријатија за промет со жи-
та (во натамошниот текст; овластените претприја-
тија) можат да контрахираат пченка од родот на 
1954 година, со давање аванси на земјоделските 
производители. 

Претпријатијата од претходниот став вршат 
контрахирање на пченката непосредно или преку 
откупните станици. 

2. Овластените претпријатија можат за контра-
хираните количини пченка од родот на 1954 година 
да им даваат на земјоделските производители на 
пченка аванси во готови пари и тоа во висина од 8 
динари за 1 килограм. 

Авансите се даваат при потпишувањето на до-
говорите за испорака што се склучуваат со про-
изводителите на пченка. 

3. Овластените претпријатија можат да вршат 
кснтрахкрање на пченка од 1 август до 30 септем-
ври 1954 година. 

4. Кон тр а х ир ањето на пченка се врши по це-
ната од 17 динари за 1 килограм со 14% влага и со 
најмногу 2% дефектни зрна. Ако се договора жолта 
пченка таа смее да има до 5% зрна од бела пченка, 
а ако се договора бела таа смее да има до 2% жолти 
зрна. 

Со договорот за испорака на т е н к а т а се утвр-
дуваат бонификациите во цената за случај на от-
стапување од квалитетите цитирани во претходни-
от став. 

5. Со договорот за испорака на пченката може 
да се предвиди и испорака на пченка во кочан. 
За испорака пченка во кочан цената и авансот ќе 
се пресметуваат сразмерно со цената и авансот што 
се даваат за т е н к а т а во зрно со квалитетот цити-
ран во точ. 4 од оваа одлука. 

6. Овластените претпријатија можат, врз основа 
на договорите за испорака пченка, а во висина на 
'авансите утврдени со договорите, да добијат кредит 
од Народната банка на ФНРЈ. 

7. Кредитите добивени за покритие на авансите 
овластените претпријатија се должни да и' ги вра-
тат на Народната банка на ФНРЈ веднаш по пре-
земањето на контрахираните количини пченка, а 
најдоцна во срок од 30 дена по извршената конечна 
пресметка со производителите. 

Целиот износ на кредитите од точ. 6 овласте-
ните претпријатија мораат да и* го вратат на На-
родната банка на ФНРЈ најдоцна до 1 март 1955 го-
дина. 

8. На кредитите за авансите овластените прет-
пријатија и' плаќаат на банката интерес по нормата 
од 2% годишно. 

9. Производителите на пченка не плаќаат ин-
терес на примениот аванс. 

Ако производителот не ги испорачи контрахи-
раните количини пченка во договорениот срок: 
должен е на овластеното претпријатие да му го 
плати пропишаниот затезен интерес од денот на 
приемот на авансот до денот на испораката на т е н -
ката, како и договорните казни. 

10. Платениот интерес на кредитот овластените 
претпријатија ќе го засметаат во продажната цена 
на т е н к а т а . 

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

Р. п. бр. 328 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен овет 

Го заменува Секретарот , Потпретседател* 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

398. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 2 од Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за данокот на доход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ЗА 1954 ГОДИНА 

1) Во Одлуката за даночните стопи на данокот? 
на доход за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/54), на крај на точката 7 од главата IV место 
точка се става точка и запирка и се додава нова 
точка, која гласи: 

„8) На приходите од дополнителниот работен 
однос односно на приходите од хонорарната работа 
од чл. 2 на Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за данокот на доход од 3 јули 1954 година 
— по стопата од 5%." 

2) Во последниот став од главата 4 место збо-
ровите: „по горните точки од 1—7 под IV, не се 
плаќа данокот на промет" се ставаат зборовите: 
„по горните точки од 1—8 под IV не се плаќа дано-
кот на промет, ниту данокот по тие точки влијае 
на висината на даночниот цензус за здобивање со 
или за губење на некакви права." 

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1954 година. Ако на прихо-
дите од точ. 1 на оваа одлука е наплатен данокот 
и пред 1 август 1954 година, ќе се врати по барање 
од лицето од кое е наплатен,. 

Р. п. бр. 314 
13 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. р* 
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399. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) и 
чл. 27 тон. 3 од Уредбата за надворешно-трговското 
цослување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ КРЕДИТИРАЊЕТО НА 
ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ И ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

ИСПОРАКИ НА СТРАНСТВОТО 

I. Стопанските организации што имаат намере-
н а да изводат градежни работи односно да вршат 
испорака и монтажа на инвестициони добра во стран-
ство, а потребен им е девизен или динарски кре-
дит или гаранција за вршењето на тие работи, ќе 
се обрнат непосредно до Народната банка на ФНРЈ 
со барање за добивање кредит односно гаранција. 

II. Народната банка на ФНРЈ ќе го одобрува ба-
раниот кредит односно ќе дава гаранција врз базата 
на оценката за рентабилност на работата. 

При одобрувањето на кредитот Народната банка 
на ФНРЈ цени дали стопанската организација е тех-
нички способна за изведба на градежните работи од-
носно за испорака и монтажа на инвестициони до-
бра во странство. 

III. Барањето за добивање кредит односно гаран-
ција мора да ги содржи податоците врз основа на кои 
Народната банка на ФНРЈ може да ја оцени рен-
табилноста на работата, а особено податоците: 

1) за предметот и вредноста на работата; 
2) за основните средства кои стопанската орга-

низација има намерение да ги одвои или: набави за 
изведба на градежните работи односно монтажа; 

3) за видовите и количините на репродукциониот 
материјал и производите што ќе се извозат од зе-
мјава за таквата работа; 

4) за сроковите на испораката и монтажата од-
носно за временскиот план за изведба на работите; 

5) за структурата на понадената цена, со по-
блиски податоци за укалкулираните видови и коли-
чини материјали, работната сила и другите трошоци 
по домашните и светските иени; 

6) сметката на денарскиот рентабилитет, сме-
тајќи по цената за иста работа во земјава; 

7) сметката на доларскиот рентабилитет, сметај-
ќи по светските цени; 

8) за износот и валутата на времената гаранција 
за учеството на лицитацијата, како и за постојаните 
гаранции во случај на преземање на работата, со на-
зив на фирмата и установата во чија корист гаран-
цијата би требало да се издаде; 

9) за износите на потребните динарски и девизни 
кредити, со ознака на валутата, сроковите за кори-
стење и отплата на кредитите; 

10) претсметка на девизниот оттек и притек, од 
која може да се види колку девизи и кога стопан-
ската организација ќе изнесе од земјава, како и кол-
ку, кога и по кои основи ќе внесе девизи во земјава. 

IV. Кредитите по опаа одлука ќе ги дава Народ-
ната банка на ФНРЈ без конкурс. 

На овие кредити стопанските организации пла-
ќаат интерес, х тоа: 

1) За обртните средства по нормата од 6% го-
дишно; 

2•) за инвестиционите кредити по нормата од 
3% годишно. 

V. Стопанските организации се должни во срок 
од 30 дена од денот на полноважноста на склуче-
ните договори за изведба градежни и монтажни ра-
боти и за испорака инвестициони добра, да им под-
несат на надлежните органи пријави за склучување 
на тие договори. 

Стопанските организации што ги склучиле дого-
ворите од претходниот став пред влегувањето во 
сила на оваа одлука, должни се за тие договори да 
поднесат пријава во срок од 30 дена од денот^на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

VI. Народната банка на ФНРЈ ќе врши контрола 
на наплатата од резервниот материјал и изврше-
ните услуги, како и контрола за враќањето на ма-
шините користени за изведба на работите. 

Стопанските организации се должни во срок од 
90 дена од завршетокот на работите односно испора-
ката на инвестиционите добра да и' поднесат на На-
родната банка на ФНРЈ конечна пресметка на извр-
шената работа односно испорака. 

VII. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Решението за начинот на одобру-
вањето на изведбата на градежни работи, испорака и 
монтажа на инвестициони добра во странство и нив-
ното кредитирање. („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2 /54). 

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

P. п. бр. 322 
30 јули 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

400. 
Врз основа на чл. 20 ст. 2 од Уредбата за сто-

панските претпријатија што произведуваат за опра-
ле лени потреби на Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВОТ ПОД КОЈ СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ* 
ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАДОЛЖУВА-

ЊАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА 

1. Стопанските организации можат предметите 
од основните средства што се определени за про-
изводство по задолжувањата на Југословенската 
народна армија да ги пуштаат во промет само под 
услов своите капацитети да ги одржат во таков 
состав што ќе им овозможи наведеното производ-
ство да го извршат во обемот со кој се задолжени. 

2. Ако некоја стопанска организација што има 
основни средства наведени во претходната точка од 
економски разлози бара измена на својот предмет 
на работење, оваа измена може да ја изврши само 
врз основа на одобрение од Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, а по предлог од Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана. 

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

P. п. бр. 320 
21 јули 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател. 

Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. џ. 
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401. 
Врз основа на чл. 416 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и другите краткорочни кредити 
(„Службен лист еа ФНРЈ", бр. 4/54 и бр. 32/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО 

НА ПОСТОЈАНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО 
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИ-
ТЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. — Висината на кредитите за постојаните обрт-
ни средства на стопанските организации, освен тр-
говските и угостителските претпријатија, се утврдува 
во висина од 90% од вкупниот износ на просечно ко-
ристените кредити во минатото тримесечје. 

2. — Висината на кредитите за постојаните обр-
тни средства на трговските и угостителските прет-
пријатија се утврдува во висина од 80% од вкупниот 
износ на просечно користените кредити во минатото 
тримесечје 

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

P. п. бр. 2аз 
10 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

402. 
Врз основа на чл. 12 точ. 8 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 9 
од Законот за „Партизанската споменица 1941", 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
„ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 1941" 

Член 1 
Во членот 1 од Правилникот за извршување на 

Законот за „Партизанската споменица 1941" („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 62/46), се додава нов став 
кој гласи: 

„По исклучок, упатувањето на носителот на 
„Партизанската споменица 1941" на бањско или кли-
матско лекување се врши и врз основа на мислењето 
од некоја од лекарските комисии предвидени во Пра-
вилникот за осниЕањето, составот и работењето на 
лекарските комисии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 62/50), Правилникот за лекување на воените ин-
валиди од војните и за давање протези („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/51), Уредбата за социјалното 
осигуравање на - воените лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53) и Уредбата за социјалното оспора -
вање на службениците во ресорот на внатрешните 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/53). 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" 

P. п. бр. 321 
27 јули 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Мауншев, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

403. 

Врз основа на чл. 29 од Уредбата за кредитите 
за обртните средства и за другите краткорочни 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4,Ј54), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА КРАТКОРОЧНИ-
ТЕ КРЕДИТИ КАЈ БАНКАТА И НА ПОБАРУВА-
ЊАТА НА ЗАВОДИТЕ 8А СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ПО ЖИРО СМЕТКАТА 

1. Заводите за социјално осигурување плаќаат 
по краткорочните кредити ка ј банката интерес по 
нормата од 6% годишно, која ќе се применува од 
1 јануари 1954 година. 

2. На побарувањата на заводите за социјално 
осигурување по жиро сметката банката плаќа ин-
терес по нормата од 3% годишно, почнувајќи од 1 
април 1954 година. 

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

Р.п. бр. 325 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мема Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

404. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 4 од Уредбата за девизното 
поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО RE ГИ РЕАЛИЗИРААТ ДРЖАВНИТЕ ОРГА-
НИ И УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈ-

НО ФИНАНСИРАЊЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

I. Општествените организации и установите кои 
во рамките на својата дејност определена со нив-
ните правила или со други прописи ќе реализираат 
девизни средства по нестоковен основ, можат да 
располагаат со така реализираните девизни сред-
ства во целост, т. е. можат да ги употребат за соп-
ствени плаќања во странство или да ги отстапат на 
девизното пресметковно место преку Народната 
банка на ФНРЈ. 

Организациите и установите до кои се однесува 
одредбата од горниот став се: 

1) општествените организации; 
2) здравствените и социјалните организации и 

установи; 
3) научните организации и установи; 
4) културно-уметничките организации и уста-

нови; 
5) Сојузот на спортовите на Југославија; 
6) сојузите на фискултурните и спортските ор-

ганизации што не се опфатени со Сојузот на спор-
товите на Југославија. 

