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632. 
Брз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

,закон1 за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Републи-ка Ју-
гослав,ија и за сојузните органи на власта, а во 
ирска со членот 20 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 декември 1955 го,дина и на 
седницата на Соборот на производителите од 2в де-
кември 1955 година, донесе 

^ О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извр-

шен совет ги донел врз основа на овластувањето 
од точ. II на Одлуката за потврда на уредбите на 
Сзјузниот извршен совет и за натамошната работа 
на приготвување закони за стопанскиот систем 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

Уредбата за дополнување Уредбата за зае-
мите за инвестиции во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55); 

2) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инвестиционата 
програма и за полагање депозит за обезбедување 
исплатата на инвестиционите работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55); 

3) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
ба,та за девизното работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55); 

4) Уредбата за дополнување Уредбата за креди-
тите за обртни средства и другите краткорочни кре-
дити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 104 

29 декември 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народн,а скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 
Претседател 

на Соборот 
на производителите, 

Иван Божиновиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Влада Зечевиќ, с. р. 

ната народна скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 28 декември 1955 година. 

ПР бр. 32 
29 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
Член 1 

,Членот 3 се менува и гласи: 
„(1) Прописи за прекршоците можат да се до-

несуваат: 
а) со закон; 
б) со уредби, одлуки и наредби од Сојузниот 

и з в р т е н совет и од, републичките извршни совети; 
в) со правилници и наредби од сојузните и ре-

публичките државни секретари и републичките 
совети; 

г) со' правилници и наредби од другите само-
стојни сојузни и републички органи на управата 
и од секретарите во Сојузниот извршен совет, 
кога се овластени да донесуваат прописи по опре-
делените прашања; 

д) со одлуки од Народната скупштина на Авто-
номна Покраина Војводин,а и од Народниот одбор 
на Автономната Косовско-метохиска Област и со 
наредби од нивните извршни совети; 

ѓ) со одлуки на народниот одбоо на околијата 
и на народниот одбор на општината, 

(2) Органите од точ. в) и г) на претходниот 
став ги донесуваат одлуките со кои се пропишу-
ваат п-рекршоците, со согласност од органот што 
ќе го определи Сојузниот односно републичкиот 
извршен совет". 

Член 2 
3 од членот 7 се менуваат и 

633. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ПРЕКРШОЦИТЕ 
Врз' основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

Закон за основите на општественото, и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за прекршоците, што го усвои Сојуз-

Ставовите 2 и 
гласат: 

„Со закон и прогГѓхси од Сојузниот извршен со-
вет и од републичкиот извршен совет може за де-
визни, царински, даночни и други прекршоци сто-
рени ,поради материјална заинтересираност да се 
пропише парична казна и над 10.000 динари, или 
во сразмерен или сличен однос според определе-
ната основа. 

За прекршоците што ќе ги сторат правни лица 
може со закон и со прописи од Сојузниот извршен 
и од републичкиот извршен совет да се пропишува 
парична казна и над 10.000 динари". 

Член 3 
Ставот 1 од членот 8 се менува и гласи: 
„(1) Парична казна можат да пропишуваат: 
а) народниот одбор на општината до 3.000 ди-

нари; 
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б) народниот одбор на околијата до 5.000 ди-
нари." 

Ч ;н 4 
Ставот 3 од членот 28 се менува и гласи: 
„Паричната казна за девчзни, царински и да-

ночни прекршоци, како и за други прекршоци 
сторени поради матери,јална заинтересираност за 
кои е пропишана паричка казна над 10.000 динари, 
се наплатува по присилен пат. За другите прекр-
шоци паричната казна ќе се наплатува по приси-
лен пат само ако тоа со -са за ион или со про-
писи од Сојузниот извршен совет или републичкиот 
извршен совет е предвидено." 

Член 5 
Во ставот 1 од членот 120 место зборовите „па-

рична казна до 500 динари" се става „парична каз-
на до 2.000 динари", а место зборовите „најмногу 
до 500 динари" се става „најмногу до 2.000 динари", 

Член 6 
Ставот 1 од членот 141 се менува и гласи: 
„За прекршоците за кои со закон и со прописи 

од Сојузниот извршен совет или од републичкиот 
извршен совет е прогкгча^а салто паричка казна 
во утврден износ до 2.0С0 динари, или за кои со 
прописи од другите државни органи е пропиша,на 
парична к,азна во утврден износ до 500 динари, 
можат со тие прописи да се овластат припадници 
на Народната миланија на лице место да ги на-
платуваат овие казни од лицата што ќе ги најдат 
во извршување на прекршокот." 

Член 7 
Членот 163 се менува и гласи: 
„До крајот на 1958 година можат да се назна-

.чуваат, и тоа: 
а) за околиски судии за прекршоци и лица 

што немаат завршен правен факултет или Виша 
школа на сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи, ако поминале најмалку три години 
на управни работи и полеван стручен испит; 

б) за општински судии за прекршоци и лица 
што немаат завршен правен факултет или Виша 
школа на сојуз-ниот Др^хакгн секретаријат за вна-
трешни работи, ако поминале најмалку две години: 
на управни работи. Овие лица мож,ат да останат 
да вршат должност на општински судија за пре-
кршоци само ако во срок од една година положат 
стручен испит", 

Члер 8 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

634. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИ-

ВЕРЗИТЕТИТЕ 
Врз основа на членот 71, точка 2, од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува. Законот за измени и дополненија на 
Општиот закон за универзитетите, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 28 декември 1955 година. 

ПР бр. 31 
29 декември 1955 година 

Бел.град 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА општиот 

ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 

Член 1 
Во членот 29 се додава0нов став 2, кој гласи: 
„Со одлука на Универзитетскиот совет, на пред-

лог од факултетскиот совет, шо исклучок може да сз 
задржи во редовната служба, со негова согласност, 
наставник кој наполнил 70 години возраст, ако е тоа 
од одделен интерес за наставата." 

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат 3, 4 и 5. 

Член 2 
Во членот 59 се додаваат нови ставови 4 и 5, 

кои гласат: 
„За лицата што на денот на влегувањето во сила 

на Општиот закон за универзитетите се затечени во 
звањето професор на универзитетот на факулте-
тите на кои според поранешните прописи за изби-
рање наставник не се бар-ал како'услов докторат 
или хабилитациона работа, се смета дека го испол-
нуваат условот што според овој закон се бара во 
поглед докторатот или ха би л ита пи-сч ата работа. 

Одредбата од претходниот став не "важи за 
случај на повторен избор на вонреден професор или 
негово кандидирање за редовен професор." 

Члан 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

635. 

Врз основа на чл. 70 точ. 5 и 6 од Уредбата 
за то-гсзската дејност и тргогс--кте претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ 

ДА СЕ ДОГОВАРААТ ЗА ОТКУПОТ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за условите под кои стопански-
те организации можат да се договараат за отку-
пот на селскостопански производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/55) точката IX се менува и 
тлата: 

„IX. Стопанските организации' можат да се до-
говараат и за подрачјата на кои во текот на оваа 
односно на наредните години ќе вршат откуп, 
купување и контрахирање индустриски суровини 
од селскостопанско потекло, како и други селско-
стопански производи. 

З а кои производи ќе се врши договарање за 
подрачјата според одредбата од претходниот став, 
определува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, 
во спогодба со Сојузот на селскостопа,ноките ко-
мори на ФНРЈ. 

Договарањето за подрачјата се врши на соста-
ноци на пленумот од соодветните секции во Со-
јузот на трговските комори на ФНРЈ или во соод-
в-етните стручни здруженија. Договорите за подра-
чјата се сметаат полноважни кога ќе ги одобри 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, во спо-
годба со Сојузот на селскостопаиските комори на 
ФНРЈ и со Сојузната индустриска., комора. 

Ако во рамките на секцијата односно на стру-
чното здружение не се постигне договор, подрачја-
та ги определува управниот одбор на Сојузот 
на трговските комори на ФНРЈ, во спогодба со 
Сојузот на селсхостопанечпте комори на ФЦРЈ и 
со Сојузната индустриска комора. - - " 4 -
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Договорот за подрачјата односно заклучокот 
донесен според одредбата од претходниот став, за-
должителен е за сите стопански организации што 
се занимаваат со купување и контрахирање на 
селскостопански производи. 

Одредбите од точ. V и VII од оваа одлука со-
гласно се применуваат и за договорите за подра-
чјата." 