II. Оние општествени организации и установи од 
горната точка, кои за свои потреби ќе добијат де-

визни средства по званичниот курс од Централниот 
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девизен фонд, а кои ќе реализираат девизни средства 
на начинот предвиден во горната точка, должни се 
од вака реализираните девизни средства да и' го 
отстапат на Народната банка на ФНРЈ по званични-
от курс износот добивен за нивните потреби од Цен-
тралниот девизен фонд. Со преостанатиот дел на из-
носот на реализираните девизни средства овие ор-
ганизации можат да располагаат според одредбата од 
ст. 1 на горната точка. 

III. Народната банка на ФНРЈ им става на сло-
бодно располагање за лични потреби на научните ра-
ботници, на книжевници^, уметниците, инженерите, 
лекарите и на другите стручњаци 30% од девизните 
средства што потекнуваат од нивните лични научни, 
уметнички и стручни работи и хонорари реализирани 
во странство или од дејноста на овие лица во земјава 
за сметка на странци. 

Ставањето на располагање делот на внесените 
девизни средства над процентот од претходниот 
став ќе го одобрува по исклучок, во оправдани слу-
чаи, сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет. 

IV. Во исклучителни случаи на државните ор-
гани и установи, на установите со самостојно фи-
нансирање, на општествените организации и на при-
ватните лица што ќе примат или внесат во земјава 
'девизни средства по основот на наследство,, по-
мош, подароци и друг имот здобивен во странство, 
Народната ба&за на ФНРЈ ќе им го стави на распо-
лагање делот на внесените средства што ќе го од-
реди сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет. На корисниците на на-
следство во странство им се става делот на деви-
зите на слободно располагање на начинот пред-
виден во Решението Министерот на финансиите 
на ФНРЈ бр. 20823 од Л актомври 1951 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/51). 

V. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да ги пропише мерилата по кои сојузниот 
Државен секретар за работи на општата управа и за 
буџет ќе дава девизни средства на слободно распо-
лагање. 

VI. Органите, установите, организациите и лица-
та од одделот III и IV на оваа одлука не можат де-
визните средства што ќе им бидат ставени на сло-
бодно располагање да ги продаваат на девизното пре-
сметковно место. 

VII. Своето право на определениот процент од 
девизите органите, установите, организациите и ли-
цата од одделот III и IV можат да го реализираат во 
срок од една година, сметајќи од денот кога му е 
пресметана дознаката на корисникот од страна на 
банката. 

VIII. Упатства за извршување на оваа одлука 
донесува сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет, а технички упатства На-
родната банка на ФНРЈ. 

IX. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Решението од Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ бр. 15889 од 16 јуни 
1952 година за располагање со девизите реализирани 
по нестоковен основ од страна на општествените ор-
ганизации и установи. 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на девизите пресметани на корисникот 
од страна на Народната банка на ФНРЈ по 1 ја-
нуари 1954 година. 

Р. п. бр. 337 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

405. 

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за девизното 
послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53V 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА НЕСТОКОВНИТЕ ПЛАКАЊА 
ВО гш ГОДИНА ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ОД 

СТРАНСТВО 

1. Државните органи и установи, установите со 
самостојно финансирање и општествените органи-
зации што примаат дотации од буџетот, можат сред-
ствата што им се доделени од Централниот девизен 
фонд за нестоковни плаќања во странство во 1954 
година, да пи употребат за купување стоки од 
странство. Поединечни решенија за одобрување на 
ова вирманирање донесува сојузниот односно репу« 
бличкиот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

2. Средствата од претходната точка што ќе се 
употребат за купување стоки од странство ќе им ги 
продава Народната банка на ФНРЈ на корисниците 
по средниот курс на ФНРЈ на девизното пресмет-
ковно место. 

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

Р.п. бр. 327 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Родољуб Чолаковић е. р» 

406. 

Врз основа на ст. 2 од одделот 1 на Сојузниот оп-
штествен план за 1954 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ НА ОГРЕВ-

НОТО ДРВО ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Републичките извршни совети ќе им ги утвр-
дат на поодделни производители (дрвно-индустриски 
претпријатија, шумски стопанства, дирекции на 
шуми, шумарии), контингентите на огревното дрво 
што се должни тие најдоцна до крајот на 1954 го-
дина да им го продадат (испорачат) на трговските 
претпријатија и на другите потрошувачи, а кои 
вкупно ќе изнесуваат: 

во НР Србија најмалу 520.000 мѕ 

во НР Хрватска „ 1,560.000 „ 
во НР Словенија „ 300.000 „ 
во НР Босна и Херцеговина „ 1,080.000 „ 
во НР Македонија ,ч, 110.000 „ 
во НР Црна Гора „ 10.000 „ 

2. Количините на огревното дрво од точ. 1 на 
оваа одлука предимствено ќе се обезбедат од запа-
сите што постојат и од текуштото производство на 
дрвото исечено до 1 април 1954 година. 

Ако од заласите и текуштото производство на 
дрвото исечено до 1 април 1954 година не може да 
се обезбедат утврдените количини, мањокот ќе се 
намири со подобро користење и со намалување на 
отпадоците од веќе исечените стебла, со проширу-
вање на проредените и санитарните сечења, а по по-
треба и со дополнителни летни сечења. 

Во 1954 година не може да се испорачува огрев-
ното дрво што е сечено по 1 октомври 1954 година,. 
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3. Во прописите што ќе се донесат врз основа 
на оваа одлука не можат да се именуваат корисни-
ците на контингентите. 

4. Републичките извршни совети можат да про-
пишуваат мерки потребни за обезбедување испорача 
ките на количините на огревното дрво утврдени во 
точ. 1 од оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 338 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

407, 

Врз основа на одделот 1 од главата XXX, а во 
врска со одделот 1 од главата VI на Сојузниот оп-
штествен план за 1964 година („Службен лист на 
ФНРЈ, бр. 13/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДРВОТО НА 

ПЕЊУШКА 

1. Се определуваат највисоките цени на дрвото 
на пењушка за 1 кубен метар маса во усправена по-
ложба со корка и со сите отпадоци, освен шуплини 
и гнилежи, и тоа во: 

четинари лпетари 
НР Србија 2.600 динари 850 динари 
НР Хрватска 2.630 „ 930 
НР Словенија 2.850 „ ' 660 
НР Босна и Херцеговина 2.253 „ 600 
НР Македонија 2.800 „ 480 
НР Црна Гора 1.900 „ 380 

Овие цепи претставуваат просек на највисоките 
цени што ќе се определат на начинот од точ. 2 на 
оваа одлука за поодделни шумски реони, видови 
дрва и сортимента 

2. Врз основа на најниските цени што ги опре-
делиле народните републики во смисла на одредбата 
на одделот 3 од главата XXX на Сојузниот опште-
ствен план за 1954 година со своите општествени 
планови и натаму разработиле, републичките извр-
шни совети ќе ги утврдат највисоките цени за поо-
дделни шумски реони, видови дрза и сортимента, 
така нивниот просек да не ги премине највисоките 
цени определени во претходната точка за односната 
народна република. 

3. Разликите меѓу утврдената најниска и реали-
зираната цена на дрвото на пењушиа ќе ги упла-
туваат шумските стопанства, без обѕир дали се ор-
ганизирани како претпријатија или капо установи 
со самостојно финансирање, на одделна сметка, што 
ќе ја отвори републичкиот извршен совет кај На-
родната банка на ФНРЈ. Средствата на овие сметки 
можат републичките извршни совети да ги употре-
бат само за унапредувале на шумарството на под^ 
рачјето на народната република. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ44. 

P. п. бр. 332 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

408. 
Врз основа на ст. 5, одделот 4 од главата XVI 

и главата XXXV од Сојузниот општествен план за 
1954 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕН-
ТИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАН-
СИРАЊЕ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ОДГЛЕ-

ДУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИТЕ 
1. Установите со самостојно финансирање што 

се занимаваат со одгледување на шумите или со 
одгледување и експлоатација на шумите, можат во 
1954 година да ги користат во полн износ средства-
та уплатени на име амортизација што се содржани 
во цената на дрвото на пењушка, и тоа како дело* 
предогтределен за замена на основните средства, 
така и делот наменет за реконструкција и одржу-
вање на капацитетите што постојат. 

2. Установите од претходната точка ќе го пре-
сметуваат и уплатуваат интересот на основните 
средства по општите прописи што важат за сто-
панските претпријатија, а по интересната норма 
од 6% годишно од вредноста на основните средства. 

3. Вкупниот приход на установите од точ. 1 на 
оваа одлука ја претставува реализираната вредност 
на редовниот принос и другите шумски производи, 
како и реализираната вредност на вонредниот при-
нос (ггретхват). Кота од вкупниот приход ќе се 
одбие вкупниот .расход се добива вкупниот вишок 
на приходите што ја содржи добивката и прихо-
дот од реализираниот вонреден принос (претхват). 
Така добивениот вкупен вишок на приходите ќе 
се смета како добивка што е подложна на распо-
делба и оданочување по општите прописи што ва-
жат за стопанските претпријатија. 

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

Р. п. бр. 333 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Mo:vxa Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р 

409. 
Врз основа на одредбите од главата XLI во 

врска со одделот 1 од главата V и точ. 2а од гла-
•вата XXXVII на Сојузниот општествен план за 
1954 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЈЌИ, ГОРИВА И 

МАЗИВА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Во Одлуката за давање надоместување (ре-
грес) ири продажбата на вештачки ѓубриња, сред-
ства за заштита на растенијата, врзувачки, горива 
и мазива за земјоделството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54) се менува точ. 1 под а) и гласи: 

„а) Вештачки ѓубриња 
(Дин. по тона) 

аа) од домашното производство: 
суперфосфат 12.000 
калциум цијанамид 31.000 (Руше) 

36.000 (Дуги Рат) 
амон сулфат за непосредна 
употреба кај земјоделските 
производители — — — — 28.600 
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(Дин. по тона) 
амон сулфат за мешани ѓу-
бриња 19.000 
нитрофоскал 25.000 
кас 20.500 
амонфос 19.500 
нитрофос 22.500 

Об) од увозот: 
калкамон салпетер — 25.500 
чилска шалитра 28.000 
Томасова згура у — — 14.000 
Кал неви соли (хлорид) 13.500 
Калиев сулфат 29.000 
2) Ова а одлука влегува во сила со денот нд 

одјавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 24 јуни 1954 година. 

Р. п. бр. 335 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

410. 
Врз основа на одредбите од главата XLI во вр-

ска со одделот 1 од главата V и тон. 2а од главата 
XXXVII од Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А -
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ ПРИ ПРОДА-
ЖБАТА НА СЕМЕНСКА СТОКА ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВОТО 
1. На земјоделските производителни организа-

ции (на земјоделските добра, установите, економи-
ите и земјоделските задруги) и на индивидуалните 
земјоделски домаќинства им се одобрува при купу-
вањето на семенската стока потребна за производ-
ството во земјоделството попуст од продажната 
цена на производителот (семенското претпријатие 
односно земјоделското добро), и тоа за: 

пченица 8 дин. по 1 кг 
'рж — 8 дин. по 1 кг 
јачмен 8 дин. по 1 кг 
пченка хибридна — 18 дин. по 1 кг 
пченка чистосортна — — 12 дин. по 1 кг 
пченка брзак 12 дин. по 1 кг 

2. Надоместувањето во висина на попустот опре-
делен во претходната точка можат да го реализи-
раат само семенските претпријатија како и земјо-! 
делегате добра што продаваат атестирана семенска 
стока од сопственото производство, ако семенска 
стока од домашното производство им продаваат на 
земјоделските производителни организации или на 
индивидуалните земјоделски домаќинства. 

3. Износот на применото надоместување ќе се 
употреби за наградување на производителите на 
квалитетно семе, како и за покритие на трошоците 
за пречистување и за обезаразување на семето. 

Исплатата на премиите на производителите на 
квалитетно семе ја вршат семенските претпријатија 
при откупот односно апробирањето на семенската 
стока. 

4. Какз семенска стока се смета само стоката 
што им одговара на условите пропишани во чл. 5 
и 7 од Законот за прометот со семенска стока. 

5. Регресирање^ на чистосортното и хибрид-
ното семе на пченката од берењето 1954 година, ќе 
се изврши по веќе договорените услови меѓу семен-
ските претпријатија и производителите. 

6. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство, по потреба, да до-
несе поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 334 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

411. 
Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за 

организацијата и работењето на Сојузниот извршел 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
ДА ГИ ОДОБРУВА ИЗНОСИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ 
ЛИЦЕНЦИ ВО СТРАНСТВО ОД ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ РЕЗЕРВИ 
1. Се овластува Одборот за стопанство на Соју-

зниот извршен совет да донесува решенија за 
одобрување од општествените резерви износите за 
купување во странство лиценци како и матери-
јали за реконструкција на претпријатијата ш*л» по-
стојат и за унапредување на производството. 