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

Р. п. бр. 487 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

636. 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55;, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 
с о ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ЌЕ ГИ ОСТВА-
РАТ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ, УСТА-

НОВИТЕ с о САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ, 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВАТ-

НИТЕ ЛИЦА 
1. Во точката 1 ставот 1 од Одлуката за распо-

ла.гање со девизните средства што ќе ги остварат 
државните органи и установи, установите со само-
стојно финансирање, општествените организации и 
приватните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54 
и 50/54), место зборовите: „'Според двојниот званичен 
курс исправен за диспаритетот на односната девиза 
(пресметковен курс)" се ставаат зборовите: „според 
званичниот курс нагол емел: за премијата чија ви-
сочина ќе ја утврди Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет." 

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

Р. п. бр. 484 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александа-р Ранковиќ, с. р. 

637. 
Врз основа на точ. 1 ст. 5 од Одлуката за упо-

требата и пресметувањето на странските средства 
за плаќање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), 
а во врска со чл. 2 ст. 2 од Уредбата за девизното 
работена („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА ПЛАЌАЊЕ ОСТВАРЕНИ СО УСЛУЖНА 
ДЕЈНОСТ 

I. Од протекот на странските средства за плаќа-
ње што ќе се остварат со услужна дејност им се 
остава за намирување на сопствените плаќања во 
странство: 

1) на транспортните претпријатија: 
а) од областа на поморскиот сообраќај: 

аа) од дејноста на линиската пло-
видба 51% 

бб) од дејноста на с л осо дната долга 
пловидба 44% 

вв) од, дејноста к а слоб-одната голе-
мобрежна пловидба - 60% 
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б) од областа на железничкиот сообра-
ќај 80% 

в) од областа на речниот сообраќај — 80% 
г) од областа на воздушниот сообра-

ќ,ај 100% 
д) од областа на патниот сообраќај — 100% 
ѓ) од областа на поштенско-телеграф-

ско-телефонскиот сообраќај (вклу-
чувајќи го и девиз.ниот притек на 
претпријатието „Југсфилателија,,) — 100 % 

2) на шпедитерските претпријатија 50% 
3) на Државниот осигурител ен завод — 100% 
4) на претпријатијата на луките и скла-

довите 20% 
5) на претпријатијата за квалитативно и 

квантитативно преземање стоки 50% 
6) на претпријатијата што се занима-

ваат со застапување странски фирми 20% 
7) на туристичките бирол — од стран-

ската провизија. 20% 
Како основ за пресметување процентите при-

ведени под 1а) од оваа точка ќе служи бруто при-
текот од извршените услуги на транспортните прет-
пријатија од областа на поморскиот сообраќај, без 
обѕир дали дел од тој притек е остварен и во ди-
нари, а како основ за пресметување процентот 
прив,еден под 1б) од оваа. точка ќе-служи девизниот 
притек остварен со сопствена дејност на претпри-
јатијата од областа на железничкиот сообраќај, на-
мален за исплатите на обврските во- странство спо-
ред основот на патничкиот промет. 

II. Странските средства за плаќање остварени 
со услужн,а дејност што не е спомената во прет-
ходната точка се оставаат во целост за намирување, 
на сопствените плаќања во странство, освен оние 
што се остварени според основот на угостителски 
услуги, за кои важи одредбата од тон. IV под 1 од 
Одлуката за употребата и пресметувањето на стра.н-
ските средства за плаќање („Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 54/55). 

ЈП. Странските сред,ства за плаќање остварени 
со услужна дејност кои според одредбата, од тон. I 
на оваа одлука не се остав-аат за намирување соп-
ствените плаќања, во странство, задолжително 
се продаваат н,а Народната банка според пресмет-
ковниот курс што важи на денот на продажбата, 

Странските средства за плаќа.ње оставени за 
намирување на сопствените потреби во стра,нство 
што не ќе се употребат з,а тие цели, можат д,а, и' 
се продадат само на Народната банка, и тоа по 
курсот приведен во претходниот став. 

IV. Ов,аа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето Е о „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на сиот девизен притек од 1 јануари 
1956 го дин?. 