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

P. п. бр. 323 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот,4 Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

412. 

Врз основа на чл. 27 ст. 2 од Законот за так-
сите, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ТАКСИТЕ НА АРОНДА-
ЦИ ЈАТА НА ИМОТОТ НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

1. Се ' ослободува од плаќањето на сите такси 
(административни и судски) размената на пооддел-
ни парцели на земјиште на приватни лица што ја 
вршат овие со цел на арондација на своите имоти. 

2. Ослободувањето од плаќањето на таксите по 
претходната точка се признава врз основа на уве-
рението со кое се потврдува дека размената се 
врши со цел на арондација, а што го издава на-
родниот одбор на околијата (градот), на чие под-
рачје се наоѓа земјиштето. 

3. Објасненија за примена на оваа одлука ќе 
дава сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
рачје се наоѓа зејмиштето. 

Р.п. бр. 324 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р« 
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413. 
Врз основа на одредбите од главата XLI во вр-

ска )QOI одделот 1 од главата V и тон. 2а од главата 
XXXVII од Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

ЗА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
I. Во Одлуката за давање надоместување (ре-

грес) !при продажбата на индустриски производи за 
морското и езерското рибарство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54) се вршат следни измени и допол-
ненија: 

1) Тон. 1 ст. 1 се менува и гласи: 
„На рибарските задруги, на општите земјодел-

ски задруги и на селанските работни задруги што 
се занимаваат со риболов, на рибарските стопански 
организации (на рибарските претпријатија) и на 
рибарите кога купуваат индустриски производи за 
морското и езерското рибарство им се одобрува по-
пуст по одделни видови индустриски производи во 
процент од продажната цена на производителот, 
односно по еден килограм". 

2) Во тон. 1 под а) во 7 ред, изразот „45 до 60 
мм" се менува ИЈ гласи: „40 до 60 мм'\ 

3) Во тон. 1 под а) последниот ред се менува и 
гласи: „плута изработена и во плочи, олово леено 
и во плочи". 

4) Во точ. 1 под б) на крајот се додава: 
„петрол за мотори 33 
бензин — — 35". 

II. Оваа t одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 24 јуни 1954 година. 

Р. п. бр. 331 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
МоМа Марковиќ, е. ј>. Родољуб Чолаковић, е. р. 

414. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА НА АПОТЕКИТЕ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на 
аптеките, кои се установи со самостојно финанси-
рање, за нивното редовно работење кредити за 
обртните средства, и тоа: 

а) за покритие на вредноста на запасите на ле-
ковите и другиот санитетски: и апотекареки мате-
ријал по набавките цени најмногу до 6 месеци; 

б) за износот на едномесечните плати заедно со 
придонесот за социјално осигурување; 

в) за износот на едномесечните трошоци на ре-
жијата што се плаќаат однапред, како и на едно-
месечниот износ на амортизацијата. 

Срокот за враќање на кредитите од претходниот 
став се определува согласно меѓу банката и а п -
теките, со тоа што да не може да биде подолг од 
31 декември на годината во која ќе се одобри кре-
дитот. 

2. Ако се јави епидемија — инфективни боле-
сти или заразни болести кај добитокот, Народната 
банка на ФНРЈ може да им дава на апотеките 
одделни дополнителни кредити за набавка на на-

големените количини лекови и друг санитетски и 
апотекаре™ материјал, и тоа за сето време додека 
трае епидемијата. 

3. Во апотеките во краиштата оддалечени од 
центрите за снабдување и во краиштата потешко 
пристапни за време на зимските месеци, Народната 
банка на ФНРЈ може да дава дополнителни кредити 
за набавка на поголеми запаси на лекови и санитет-
ски и апотекарски материјал. 

Овие кредити можат да се даваат за периодот 
ноември—март, а за покритие на вредноста на три-
мееечните запаси на лековите и санитетскиот и апо-
текарскиот материјал. 

4. Интересната норма по кредитите на апоте-
ките од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука изнесува 6% 
годишно. 

На кредитите што се дадени пред 1 јануари 
1954 година оваа норма ќе се применува од 1 јану-
ари 1954 година, а за другите кредити од денот на 
склучувањето на договорот за кредитот. 

5. На побарувањата од апотеките по жиро 
сметката банката плаќа интерес по нормата од 3% 
годишно. 

6. На здравствените установи, што се установи 
со самостојно финансирање, Народната банка на 
ФНРЈ може да им дава одделни дополнителни 
кредити; во зимскиот период, и тоа: 

а) за набавка на јаглен; 
б) за наголемување на запасите на прехран-

бените артикли. 
Кредитот под а) ќе се одобрува до 30 септември 

текуштата година со срок на исплатата најдоцна 
до 31 март идната година, а кредитите под б) ќе се 
одобруваат до 30 ноември на текуштата година со 
срок за исплата најдоцна до 30 април идната го-
дина. 

7. Интересната норма по кредитите на здрав-
ствените установи од точ. 6 изнесува 6% годишно, 
а се применува од денот на склучувањето на дого-
ворот за кредитот. 

8. На побарувањата од здравствените установи 
од точ. 6 по жиро сметката банката плаќа интерес 
по нормата од 3% годишно. 

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

Р.п. бр. 336 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

415. 
Врз основа на одделот 1 и точ. 2 ст. 2 од главата 

XX на Сојузниот општествен план за 1954 година, 
а во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата! 
и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 8 од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот изврши совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесув1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 
ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУ-
ПИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА МОЖАТ ДА ГИ НАГО-

ЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 
ПЛАТИ 

1. Се овластуваат народните одбори на околиите 
(градовите) односно нивните собори на производи-
телите, водејќи сметка за тежината и условите на 
работата, да можат да ги наголемат износите на 
пресметковните плати, и тоа на: 
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до 15% 

до 10% 

до 5% 

1) весниѕкарските претпријатија до 18% 
2) градежните и хидроградежните прет-

пријатија за нивните тунелски гра-
дилишта 

3) каменоломите со стручна обработка 
на каменот и на печатниците 

4) градежните и хидроградежните прет-
пријатија и на претпријатијата за 
спасување и влечење бродови — 

Процентите на навлегувањата на пресметков-
ните плати пз ова решение ги вклучуваат досега-
шните пониски проценти на натолемувањата на 
пресметковните плати што за поодделни од цити-
раните групи претпријатија беа предвидени со Соју-
зниот општествен план за 1954 година. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
одобрените наголемиле ања на пресметковните пл^то 
ќе важат од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 95 

30 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 
Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

416. 

Врз основа на одредбата од главата XXIX на 
Сојузниот општествен план за 1954 година и точ. I 
под 4 од Одлуката за овластување Одборот за сто-
панство да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/54); Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ 
СВИЊИ И СВИЊСКО МЕСО, НА ГОВЕДА И ГО-

ВЕДСКО МЕСО 

1. Се утврдуваат следните контингенти за извоз 
свињи и свињско месо, на говеда и говедско месо за 
август 1954 година: 

а) на свињи и свињско месо 3.500 тона 
б) на говеда и говедско месо 2.000 „ 
2. Производите од претходната точка можат да 

се извезуваат само со одобрение од Управата за 
надворешна трговија. 

Управата за надворешна трговија ќе им го одо-
брува извозот во рамките на утврдените контингенти 
на оние извозници чиишто работа ќе ги оцени како 
комерцијално најповолни Сојузната надворешнотр-
говска комора, без обѕир дали се склучени пред или 
по влегувањето во сила на ова решение. 

3. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за утврдување контин-
гентите за извоз свињи и свињско месо, на говеда и 
говедско месо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/54). 

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

Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 94 
30 јули 1954 година 

Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

417. 

Врз основа на одредбата од главата XXIX од 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 4 ед Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА 
ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИЧИНА ОТПАДОЦИ 
ОД ПРЕРАБОТЕНА СУРОВА НАФТА (УЉЕ ЗА 

ГОРЕЊЕ) 

1. Во точ. 1 од Решението за дозвола за извоз 
определена количина отпадоци од преработена су-
рова нафта (уље за горење) („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/54) се менува количината цитирана 
во четвртиот ред од „20.000 тона на 40.000 тона". 

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

Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 77 
26 јули 1954 година 

Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

418. 

е Врз основа на одредбата од главата XXIX од 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 4 од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА 

КОЛИЧИНА ПЛИНСКО УЉЕ 

1. По исклучок од одредбата на точ. 1 под б) 
од Времената одлука за забрана на извозот и за 
контингентирање на некои производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53) се позволува извоз на 
15.000 тони плинско уље (гранката 113). 

2. Одобренијата за извоз во границите на кон-
тингентот определен во претходната точка ќе ги 
издава Управата за надворешна трговија. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 83 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство^ 
Мијалко Тодоровић е. р. 
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419. 
Врз основа на одредбата од главата XXIX од 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а ћо 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 4 од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по, работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИЗВОЗНИОТ КОНТИНГЕНТ 

ЗА ПОВИКУВАНИ ШАВНИ ЦЕВКИ 
1) Се одредува извозниот контингент од 1.000 

тона поцинкувани шавии цевки (гранката 114 — 
црна металургија). 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 82 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

420. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за (стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2б/б4), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВО-

ЗОТ НА ПОЦИНКУВАНИ ШАВНИ ЦЕВКИ 
1. Пресметувањето на разликата во цените при 

извозот на поцинкувани главни цевки (гранката 114 
— црна металургија) ќе се риги по коефициентот 
1,35. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 78 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

421. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I (под 1) од Одлу-
ката )за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сој узир! от извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

ВОЗОТ НА ПИРИТНИ ИЗГОРЕТИНИ 
1. Пресметувањето на разликата во цените при 

извозот на пиритни изгоретини (гранката 120 — хе-

миска индустрија) ќе се врши по коефициентот 2,0Q, 
2. Ова решение влегува во сила со денот rift 

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

О. е. бр. 84 
27 јули 1954 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

422. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на, Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I тод 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВО-

ЗОТ НА ГУМИЦИ ЗА БРИШЕЊЕ 
1. Пресметувањето на разликата во цените при 

извозот на гумици за бришење (гранка 126 — инду-
стрија на гума) ќе се врши по коефициентот 2,00. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 75 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

423. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
(работењето на Сојузниот извршен совет {„Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I тод 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

НА СУРОВИ ПАМУЧНИ ПАНТЛИКИ ЗА 
МАШИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ 

1. Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот на сурови памучни пантлики за машини за 
пишување (гранката 124 — текстилна индустрија) 
ќе се врши по коефициентот 1,50. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. 6Ј?. 79 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 
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424. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I Под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ИРИ ИЗВОЗОТ 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување на разликата во цените 
при извозот, што е составен дел од Решението за 
видовите стоки и услуги и за висината на коефи-
циентите за пресметување разликата во цените 
при извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), 
се вршат следни измени: 

во гранката: земјоделство под редниот број: 
1) „Жива говеда" се намалува коефициентот од 

0,65 на 0,55; 
2) „Живе свиње" се намалува коефициентот од 

0,60 на 0,50; 
7) „Говеђе месо" се намалува коефициентот од 

0,70 на 0,55; 
8) „Свињско месо" се намалува коефициентот 

од 0.65 на 0.50. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

О. е. бр. 93 
30 јули 1954 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић, е. р. 

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Средбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 
1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликата во цените при 
извозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се 
вршат следни измени и дополненија: 

во гранката 119 (е лектр ©индустрија): 
— псд редниот број 11 — „Трансформатори" се 

наголемува коефициентот од 2,00 на 2,50; 
— под редниот број 15 — „Галвански елементи" 

се наголемува коефициентот од 2,00 на 2,50; 
— под редниот број 19 —„Велике ротационе ма-

шине" се наголемува коефициентот од 2,25 на 2,50; 
— под редниот број 20 — „Средње ротационе ма-

шине" се наголемува коефициентот од 2,25 на 2.50: 

— под редниот број 22 — „Расклопил апарати 
за високи и ниски напон" се наголемува коефици-
ентот од 2,25 на 2,50. 

По редниот број 27 од оваа гранка се додава 
нов реден број 28 кој гласи: 

„Разводне плоче коефицијент 2,50". 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите на извоз на стоките од 
тон. 1 склучени почнувајќи од 19 март 1954 година 
што не се наплатени. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 86 

27 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

426. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен савет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА 
ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

ПРИ ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-

тите за пресметување разликата во цените при из-
возот, што е составен дел од Решението за видовите 
стоки и услуги и за висината на коефициентите за 
пресметување разликата во цените при извозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54) се вршат след-
ни измени и дополненија: 

1) Во гранката 117 (метална индустрија) се меч 
нуваат редните броеви 29, 32 и 43 и гласат: 

„29. Мотори са унутрашњим 
сазревањем коефицијент 2,00 

32. Ручни алат „ 2,50 • 
43. Будилници „ 2,50\ 

2) Во гранката 120 (хемиска индустрија) се ме-, 
нуваат редните броеви 2 и 29 и гласат: 

„2. Етерична уља: oleum 
lavandulae latiloli chelihrisi коефицијент 1,50 
29. Екстракти, изузев бу-

хачевог „ 1,35"* 
Во истата гранка, по редниот број 80 се додава 

нов реден број, кој гласи: 
„90. Бухачев екстракт (ех-

tractum pyrethri) коефицијент 1,50". 
П. Коефициентот утврден со ова решение за! 

рачниот алат ќе се применува на оние работи за 
извоз на таа стока што се склучени почнувајќи од 
19 март 1954 година, а не се наплатени, додека дру-
гите коефициенти утврдени со ова решене ќе се 
применуваат од денот кога ќе влезе ова решение 
во сила. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 91 

30 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува Претседателов 
на одборот за стопанство. 

Мијалко Тодоровић, е. р. 
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427. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликата во цените при 
извозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при из-
возот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се вр-
шат следни измени и дополненија: 

1) Во гранката 122 (дрвна индустрија.) под ред-
ниот број 10 „сандуци" се наголемува коефициентот 
од 1,35 на 1,50. 

Во истата гранка, зад редниот број 28 се додава 
нов реден број 29, кој гласи: 

„Производи домаће радиности" коефицијент 2,00. 
2) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) 

зад редниот број 53 се додава нов реден број кој 
гласи: 

„54. „Мараска" (вишња) — сува 
и њене прерађевине у 
сукус, пулпу и сл. — коефицијент 1,00". 

3) Во гранката 125 (индустрија на кожа) ред-
ниот број 7 се менува и гласи: 

„7. Кожно ремење коефицијент 1,50". 
И. Ова решение влегува во оила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени почнувајќи од 
1." јуни 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 76 

26 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

428. 
Врз основа на.одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година,^ а во 
врска со мл. 32 од Уредбата за организацијата1 и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
ли£* на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I (под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТ® 
СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликата во цените при 
увозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за 'пресметување разликата во цените при 

увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се 
врши следна измена: 

во гранката 123 (индустрија на дрвењача, целу-
лоза и хартија) редниот број 19 се менува и гласи: 

„19. Лепенка коефицијент 1,50." 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени почнувајќи од 
10 јули 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 92 

30 јули 1954 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. p. 

429. 
Врз основа на чл. 64 од Основната уредба за зва-

њата и платите на службениците на државните ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) а во согла-
сност со Државниот секретар за работи на општата 
управа и за буџет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ВО РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Одредбите од Правилникот за стручната спрема 
на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/54), како и Правилникот за стручната спрема 
нг канцелариските службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/54) важат и за службениците во ресорот 
на внатрешните работи, доколку со овој правилник, 
не е поинаку определено. 

Член 2 
Во ресорот на внатрешните работи можат да се 

назначуваат како приправници за звањето пристав 
лица што имаат средна школа за општо образование 
(гимназија) или школа за внатрешна управа на соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работа 
или школа за офицери на Народната милиција, а за 
звањето референт — лица со завршен правен факул-
тет, односно со Виша школа за внатрешна управа 
или Виша школа на Управата на државната безбед-
ност на сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи. 

Во стручните и стручно-техничхите служби (са-
нитетска, за радиоврска криминалистичко-техничка, 
криминолошка и др.) како приправник за звањето 
пристав може да биде назначено лице што има со-
одветна средна стручна школа (средно-техничка, 
учителска школа и др.) а за звањето референт лице 
што има- соодветен факултет на универзитетот или 
соодветна висока школа. 

Приправниците за звањето пристав и референт 
по претходниот став можат да се назначуваат ако 
потребната стручна пракса може да се здобие само 
со вршење на соодветната^ служба во ресорот на 
внатрешните работи. 

Член 3 
Приправникот за звањето пристав мора за време 

на приправничкиот стаж да биде најмалу шест ме-
сеци на пракса во секретаријатот за внатрешни ра-
боти на народниот одбор на околината или градот, 
односно во ополномоштвото или одделението на упра-
вата на државната безбедност во околијата или 
градот. 

Приправникот за звањето референт мора да биде 
најмалу една година на служба во секретаријатот за 
внатрешни работи на народниот одбор на околијата 
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или градот, односно во ополномоштвото или одделе-
нието на управата на државната безбедност на око-
лната или градот. 

Член 4 
Одделниот дел на стручниот испит за приправ-

никот во ресорот на внатрешните работи опфаќа, 
и тоа: 

А. За приправниците за звањето пристав 
1) познавање на организацијата на ресорот на 

внатрешните работи и задачите што спаѓаат во над-
лежност на органите за внатрешни работи; 

2) основни начела на Кривичното право и Кри-
вичната постапка и подробно познавање на одредби-
те од Кривичната постапка што ги применуваат орга-
ните за внатрешни работи, основно познавање од 
'Криминалистичката тактика и техника, основно по-
знавање на прописите за извршување на казните; 

3) основни начела за прекршоците и за админи-
стративно-казнената постапка и познавање на про-
писите за прекршоците против јавниот ред и мир; 

4) познавање на прописите за државјанството, 
личните имиња и личните карти; 

5) познавање на прописите за здруженијата, со-
бирите и другите јавни собранија, како и за верските 
заедници; 

6) познавање на прописите за прометот и држе-
њето на огнено оружје, муниција и експлозивни 
средства; 

7) познавање на прописите за патните исправи, 
за пријавување на живеалиштето и престојот и 
за движењето на границата; 

8) познавање на прописите за сообраќај на јав-
ните патишта, за регистрација на моторните возила 
и за возачите на моторните возила; 

9) познавање на прописите за организацијата и 
задачите" на ПАЗ и противпожарството. 

В. За приправниците за звањето референт 
1) познавање на Кривичното право, на Кривична-

та постапка, на Криминалистичката тактика и техни-
ка, како и на прописите за извршување на казните; 

2) познавање на основните начела на Имотното 
право, Фамилијарното право, за старателството и 
усвојувањето; 

3) познавање на организацијата на ресорот за 
внатрешни работи и задачите што спаѓаат во надле-
жност на органите за внатрешни работи, како и по-
знавање н«а сите прописи што влегуваат во програма-
та на испитите за приправниците за звањето пристав. 

Член 5 
Приправниците за звањето пристав и за звањето 

референт во стручните и стручно-техничките служби 
го полагаат стручниот испит по програмата на сво-
јата струка, односно служба. Во програмата за пола-
гање на стручниот испит за овие службеници вле-
гува покрај тоа и: 

1) познавање на организацијата на ресорот за 
внатрешните работи и задачите што спаѓаат во дело-
круг на органите за внатрешни работи; 

2) познавање на основните начела на Кривичното 
право и Кривичната постапка, како и на прописите 
зе извршување на казните; 

3) подробно познавање на прописите што се при-
менуваат непосредно во врска со вршењето на одно-
сната стручна или стручно-техничка служба во ре-
сорот на внатрешните работи. 

Член 6 
За премин на приправниците за звањето пристав 

и за звањето референт од друга служба во ресорот 
на внатрешните работи потребно е приправникот да 
ја има опремата пропишана за приправниците за зва-
њето пристав, односно референт во ресорот на вна-
трешните работи (чл. 1 од овој правилник). 

На приправникот може да му се признае поране-
шниот приправнички стаж, а должината не служба-
та во тој случај се определува според сродноста на 
поранешната служба со службата во ресорот на вна-
трешните работи, како и според степенот на спрем-

носта на приправникот да го полага испитот. 
Ако го положил приправникот во другата слу-

жба стручниот испит, во ресорот на внатрешните 
работи ќе полага дополнителен испит од предметите 
од кои испитот не го положил. 

Член 7 
Од други служби службеникот може да биде пре-

земен во ресорот на внатрешните работи во звањето 
на управен службеник за кое ја има стручната спре-
ма пропишана со овој правилник. 

Старешината надлежен за назначување може да 
определи, службеникот што се презема од друга слу-
жба во ресорот на внатрешните работи да полага 
дополнителен испит, доколку стручниот испит што е 
положен во другата служба се разликува од струч-
ниот испит пропишан со овој правилник. 

Срокот за полагање на дополнителниот испит не 
може да биде покус од три месеци, ниту подолг од 
една година. Дополнителниот испит не може да ги 
опфати предметите што ги положил службеникот во 
другата служба. 

Член 8 
Ке се смета дека на службениците што од воена 

формација се преведени во звањето постар референт 
по Уредбата за звањата, платите и дисциплинската 
одговорност на службениците на управата на држав-
ната безбедност, односно кои се во тоа звање унапре-
дени или назначени со самото решение за предводе-
њето, односно за унапредувањето или назначувањето 
во звањето постар референт, им е признаена виша 
стручна спрема за службата во ресорот на внатре-
шните работи. 

Исто така, може на службениците што се нашле 
во звањето референт на денот на влегувањето во 
сила на овој правилник, а кои активно учествувале 
во организирана работа ве Народноослободителната 
борба од 1941, 1942 и 1943 година, да им се признае 
виша стручна спрема за службата во ресорот на вна-
трешните работи. 

За признавање на вишата стручна спрема по 
претходниот став е потребно службеникот да положи 
одделен испит согласно одредбите од чл. 22—26 од 
Правилникот за стручната спрема на управните 
службеници пред испитната комисија што ја форми-
ра надлежниот државен секретар за внатрешни ра-
боти. Решението за признавање на вишата C T P V - ТА 
спрема на овие службеници го донесува надлежниот 
државен секретар за внатрешни работи по предлог 
од комисијата за службенички прашања од чл. 41 на 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи. 

Член 9 
Испитот положен за чинот капетан на Народната 

милиција се изедначува со стручниот испит за зва-
њето референт. 

Ке се смета дека на официрите на Народната ми-
лиција што се преземаат во звањата на управник 
службеници во ресорот на внатрешните работи им е 
признаена стручната спрема, и тоа: средна стручна 
спрема на офицерите што се во чинот потпору чии ЈС, 
поручник, капетан или капетан I класа, а виша 
стручна спрема на офицерите што се во чинот мајор 
или во некој повисок чин. 

Член 10 
Испитот предвиден со членот 21 и 34 од Уредбата 

за звањата, платите и дисциплинската одговорност 
на службениците на Управата' на државната безбед-
ност, како и испитот предвиден со чл. 16 од Правил-
никот за извршните службеници во ресорот на вна-
трешните работи се полага согласно одредбите од чл. 
22—26 од Правилникот за стручната спрема на управ-
ните службеници во рамките на програмата предви-
дена со овој правилник за стручниот испит за зва-
њето референт. 

Службеникот во звањето извршен пристав што 
учествувал активно во организирана работа во На-
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родноосдободителната борба, од 1941, 1942 и 1943 го-
дина може да биде ослободен од полагањето на испи-
тот од претходниот став, ако ги исполнува другите 
услови од чл. 34 на Уредбата за звањата, платите и 
дисциплинската одговорност на службениците на 
Управата на државната безбедност, односно чл. 16 
од Правилникот за извршните службеници во ресо-
рот на внатрешните работи и ако располага со по-
требна пракса. Решение за тоа донесува надлежниот 
државен секретар за внатрешни работи по предлог 
од комисијата за службенички прашања. 

Член 11 
Испитот предвиден со членот 31 од Уредбата за 

звањата, платите и дисциплинската одговорност на 
службениците на Управата на државната безбедност 
извршниот пристав го полага по програмата предви-
дена со овој правилник за приправникот за звањето 
пристав. 

Член 12 
Ке се смета дека го положиле стручниот испит 

предвиден со членот 21, 31 и 34 од Уредбата за зва-
њата, платите и дисциплинската одговорност на СЛЈ -
жбениците на Управата на државната безбедност, 
односно членот 12, 15 и 16 од Правилникот за извр-
шните службеници во ресорот на внатрешните ра-
боти службениците што ја завршиле, односно што ќе 
ја завршат Школата за внатрешна управа на соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи, а 
кои пред влегувањето во школата поминале на прак-
са во ресорот на внатрешните работи најмалу три 
години. 

Член 13 
Приправникот за звањето пристав што ќе ја свр-

ши Школата за внатрешна управа на сојузниот Др-
жавен секретаријат за внатрешни работи не е дол-
жен да го полага стручниот испит за тоа звање, ако 
пред влегувањето во школата поминал на пракса во 
ресорот на внатрешни работи најмалу две години. 

Член 14 
Ке се смета дека на службениците што се преве-

дени од воена формација во звањето на управните 
службеници по Уредбата за звањата, платите и ди-
сциплинската одговорност на службениците на Упра-
вата на државната безбедност им е признаено дека 
го положиле стручниот испит за звањата во кои се 
преведени. 

Член 15 
Положениот завршен испит во Воено политич-

ката школа на Управата за државна безбедност на 
ФНРЈ што траела од 1 мај 1948 до 20 јули 1949 година 
како и на офицерскиот курс при Вишата школа на 
Управата за државна безбедност одржан од 1 ноем-
ври 1949 година до 10 септември 1950 година се изед-
начува со стручниот испит пропишан со овој пра-
вилник за звањето референт. 

Член 16 
Службениците кои по Уредбата 3t* звањата, пла-

тите и дисциплинската одговорност на службениците 
на Управата на државната безбедност од воена фор-
мација се преведени во звањата на канцелариските 
службеници можат да бидат ослободени од полага-
њето на испитот за звањата во кои се преведени ако 
располагаат со потребната пракса за вршење на ра-
ботите од своето звање. 

Решението за ослободување од полагањето на ис-
питот по претходниот став го донесува надлежниот 
државен секретар за внатрешни работи по предлог 
од комисијата за службенички прашања. 

Член 17 
Стручните испити предвидени во членот 18, 27 и 

&3 од Правилникот за стручната спрема на канцела-

риските службеници се полагаат пред испитната ко-
мисија што ја определува надлежниот државен се-
кретар за внатрешни работи. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 10649/1 
10 јули 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

Согласен, 
Државен секретар 

за работи на општата управа и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

430. 
Врз основа на чл. 62 ст. 3 од Основната уредба 

за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи, а во врска со чл. 23 точ. ѓ од Уредбата 
за организацијата и работењето на Сојузниот извр-
шен совет, а во согласност со Одборот за буџетски 
прашања на Сојузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДДЕЛНИОТ 
ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ 

НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Членот 1 од Правилникот .за одделниот додаток 

на службениците во ресорот на внатрешните работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/52) се менува и 
гласи: 

„Службениците во ресорот на внатрешните ра-
боти имаат одделен додаток од 500—3.000 динари 
месечно." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 13326 

12 јули 1964 година 
Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р* 
Согласен, 

Сојузен извршен совет 
Претседател 

на Одборот за буџетски прашања, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Б. бр. 894 
У2 јули 1854 година 

Белград 

431. 
Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за распо-

д е л а на добивката и за данокот на добивката на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53 и 32/54), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО ПОДНЕСУВААТ ВРЕМЕНИ 

ПРЕСМЕТКИ ВО ПРОДОЛЖЕНИОТ СРОК 
1) Извештаи за времената периодична пресметка 

во срок од 45 дена откога ќе помине периодот за пре-
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сметката испраќаат до Народната банка на ФНРЈ. 
стопанските,организации од следните групи: ноштен-
ско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, желе-
зничкиот сообраќај, поморскиот сообраќај, речното 
бродарство, Југословенскиот аеротранспорт, експлоа-
тацијата на шумите, монтажните претпријатија, гра-
дежните претпријатија, претпријатијата за длабин-
ско дупчење, претпријатијата за испитување терени, 
регистрираните претпријатија за извоз и увоз, прет-
пријатијата за снабдување на бродовите, продавни-
ците на индустриските претпријатија и откупните, 
претпријатија што имаат повеќе од три работни еди-
ници вон територијата на околијата (градот) на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. 

2) Стопанските организации од претходната точ-
ка вршат уплата на данокот на добивката и на де-
лот на добивката со кој во добивката учествува ско-
ли јата, градот односно градската општина со одделни 
права во срок од 45 дена откога ќе помине пресмет-
ковниот период. 

3) Оваа наредба влегува во ѓила со денот на' об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 7250 
19 јули 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

432. 
Брз основа на точ. 1 ст. 2 од Одлуката еа испра-

ќање извештај на стопанските организации за вре-
мената периодична пресметка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ИМААТ 
ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД ОД ЕДНА ГОДИНА 

1) Во периодот од една година можат да потфа-
ќаат до Народната банка на ФНРЈ извештај * за 
времената периодична пресметка стопанските орга-
низации од следните групи: земјоделските органи-
зации, претпријатијата за панаѓури, издавачките 
претпријатија за учебници, претпријатијата за .од-
гледување шуми, претпријатијата за обработка ту-
тун со сезонска ферментација, сезонското угости-
телство и туристичките претпријатија. 

2) Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување групите стопански организации што можат 
да имаат пресметковни периоди подолги од еден 
месец („Службен лист на ФНРЈ", б.р. 10/54) како и 
решенијата донесени врз основа на точ. 2 од таа 
наредба. 

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

Бр. 7240 
13 јули 1954 година 

. Белград 
Државен секретар 

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

433. 
Врз основа на чл. 12 тон. 5 и чл. 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон, а во врска со 
чл. 57 ст. 2 од Основниот закон за општествениот 
придонес и за даноците издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТАТА 

НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ ЛИЦА 
1. Во Наредбата за наплатување на данокот 

при исплатата на сметките на приватни лица („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 60/52, 18/53 и 41/53) се 
вршат следни измени и дополненија: 

Во точ. 8 ст. 1 под ѓ), место точка се става точка 
и запирка и се додава нова точка, која гласи: 

„е) за надоместувањата за работата на лицата 
вон работен однос, што се исплатуваат по парче на 
производот на домашната дејност изработено во 
станот на работникот за сметка и од материјал на 
претпријатијата што вршат промет на вакви про-
изводи. Претпријатијата што вршат промет на ва-
кви производи се должни при исплатата на надо-
местувањето на лицата споменати во оваа точка од 
бруто износот на надоместувањето да го запрат 
данокот на доход по нормата од 15% и соодветниот 
данок на промет по Тарифата за данокот на про-
мет. Ако производителите на народната дејност се 
земјоделци, при исплатата на надоместувањето за 
изработените 'производи нема да им се запира да-
нокот на доход, туку податоците за исплатените 
износи ќе се испраќаат до надлежниот народен од-
бор во смисла на одредбите од чл. 74 од Уредбата 
за данокот на доход. 

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

Бр. 7249 
15 јули 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

434. 
Брзо снова нат оч. 3 од Решението за проценка 

на основните средства на земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), а по предлог 
од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА КНИЖЕЊЕ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРОЦЕНКАТА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ЗАДРУГИ 
1) Земјоделските задруги (општи, специјализи-

рани и сел анс ки работни задруги) како и нивните 
сојузи (во натамошниот текст: задружните органи-
зации) должни се во своето книговодство да извр-
шат книжење на вредноста на основните 'средства 
според резултатите на проценката на основните 
средства. 

Книжењето ќе се изврши под 1 јули 1954 го-
дина. 

2) Пред книжењето се должни задружните ор-
ганизации подробно да ги прегледаат записниците 
за проценката, со цел на претходно отстранување 
на евентуалните технички или сметковни грешки. 

При тоа особено треба да се провери дали ка ј 
проценката на земјоделските машини се правилно 
применети цените според Номенклатурата на основ-
ните средства со ценовникот. Цените што се дадени 
во свесната П од. Номенклатурата на основните 
средства со ценовникот, доколку не е изрично пои-
наку речено, се однесуваат до земјоделските маши-
ни со механизирано влечење или погон. Цените 
означени во оваа свеска треба да се помножат со 
факторот 1,8, ако тоа веќе не е сторено при про-
ценката на основните средства. 

Сите други земјоделски машини (т. е. машините 
со спрежно влечење односно кои не се со механи-
зиран погон како и другите земјоделски машини 
што не се цитирано во Номенклатурата на основ-
ните средства со ценовникот) треба да се проценат 
по ЗОО.— динари за еден килограм тежина, и така 
добавените износи потоа да се помножат со факто-
рот, 0,7 доколку тоа не е створено веќе при процен-
ката. 

Исправките во смисла на ст. 2 и 3 од оваа 
точка ќе ги извршат во записниците за проценката 
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самите задружни организации, со тоа што се дол-
жни исправените записници пред прокнижување^ 
да ги поднесеат на заверка до околиската (градската) 
комисија за проценка на основните средства. 

Задружните организации можат, покрај исправ-
ките извршени во смисла на пртходните ставови, 
да започнат до 31 декември 1954 година постапка 
за исправка на проценката, во смисла на одредбите 
од VI дел на Упатството за проценка на основните 
средства во стопанството. 

3) Задружните организации под 1 јули 1954 го-
дина ќе отворат во своето книговодство нова сметка 
под назив „Разлики при проценката на основните 
средства", преку која, за основните и инвестицио-
ните средства што и' подложуваат на проценката, 
ќе извршат сторнирање на состојбата од 1 јули 
1954 година, и тоа: 

а) на книговодствените вредности на оние основ-
ни и инвестициони средства што се проценети во 
записникот за проценката; 

б) на книговодствените отпишувања на основ-
ните и инвестиционите средства под а); и 

в) книговодствената состојба на изворите на 
основните и инвестиционите средства, и тоа само 
доколку се тие извори: задружниот фонд на 
основните средства, општоопштествениот и општо-
задружниот фонд на основните средства. 

Ако како извори на основните средства се ја-
вуваат банката, добавувачите односно претприема-
чите или задругарите, на тие сметки нема да се 
врши никакво сторнирање. 

4) По извршеното сторнирање во смисла на 
претходната точка, задружните организации ќе из-
вршат, преку сметката „Разлики при проценката 
на основните средства" книжења на вредностите 
што се добивени при проценката на основните и 
инвестиционите средства, и тоа: 

а) ќе ги задолжат соодветните сметки на основ-
ните и инвестиционите средства за вредноста на 
основните односно инвестиционите средства според 
проценката од колоната бр. 10 на образецот ПОС — 
3 од записникот за проценката; 

б) ќе ја признаат сметката исправки на вред-
носта на основните средства (на книговодствените 
отпишувања) за делот на потрошените вредности по 
проценката, т. е. за износот што претставува разлика 
на збирот на колоната бр. 10 и збирот на колоната 
бр. 18 од образецот ПОС-3 од записникот за про-
ценката; 

в) ќе ги признаат соодветните сметки на изво-
рите на основните односно инвестиционите средства 
(т. е. сметките: задружниот фонд на основните сред-
ства, шштозадружниот и општоопштествениот фонд 
на основните средства) за износите на сегашната 
вредност на соодветните основни односно инвести-
циони средства според проценката, т. е. за збирот 
на вредноста на соодветните основни односно инве-
стициони средства од колоната бр. 18 на образецот 
ПОС-3 од записникот за проценката. 

5) Со салдото што ќе се јави на сметката „Ра-
злики при проценката на основните средства", по 
книжењата извршени во смисла на претходната 
точка, задружните организации ќе постапат на сле-
ден начин: 

а) ако е салдото побарително, а што ќе биде по 
правило, треба да се пренесе во корист на сметката 
на задружниот фонд на основните средства; 

6) ако е салдото долговно, треба да се пренесе 
на сметката на задружниот фонд на основните 
средства и тоа најмногу до износот на поверите л-
ната состојба што постои на сметката на задру-
жниот фонд на основните срдества. 

Остатокот на долговното салдо треба да се пре-
несе на сметката на инвестициониот фонд, доколку 
има таков фонд, и тоа исто така најмногу до виси-
ната на побарителното салдо на таа сметка. Евен-
туалниот остаток ќе се остави PI натаму на сметката 
„Разлики при проценката на основните средства" 
со тоа што и тој остаток подоцна малку по малку 
да се отпише, штом ќе биде тоа можно според со-
стојбата на сметката на задружниот инвестиционен 
фонд на основните средства. Во меѓувреме^, т. е, 
додека таа сметка, не ќе биде израмнета, нејзината 
состојба ќе се искаже на одделната позиција во 
билансот. 

6) Ако се во прашање предмети на основни сред-
ства што имаат повеќе извори (на пример, недовр-
шен градежен објект своевремено преземен од за-
другари или од општоопштествениот фонд на осно-
вните средства, кој подоцна е завршен со средства 
од задругата или со кредити од банката) расподел-
бата. на новата проценета вредност (од колоната бр. 
18), која во смисла на точ. 4 од ова упатство им се 
одобрува на сметките на задружниот фонд на осно-
вните средства, на општозадружниот или општо-
општеетвениот фонд на основните средства, — тре-
ба да се изврши во сразмера спрема поранешната 
раеподелба на книговодствената вредност на тие 
извори. 

7) Задружните домови и нивната неработна 
опрема, како предмети на општествениот стандард, 
ќе се откнижат од досегашните сметки на основните 
средства, од сметките на исправките на вредноста 
(книговодствени отпишувања) и од сметките на из-
ворите, и ќе се вкнижат по новите вредности од 
записникот за проценката, и тоа на одделните зад-
билаксни сметки. 

8) Измените на книжните вредности на основ-
ните и инвестиционите средства како и нивните 
извори извршени во книговодствата на задружните 
организации во смисла на одредбите од ова упат-
ство, служат како основ за пресметување на инте-
ресот на основните средства, амортизацијата и кни-
говодствените отпишувања на основните средства 
почнувајќи од 1 јули 1954 година. 

Исправките што ќе бидат евентуално дополни-
телно извршени (на пример: исправките извршени 
во смисла на одредбите од VI оддел на Упатството 
за проценка на основните средства) имаат исто 
така дејство од 1 јули 1954 година. 

9) Задружните организации се должни книже-
њето на резултатот на проценката на основните 
средства, според одредбите од ова упатство да го 
извршат најдоцна во срок од 60 дена од денот на 
објавувањето на ова упатство. 

10) Главните задружни сојузи на народните ре-
публики ќе издадат технички упатства за книжење 
на резултатот на проценката ifa основните средства 
на задружните организации, според сметковните 
планови што се во примена на териториите на-
родни републики. 

И) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 6048 
14 јули 1954 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 
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435. 
Врз основа на чл. 50 и 106 од Уредбата за орга-

низацијата, поодувањето и управувањето со Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 53/53), а во согласност со 
сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО 
ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ ПОШТЕНСКА, ТЕЛЕ-

ГРАФСКА И ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА ВРЗ 
ОСНОВА НА ДОГОВОР 

Член 1 
Во поштите, телеграфите и телефоните (во на-

тамошниот текст: поштите) чијшто годишен промет 
не преминува 45.000 работни единици и кои работат 
со скусено работно време, службата можат да ја 
вршат лица врз основа на склучен договор (дого-
ворен поштар). 

Службата на селските поштонск;4И можат да ја 
вршат поодделни лица врз основа на склучен до-
говор (договорен селски поштоносец) кога големи-
ната на реонот за доставање и количината на 
пратките не бараат работно време подолго од 156 
Маса месечно. 

Член 2 
За договорните поштари односно за договорните 

селски поштоносци можат да се примаат лица што 
ги исполнуваат следните услови: 

1) да се државјани на ФНРЈ; 
2) да наполниле 18 години возраст; 
3) за договорни поштари — да имаат, по прави-

ло, најмалу непотполна средна или нејзи рамна 
школа, а за договорни селски поштоносци — да 
имаат најмалку основна школа. 

Член 3 
Приемот во служба на договорните поштари и 

на договорните селски поштоносци се врши врз 
основа на конкурс. 

Конкурсот го распишува надлежното претпри-
јатие на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај (во натамошниот текст: претприја-
тието). 

Член 4 
Лицата што ќе бидат избрани врз основа на 

конкурс, се упатуваат на обучување за вршење на 
службата на договорен поштар односно договорен 
селски поштокосец во поштата што ќе ја определи 
претпријатието. 

Обучувањето за договорен поштар трае три ме-
сеци, а обучувањето за договорен селски пошто-
носец трае еден месец. 

По завршеното обучување кандидатите полагг?т 
стручен испит според програмата што ја пропишу-
ва Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

Лицата од ст. 1 на овој член можат да се упатат 
на обучување кога ќе поднесат писмена изјава 
дека во поштенската, телеграфската и телефонска-
та служба ќе останат најмалу две години — ако 
конкурираат за договорен п штар, односно најмалу 
една година — ако конкурира»т за договорен селски 
иоштоносец 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат до бившите поштенски, телеграфски и те-
лефонски службеници, ако се стручно способни 
службата да ја вршат со успех без претходно обу-
чување. Стручното знаење на бившите поштенски, 
телеграфски и телефонски службеници задолжи-
телно се проверува со испитување од техничките 
прописи за вршење на поштенската, телеграфската 
ЈИ телефонската служба. 

Член 5 
Договорот за прием во служба и за вршење на 

службата го склучува надлежното претпријатие со 
договорниот поштар односно со договорниот селски 
поштоносец по завршеното обучување и положениот 
испит односно испитување. 

Со договорниот похитао договорот може да се 
склучи најмалку на две години, а со договорниот 
селски поштонссец најмалку на една година. 

Договорот се склучува писмено во два еднакви 
примероци. 

Член 6 
Договорот содржи особено: 
1) име на поштата во која договорниот поштар 

односно договорниот селски поштоносец ќе ја врши 
службата; 

2) работно време за договорниот поштар; 
3) месечен број на часовите на запослувањето 

и вкупна должина на патот во километри за дого-
ворниот селски поштоносец; 

4) плата, висина на провизијата, како и висина 
на надоместувањата предвидени со овој правилник; 

5) обврска на договорниот поштар односно до-
говорниот селски поштоносец дека службата ќе ја 
врши по прописите за вршење на поштенската, 
телеграфската и телефонската служба; 

6) обврска на договорниот поштар односно до-
говорниот селски поштоносец дека за штетата што 
ќе ја стори на доверениот му имот и на поштен-
ските пратки ќе одговара по начелата на имотното 
право и по одредбите на прописите за материјална-
та одговорност на службениците и работниците на 
Ј Југословен ските пошти, телеграфи и телефони; 

7) време на кое се склучува договорот, како и 
случаи во кои договорот може да се раскине пред 
договорниот срок. 

Договорот може да се склучи само во согласност 
со одредбите од овој правилник. 

Член 7 
На договорните поштари во поштите од II разред 

им припаѓа месечна плата во износ од 2.500 до 4.000 
динари, а на договорните поштари во поштите од I 
разред им припаѓа месечна плата во износ од 4.000 
до 5.500 динари. 

Висината на платата во цитираните граници за-
виси од големината на прометот и другите услови 
на работата. 

На договорните селски поштоносци им припаѓа 
месечна плата според договорениот број часови на 
заложувањето, сметајќи за секој час 30 до 35 ди-
нари. 

Член 8 
На договорните поштари и на договорните селски 

поштоносци им прапаѓа провизија од 5% од про-
дадените поштенскр1 вредности. 

На договорниот поштар не му припаѓа провизија 
на приходот од поштенските вредности што ќе ги 
продаде селскиот поштоносец. 

Исплатата на провизијата ќе се пресметува на 
крај на месецот, согласно со одредбите од Упатство-
то за начинот на наплатата, пресметувањето и кон-
тролата на поштенските, телеграфските и телефон-
ските приходи (УПС-5). 

Член 9 
Со договорниот поштар може да се договори и 

награда за вршење на размената на пратките и 
награда за доставање на пратките. 

Ако се врши размената вон работното време на 
поштата, може да се договори истата да ја врши 
договорниот поштар за одделна награда. 

Договорниот поштар е должен без одделна на-
града да ја врши размената на пратките ако се 
врши размената во работното време, а местото на 
кое се врши размената не е оддалечено повеќе од 
500 метра од поштата. 



Среда, 4 август 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 32 — Страна 563 

Наградата за доставање на пратките може да 
се договори само за доставањето што го врши до-
говорниот поштар вон работното време на поштата. 
Со договорт ќе се определи подрачјето на кое ќе 
се врши доставањето на пратките. 

Со договорот ќе се утврди висината на награ-
дата за вршење на доставањето и размената на 
пратките. 

Наградите од претходните ставови се исплату-
ваат покрај платата од чл. 7 на овој правилник и 
се сметаат како составен дел на платата. 

Член 10 
Во сите пошти во кои вршењето на службата 

им се доверува на договорните поштари, со дого-
ворот ќе се утврди и висината на месечното надо-
местување за материјалните издатоци (за канце-
лариски материјал, огрев и одржување на чисто-
тата). Висината на ова надоместување се утврдува 
според претсметката на трошоците. 

Член 11 
Покрај обврските од договорот, претпријатието 

е должно: 
1) да ја обезбеди размената и превозот на прат-

ките, ако не е тоа договорено со договорниот по-
штар; 

2) да обезбеди простории за сместување на 
поштата, да ги оспособи за работа, поштата да ја 
снабде со потребен мебел, уреди и реквизити за 
вршење на поштенската, телеграфската и телефон-
ската служба, како и со потребни прописи, обра-
сци и поштенски вредности; 

3) да плаќа кирија за просториите во кои е 
сместена пошта; 

4) договорниот селски поштоносец да го снабде 
со обувки и со службена капа според прописите за 
службената облека и обувки, како и со потребен 
прибор за вршење на службата. 

Член 12 
Договорниот поштар односно договорниот сел-

ски поштоносец кој во вршењето на службата ќе 
ги повреди службените прописи или не ги врши 
пропишаните должности во службата, одговара по 
прописите за одговорноста на службениците и ра-
ботниците на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони. 

Член 13 
Договорниот поштар ја врши службата под не-

посреден надзор на надлежната пошта во седиште-
то на око ли јата, а договорниот селски поштоносец 
под непосреден надзор на поштата во која работи. 

Член 14 
Договорните поштари и договорните селски по-

штоносци при вршењето на службата можат да 
продаваат монополски артикли, весници, списанија, 
лозови на лотаријата и ел., ако добијат за тоа 
писмена согласност од надлежното претпријатие. 
Согласноста мотке да се даде само во случај ако 
вршењето на овие работи не му пречи на правил-
ното вршење на поштенската, телеграфската и те-
лефонската служба. 

Член 15 
На лицата кои врз основа на извршениот кон-

курс се избрани за кандидати за договорни поштари 
односно за договорни селски поштоносци, им припаѓа 
за време на обучувањето од чл. 4 на овој правил-
ник соодветно надоместување, и тоа: 

1) на кандидатот за договорен поштар — 3.000 
динари месечно; 

2) на кандидатот за договорен селски поштоно-
сец — износ во висина на платата што би ја примал 
според склучениот договор, но не поголем од 2.500 
динари месечно. 

Член 16 
Како пошти од II разред во смисла на овој 

правилник се сметаат поштите со годишен промет 
до 35.000 работни: единици, а како пошти од I ра-
зред се сметаат поштите со годишен промет преку 
35.000 до 45.000 работни единици. 

Распоредувањето на поштите во разреди го 
врши претпријатието секоја година врз основа на 
работните единици извршени во минатата година. 

Новоотворените пошти во кои службата ја вр-
шат договорни поштари се сметаат како пошти од 
II разред со тоа што на овие пошти по истекот на 
три месеци од денот на отворањето им се одредува 
соодветниот разред според бројот на работните еди-
ници извршени во тој срок. Разредот одреден со 
таа прилика поштата го задржува до крајот на ка-
лендарската година. 

Работните единици за распоредување на по-
штите во разреди се пресметуваат според прописите 
за евиденцијата на поштенските, телеграфските и 
телефонските услуги и работните единици, со тоа 
што работните единици искажани во табелата „Д" 
— „Доставање" на Месечниот преглед на птт услу-
гите и работните единици не се земаат во обѕир при 
ова распоредување. 

Не се земаат во обѕир ниту работните единици 
искажани во табелата „Р" — „Размена" за изврше-
ната размена и поминатиот пат за размена, коѓа до-
говорниот поштар не ја врши размената како своја 
редовна должност. 

На договорниот поштар што е должен да ја 
врши размената на пратките како составен дел на 
својата редовна должност без одделна награда, ра-
ботните единици за извршената размена се сметаат 
во бројот на работните единици за определување 
разредот на поштата. 

Работното време во поштите од II разред е од 
8—11 часови, а работното време во поштите од I 
разред е од 8—12 часови. 

Член 17 
Претпријатието може да му ја откаже службата 

на договорниот поштар односно на договорниот сел-
ски поштоносец пред договорниот срок по општите 
прописи и во следните случаи: 

1) ако се затвора поштата во која е на работа 
договорниот поштар, односно ако престане потре-
бата да се врши службата на договорниот селски 
поштоносец на односното подрачје; 

2) акз претпријатието поради наголемениот про-
мет или други оправдани разлози донесе решение 
службата на договорниот поштар во односната по-
шта односно службата на договорниот селски по-
штоносец на односното пдрачје да не можат да ја 
вршат лица врз основа на договор; 

3) ако договорниот поштар односно договорниот 
селски поштоносец несовесно ја врши службата и 
покрај сторените опомени односно изречените 
казни. 

Отказниот срок изнесува еден месец. 
Договорниот поштар односно договорниот сел-

ски поштоносец на кој му е откажана службата 
по одредбата на точ. 2 ст. 1 на овој член има првен-
ство за назначување во односната пошта, ако тоа 
работно место не се пополнува од службениците 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. 

Член 18 
Поблиски прописи за спроведување на овој 

правилник ќе донесува Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ"., 
Бр. 6755 

1 јули 1954 година 
Белград 

Генерален директор 
на поштите, телеграфите и телефоните§ 

Никола Милановиќ, е. р. 
Согласен, 

Државен секретар 
за работи на општата управа и за буџет 

Неда Божиновиќ, е. р. 
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436. 
Врз основа на тон. 2 од Одлуката за преведе-

ното на пензиите на железничкиот персонал („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54), во согласност со 
Секретарот за социјално осигурување на Сојузниот 
извршен совет, а по прибавеното мислење од Цен-
тралниот одбор на Синдикатот на железничарите, 
Генералниот директор на Југословенските желе-
зници пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПЕРСО-
НАЛ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА 
СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА СТРУЧНА СПРЕМА, 
СО ЦЕЛ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НОВИОТ ПЕНЗИСКИ 

РАЗРЕД 

I 
Својството на работниците и степенот на струч-

ната спрема се определува за железничкиот персо-
нал според следните категории: 

1) неквалифицирани работници: 
сите неквалифицирани железничар^!; 

2) полуквалифицирани работници: 
станичев вратар, 
попишувач на коли, 
издавач на материјали, 
Спикер, 
ламбист, 
авизер, 
гардеробер, 
потпалувач на локомотиви, 
багажер, 
подмачкувач на коли, 
чувар на водостаница, 
железнички чистач, 
работник на претоварување со стаж преку 
1 година, 
магацински работник со стаж преку 1 година, 
мерач, 
цедулар, 
пломбирер, 
чувар на премин, 
лаборант, 
дезинфектор без занает, 
дезинеектор без занает; 

3) квалифицирани работници: 
службеник на коли, 
евидентичар на коли, 
прегледувач на коли со работен стаж до 3 
години во тоа звање, 
надзорник на маневра со работен стаж до 3 
години во тоа звање, 
возовоѓа со работен стаж до 3 години во тоа 
звање, 
шофер на моторна дрезина — механичар со 
работен стаж до 3 години во тоа звање, 
транзитер, 
чувар на пруга, 
чувар на косина 
чувар на клисура, 
чувар на мостови, 
чувар на тунели, 
чувар на водовод, 
чувар на тт и се постројки, 
маневрист, 
кочничар, 
етре л очник, 
одјавничар, 
огнар, 
надзорник на стрелки, 
раководител на маневра, 
шофер на моторна дрезина — возач. 
возен манипулант, 
кондуктер, 
магационер, 
сообраќаен отправник, 

транспортен отправник, 
телефонист, 
телеграфист, 
ракувач на колско гасно осветление, 
ракувач на колско електрично осветление, 
ракувач на возен вод на електрични желе-
зници, 
ракувач на е л ектр ов л е чии потстаница 
ракувач на тг и се постројки, 
ракувач на водостаница, 
машиновођа на маневра, 
ракувач на материјали, 
десетар на пруга; 

4) висококвалифицирани работници: 
машиновоѓа, 
моторвоѓа, 
прегледувач на коли. по 3 години работен 
стаж во тоа звање, 
в оз ов оѓа по 3 години работен стаж во тоа 
звање, 
надзорник на маневра по 3 години работен 
стаж во тоа звање, 
шофер на моторна дрезина — механичар по 
3 години работен стаж во тоа звање, 
надзорник на пруга, 
надзорник на мостови, 
надзорник на тунели, 
надзорник на вати, 
надзорник на тт и се постројки, 
надзорник на колско гасно осветление, 
надзорник на колско електрично осветление, 
надзорник на електровлечни потстаница!, 
надзорник на возен вод# на електрични же-
лезници, 
надзорник на прегледуваните на коли, 
надзорник на локомотиви, 
надзорник на јака струја, 
надзорник на згради, 
надзорник на водовод, 
надзорник на чакални (шлункари), 
надзорник на каменолом, 
надзорник на работилница за одржување на 
пруги, 
надзорник за бетонски производи, 
надзорник на длабоки бунари, 
ревизор на возови, 
работоводител. 

II 
Својството на службениците и степенот на нив-

ната стручна спрема за железничкиот персонал се 
определува според звањата, кои се распоредуваат 
во следните категории на стручната спрема и тоа: 

1) службеници на помошни работи: 
служител (чувар на одмориште, позивар на 
персонал); 
железнички стражар; 

2) службеници со нижа стручна спрема: 
канцелариски манипулант, 
дактилограф II и III класа, 
дактилограф I класа со школска спрема 
помала од полна средна школа, 
цртач, 
статистички помошник, 
ликвидатор, 
режисер, 
издавач на материјали, 
стоковен касиер со помала школска спрема 
од полна средна школа, 
калкулант со помала школска спрема од 
полна средна школа, 
касиер на билети со помала школска спрема 
од полна средна школа; 

3) службеници со средна стручна спрема: 
техничар, 
статистичар, 
книговодител, 
сметководител, 
комерцијалност, 
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администратор, 
стоковен касиер со полна средна школа, 
калкулант со полна средна школа, 
касиер на билети со полна средна школа, 
дактилограф I класа со полна средна школа, 
виши техничар, 
виши книговодител, 
виши сметководител, 
виши комерцијално^ 
виши статистичар, 
виши администратор, 

4) службеници со виша стручна спрема: 
а) инженер, 

референт, 
инспектор, 
виши инженер, 
виши референт, 
советник, 
виши советник; 

5) техничар, виши техничар, виши книгово-
дител, виши сметководител, виши комер-
цијалне^ виши статистичар, и виши ад-
министратор — ако поминале најмалу 5 
години на работни места и должности за 
кои се бара виша стручна спрема. Како 
работни места" односно должности за кои 
се бара виша стручна спрема за овие зва-
ња се сметаат работните места односно 
должностите цитирани за распоредување-
то на, овие звања во I врста во Упатството 
за времено расврстување персоналот на 
железничките транспортни претпријатија 
во врстите од чл. 3 ст. 1 на Уредбата за 
платите на работниците и службениците 
на железничките транспортни претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/54). 

III 
За да се определат пензиите и инвалидни::!-те 

железничките работници и службеници се сврсту-
ваат во соодветните пензиски разреди според струч-
ната спрема и работниот стаж ка!ко што е тоа пред-
видено во чл. 9 и 10 од Уредбата за определување 
и преводење на пензиите и таквалиднините („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/52). 

При распоредувањето во пензиските разреди се 
зема во обзир и заработката на осигуреникот во 
смисла на одредбите на чл. 12 и 13 од споменатата 
уредба. 

IV 
Како заработка на железничките работници 

и службеници заради примена на чл. 12 и 13 од 
Уредбата за определување и преводење на пензи-
ите и давал иднините, се зема платата на нивниот 
платен разред определена по Уредбата за измени 
и дополненија на прописите за платите на службе-
ниците иа државните органи и установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/53). 

V 
За железничкиот персонал кому службеничкиот 

однос престанал пред 1 април 1952 година, заради 
определување на пензиите и инвалиднините по 
претходната точка ќе се зема во обзир звањето и 
платниот разред, што би го добил тој при прево-
дењето на новите звања и плати, да се нашол во 
служба на Југословенските железници на 1 април 
ЗЅ52 година. 

За железничкиот персонал кому што службе-
ничкиот однос престанал по 1 април 1952 година 
ќе се земе во обзир звањето и платниот разред што 
го имал тој при престанокот на службеничкиот 
однос. 

Потврда за тоа кое звање и платен разред имал 
железничкиот персонал, односно кое звање и пла-
тен разред би добил тој по прописите за пр ев оде-
њето на нови звања и плати од 1952 година со по-
доцнежните измени и дополненија, издава и тоа: 

1) за работниците и службениците на организа-
ционите единици во состав на железничкото транс-
портно претпријатие -— директорот на железнич-
кото транспортно претпријатие; 

2) за работниците и службениците на другите 
претпријатија во состав на дирекцијата на Југосло-
венските железници, како и за работниците и слу-
жбениците на железничките работилници и на за-
водите за импрегнирање прагови — директорот на 
дирекцијата на Југословенските железници; 

3) за работниците и службениците на бившата 
Генерална дирекција на југословенските железници 
и Главната доленци ја на Југословенските железни-
ци — Генералниот директор на Југословенските же-
лезници. 

Издавањето на потврдите под 1, 2 и 3 од гор-
ниот став се врши по предлог од одделната коми-
сија од 3 до 5 службеници, која за таа цел ја име-
нува управниот одбор на железничкото транспортно 
претпријатие, односно на дирекцијата на Југосло-
венските железници односно на Генералната дирек-
ција на Југословенските железници. 

Во врска со одредбите од точ. II под 4) и точ-
ката VI од ова упатство, со овие потврди се опфаќа 
и тоа на кои работни места односно должности и 
во кои организациони единици бил железничкиот 
персонал во моментот на престанокот на службата. 

VI 
Како железничари пензионисани во својството 

на државните службеници во смисла на точ. 1 од 
Одлуката за преводењето на пензиите на железнич-
киот персонал се сметаат железничките службени-
ци кои во моментот кога им престанал службенич-
киот однос биле на работа, и тоа: 

1) при претпријатијата и организационите еди-
ници кои по Уредбата за организацијата, послува-
њето и управувањето со Југословенските железници 
сега влегуваат во состав на Заедницата на Југосло-
венските железници; 

2) при железничките работилници и заводи за 
импрегнирање прагови до нивното издвојување од 
составот на Југословенските железници. 

VII 
По ова упатство ќе се преведат и фамилијар-

ните пензии на железничкиот персонал чијашто 
лична пензија би била преведена по ова упатство. 

VIII 
На пензионисаниот железнички персонал што 

не е опфатен со ова упатство му се регулираат пен-
зиите и инвалиднините по општите прописи за со-
цијалното осигурување. 

IX 
Пензиите преведени по ова упатство ќе се ис-

платуваат почнувајќи од наредниот месец по под-
несувањето на барањето, а најрано од 1 јануари 

. 1954 година. 
X 

Ова упатство влегува во сила со денот на об ја* 
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

ГДЈЖ бр. 1777 
19 јули 1954 година 

Белград 
В. д. Генерален директор 

на Југословенските железници, 
Благоје Богавац, е. р. 

Согласен, 
Секретар за социјално осигурување 

на Сојузниот извршен совет, 
Зденко Хас, е. р. 



Страва 566 — Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 4 август 1954 

437. 

Брз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 
инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ'4, бр. 4/54) а по прибавена согласност од Со-
јузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ 
распишува 

ПЕТТИ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. На петтиот конкурс за давање заеми од Оп-
штиот инвестиционен фонд Народната банка на 
<?>НРЈ ќе им дава на кредитно способните производ-
I и стопански организации (стопански претпријатија 
и задруги) од областа на земјоделството инвести-
циони заеми за подигање кошеви за пченка, а 
на кредитно способните стопански организации 
{стопански претпријатија и задруги) што се зани-
маваат со производство или откуп на семенски ком-
пир, инвестициони заеми за подигање магацини за 
семенски компир. 

II. Инвестиционите заеми за подигање кошеви 
за пченка ќе им ги дава банката само на оние зае-
мобарачи кои со капацитетите на своите градежни 
објекти што постојат не ќе бидат во состојба да обе-
збедат сместување на пченката од сопственото про-
изводство од родот на оваа година, и чии потреби за 
нови објекти за оваа цел преминуваат 20 вагони 
вкупен капацитет. 

Инвестициони заеми за подигање магацини за 
семенски компир можат да добијат само оние заемо-
барачи кои со капацитетот на своите градежни об-
јекти што постои нема да бидат во состојба да обе-
збедат сместување на семенскиот компир од сопстве-
ното производство од родот на оваа година, односно 
договорените количини на откупот, и чии потреби 
за нови објекти за оваа цел изнесуваат најмалу 50 
вагони капацитет. 

Заемите цитирани во оваа точка банката ќе ги 
дава само за подигање на оние објекти што ќе можат 
да бидат изградени потполно до крајот на берењето 
на пченката и семенскиот компир во 1954 година. 

III. Барањето за добивање заем мора да содржи: 
1) ознака на објектот за чија изградба се бара 

заемот; 
2) капацитет на објекотот; 
3) висина на бараниот заем; 
4) интересна норма и срок за исплата на заемот 

што го понадува заемобарачот, со тоа срокот за ис-
платата на заемот да не може да биде подолг од 10 
години за кошеви за пченка односно од 30 години за 
магацини за семенски компир; 

5) други податоци предвидени во образецот за 
барање на инвестициони заеми, што ги издава Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Заемобарачот може да понади интересна норма и 
во половини односно четвртини проценти. 

IV. Кон барањето за заем заемобарачот мора да 
поднесе: 

1) програма на инвестиционата изградба; 
2) градежна скица со технички опис, предмер и 

претсметка на работите за кошеви за пченка, одно-
сно генерален проект за магацини за семенски 
компир; 

3) потврда од народниот одбор на околијата, гра-
дот или градската општина со одделни права на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, дека 
заемобарачот не располага со соодветни објекти за 
сместување ria сопствениот род на пченка и семенски 

компир од оваа година, односно договорена количина! 
семенски компир што ќе ја откупи од производите-
лите и дека неговите потреби за нови објекти за оваа/ 
цел преминуваат 20 вагони вкупен капацитет за 
кошеви за пченка, односно 50 вагони за магацините 
за семенскиот компир. 

Ако заемобарачот е откупно претпријатие што 
врши откуп на семенски компир, тогаш тоа треба да 
поднесе и доказ за тоа дека договорило откуп на 
определена количина семенски компир за чие сме-
стување ги прави магацините. 

' V. Заемот на овој конкурс можат да го добијат 
заемобарачите што се кредитно способни во смисла 
на прописите што постојат. 

Ако износот на бараниот заем преминува 20% од 
сегашната вредност на основните средства со кои за-
емобарачот управува, намалени за износот на доле-
тувањето на заемобарачот за набавка на основни 
средства, заемот ќе се одобри само со гаранција од 
народниот одбор на око ли јата, градот или градската 
општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на заемобарачот. 

VI. Заемот ќе се отплатува во годишни ануитети, 
со тоа што првиот ануитет да стасува на 1 ноември 
1955 година. 

VII. Барањето за добивање заем на овој конкурс 
се поднесува до Народната банка на ФНРЈ — до фи-
лијалата при која заемобарачот има текушта односно 
жиро сметка најдоцна до 15 август 1954 година. 

Барањето се поднесува на образецот од Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

VIII. Во сето другото за овој конкурс важат од-
редбите од Уредбата за заемите за инвестиции во 
стопанството. 

О. бр. 24 
26 јули 1954 година 

Белград 
Гувернер 

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

Согласен 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

438. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 178 во врска со чл. 89 ст. 1 од 

Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници, Соју-
зната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека за дополнителните избори за народен пра-

теник на Сојузниот собор на Сојузната народна 
скупштина, што ќе се одржат во Изборната околија 
Пазин и Лабин на 8 август 1954 година, се потвр-
дени следните кандидатури: 

кандидат Крајцар (Антуна) Антун, од Пазин, 
кандидат Лазариќ (Ивана) Ратко, од Подлабин, 
кандидат Врбанац (Антуна) Јосип, од Лабин. 

Бр. 30 
26 јули 1954 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
ДР Дражен Сесардић е. р. Михајло Ѓ££Ѓ$виќ, е, fi. 



Среда, 4 август 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФН. Ј Број 32 — Страна 567 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство, по извршеното сравнување тек-
стот на Упатството за измени и дополненија на 
Упатството за примена на контните планови на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54), со изворниот текст, утврди дека во обја-
вениот текстот се поткрала долу цитираната гре-
шка, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ 
ПЛАНОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точ. 3 под в) ст. 2 — по зборот: „(членари-
ната)" се додаваат на две места зборовите: „на ко-
морите и". 

Од Државниот секретаријат за работи на на-
родното стопанство, 2 јули 1954 година, Белград. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на тон. 3 од Одлуката за оснива-

њ е м и работата на Главниот здравствен совет, Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ 

ЗДРАВСТВЕН СОВЕТ 

За членови на Главниот здравствен совет се 
именуваат: 

Др Мариј Авчин, шеф на педијатриската кли-
ника во Љубљана, 

Др Драгутин Барковиќ, професор на Фармаце-
ут скиот факултет во Загреб, 

Др Радивоје Беровиќ, професор на Медицински-
от факултет во Белград, 

Др Јулијана Богичевић професор на Медицин-
скиот факултет во Белград, 

Др Богдан Ерецељ, професор на Медицинскиот 
факултет во Љубљана, 

Др Иван Чупар, професор на Медицинскиот 
факултет во Загреб, 

Др Ернест Грин, Директор на Централниот ан-
тивенеричек диспанзер во Сараево, 

Др Урош Јекиќ, професор на Медицинскиот фа-
култет во Белград, 

Др Радмило Јовановиќ, генерал-мајор, профе-
сор на Воено-медицинската академија, 

Др Фрањо Когој, професор на Медицинскиот 
факултет во Загреб, 

Др Милан Краљевиќ, шеф на Одделението за 
производство серуми и вакцини на Централниот 
хигиенски завод во Загреб, 

Др Божидар Лаврич, професор на Медицински-
от факултет во Љубљана, 

Др Маријан Морељ, пуковник на ЈНА, директор 
на Хигиенски©* институт на Воено-медицинската 
ака демија, 

Др Милунка Пешковиќ, професор на Медицин-
скиот факултет во Белград, 

Др Бошко Никетиќ, професор на Медицинскиот 
факултет во Скопје, 

Др БоЈан Вирц, советник на Сојузниот завод за 
народно здравје, 

Др Александар Сабољев, професор на Медицин-
скиот фз&улпфг во Сараево, 

Др Јездимир Студиќ, пуковник на ЈНА, профе-
сор на Воено-медицинската академије, 

Др Андрија Штампар, професор на Медицин-
скиот факултет во Загреб, 

Др Коста Тодоровиќ, професор на Медицински-
от факултет во Белград, 

Др Синиша Тасовац, професор на Медицинскиот 
факултет во Белград. 

В. бр. 891 
9 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 16 од 8 мај 1954 година објавува: 
Уредба за организацијата и работењето на Извр-

шниот совет; 
Уредба за организација на Републичкиот совет 

за просвета и култура; 
Одлука за определување самоуправни установи, 

стручни и општествени организации што избираат 
свои претставници за Републичкиот совет за про-
света и култура; 

Наредба за заштита и ограничување сечењето 
на ореови стебла; 

Упатство за начинот на водење евиденција на 
недвижниот општонароден имот; 

Исправка на Наредбата за определување норми 
на данокот на промет на дрвните производи од гран-
ката 313 — експлоатација на шумите. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

393. Уредба за вторите измени и дополненија 
на Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации — 545 

394. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелбата на добивката и да-
нокот на добивката на стопанските орга-
низации 545 

395. Уредба за дополнувања на Уредбата за 
кредитите за обртни средства и други 
краткорочни кредити 546 

396. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за финансиската инспекција 546 

397. Одлука за контрахирање на пченката од 
родот на 1954 година со давање аванси 
на земјоделските производители 547 

398. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за даночните стопи на данокот на 
доход за 1954 година 547 

399. Одлука за постапката при кредитиран^© 
на градежните работи и инвестиционите 
испораки на странството 548 
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Страна 
400. Одлука за условот под кој стопанските 

организации можат да пуштаат во промет 
предмети од основните средства опреде-
лени за производство по задолжувањата 
на Југословенската народна армија 548 

401. Одлука за утврдување процентите на уче-
ството на постојаните обртни средства во 
вкупниот износ на просечно користените 
кредити на стопанските организации 549 

402. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за извршување на Законот за 
„Партизанската споменица 1941" 549 

403. Одлука за интересната норма на кратко-
рочните кредити кај банката и на поба-
рувањата на заводите за социјално осигу-
рување по жиро сметката 549 

404. Одлука за располагање со девизните сред-
ства што ќе ги реализираат државните 
органи и установи, установите со само-
стојно финансирање, општествените орга-
низации и приватните лица 549 

405. Одлука за употреба на девизните средства 
предвидени за нестоковните плаќања во 
1954 година за купување стоки од стран-
ство — — — 550 

406. Одлука за утврдување контингентите на 
огревното дрво за 1954 година 550 

407. Одлука за највисоките цени на дрвото 
на пењушка 551 

408. Одлуќа за примена на економските ин-
струменти на установите со самостојно 
финансирање што се занимаваат со одгле-
дување и експлоатација на шумите 551 

409. Одлука за измена на Одлуката за давање 
надоместување (регрес) при продажбата 
на вештачки ѓубриња, средства за заштита 
на растенијата, врзувачки, горива и ма-
зива за земјоделството 551 

410. Одлука за давање надоместување при 
продажбата на семенска стока за земјо-
делството 552 

411. Одлука за овластување Одборот за сто-
панство да ги одобрува износите за купу-
вање лиценци во странство од опште-
ствените резерви 552 

412. Одлука за ослободување од таксите на 
арондацијата на имотот на приватните 
лица 552 

413. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на индустриски произ-
води за морското и езерското рибарство 553 

414. Одлука за давање кредити за дополни-
телните обртни средства на апотеките и 
здравствените установи 553 

415. Решение за овластување народните одбори 
на околиите (градовите) за определени 
групи претпријатија да можат да ги на-
големат износите на пресметковните плати 553 

416. Решение за утврдување контингентите за 
извоз свињи и свињско месо, на говеда 
и говедско месо 554 

417. Решение за измена на Решението за до-
звола за извоз определена количина отпа-
доци од преработена сурова нафта (уље 
за горење) 554 

418. Решение за дозвола за извоз определена 
количина плинско уље 554 

419. Решение за одредување извозниот контин-
гент за поцинкувани шавни цевки 555 

Издавач: »Службен лист на ФНРЈ* — новине ко-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ* 
Марка бр 9 Директор и одговорев уредник Слободан М Нешовић, Улица Краљевина Марка'бр* А 

Печат ва Југословенското штампарско претпријатие, Белград 

Страна 
420. Решение за утврдување коефициентот за 

пресметување на разликата во цените при 
извозот на поцинкувани шавни цевки — 555 

421. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување на разликата во цените при 
извозот на пиритни изгоретини 555 

422. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување на разликата во цените при 
извозот на гумици за бришење 555 

423. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување на разликата во цените при 
увозот на сурови памучни пантлики за 
машини за пишување 555 

424. Решение з^ измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување на разликата во цените 
при извозот 556 

425. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување разликата во цените при 
извозот 556 

426. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување разликата во цените при 
извозот 556 

427. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување разликата во цените при 
извозот 557 

428. Решение за измени на Списокот за видо-
вите стоки и коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените при увозот — 557 

429. Правилник за стручната спрема на слу-
жбениците во ресорот на внатрешните 
работи 557 

430. Правилник за измена на Правилникот за 
одделниот додаток на службениците во 
ресорот на внатрешните работи 559 

431. Наредба за определување групите стопан-
ски организации што поднесуваат времени 
пресметки во продолжениот срок — 559 

432. Наредба за определување групите стопан-
ски организации што можат да имаат 
пресметковен период од една година 560 

433. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за наплата на данокот при испла-
тата н'а сметките на приватни лица — — 560 

434. Упатство за книжење резултатите на про-
ценката на основните средства на земјо-
делските задруги 560 
Правилник за регулирање на работните 
односи со лицата што вршат поштенска, 
телеграфска и телефонска служба врз 
основа на договор 562 

436. Упатство за распоредот на железничкиот 
персонал на работници и службеници и 
за степенот на нивната стручна спрема, 
со цел да се определи новиот пензиски 
разред 564 

437. Петти конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд 566 

438. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање на-
роден пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина 567 

Исправка на Упатството за измени и допол-
ненија на Упатството за примена на 
контните планови на стопанските орга-
низации 567 