Р. п. бр. 488 
31 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

638. 
Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уредбата за де-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВДАЊЕТО БОНИФИКАЦИИТЕ, (НАПИСИ-
ТЕ, ПРОВИЗИИТЕ И ДРУГИТЕ РАЗЛИКИ ПРИ 

извозот и УВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Разликите помеѓу продажната вредност и 

внесената противвредност на извезените стоки и 
услуги, како и разликите помеѓу набавната вред-
ност и платената противвредност на увезените сто-
ки и услуги, настанати по основот на бонифика-
ците или провизиите, односно со вршење отпиен и ' 



фреда 356 - Број 58 ^ , : ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 31 декември 1955. 

сл. (во натамошниот текст: разладите), извозниците 
односно увозниците на тие стоки и услуги должни 
се да ги правда-ат кај Народната банка. 

Барањата з,а правдање разликата мораат да и' 
се поднесат н,а Народната банка во срок од 30 дена 
од денот на наплатата на противвредноста на из-
везените стоки или изврш,ените услуги, односно од 
денот на увозот на пла.тените стокч или изврше-
ните услуги. 

Срокот од претходниот став Народната банка во 
оправдани случаи може да го продолжи. 

2. Со цел за правдање разликите извозниците 
Односно увозниците задолжително и' поднесуваат 
на Народната банка соодветна документација. 

Како документација од претходниот став по-
крај договорите за односната зделка ќе служат и 
цертификатите на овластените претпријатиј,а или 
установи за званичниот преглед на, стоките, како и 
п,отврдите на железниците или други тра,нспортни! 
претпријатија за званичното мерење на стоките. 
Во недостиг на оваа документација, како доказ за 
настанатите разлики може по исклучок да послужи 
и оригиналнат,а преписка што се однесува на овие 
(разлики. 

3. Врз основа на поднесената документација 
'Народната банка ја цени оправданоста на барањето 
и донесува решение за правдање о д н о с н о з,а одби-
вање правдањето на разликата. 

4. Ако Народната банка донесе решение за 
'правдање на разликата, извозникот се ослободува 
јод внесување дел од странските средства за пла-
абање во височина на оправданата разлика, а увоз-
никот од увозот на дел од (платените стоки или 

'услуги во вредност на оправдана,та разлика. 
Ако извозникот веќе ја внесол целата против-

,вредност на стоките или услугите во странски сред-
с т в а за плаќање, та износот на разликата мора да 
го врати,, ил,и ако увозникот ги има увезено сите 

(платени'стоки или услуги, та износот на разликата 
'мора дополнително да му го достави на странскиот 
,еро данец, Банката, ако донесе решение за правда-
њ е на разликата, ќе им продде потребни девизни 
^средства по пресметковниот курс, по кој странските 
'средства за плаќање по овие зделки ги купила од 
извозникот, односно ПО' оној курс по кој увозникот 
ти купил девизните средства за плаќање на сто-
ките односно услугите кај кои се ј,авила разлика. 

5. Ако Народната банка донесе решение за од-
бивање прав,дањето на разликата, ќе' се постапи на 
следниов начин: 

а) при разлики по извозот — девизните сред-
ства во височина на неоправданата, разлика што' не 
ја внесол или што ја внесол но, мора да му ја врати 
на странскиот купец, извозникот ќе ти набави на 
редов,ен состанак на девизното пресметковно место 
и ќе и' ги уплати на Банката по пресметковниот 
курс, односно ќе му ги достави преку Банката на 
странскиот купец; 

б) при разлики по увозот — дев,изните сред-
ства во височина на неоправданата разлика што 
му од,говар,а на д,елот на продадените а неувезените 
стоки или услуги, односно на делот на увезените 
стоки ил,и услуги за кои мора дополнително да му 
се изврши доплата на странскиот продавач, ќе ги 
набави увозникот на редовен состанок на девизното 
пресметковно место и ќе и' ги. уплати на Банката 
по пресметковниот курс, односно ќе му ги достави 
преку Банката на странскиот пр,одавач. 

Место девизните средства кои според одредбите 
од оваа точка има да ги купат на редовните со-
станоци на девизното пресметковно место, извозни-
ците односно увозниците может да ги користат и 
девизните средства што ќе се затечат на 1 јануари 
1956 година на нивните девизни сметки при Н,а-
родната ба,н,ка. 

Продажбата на купените односно на сопстве-
ните девизни средства на На,родната банка им,а да 
се изврши во срок од 30 -дена од денот на право-
силноста на решението' на. Народната банка за од-
бивање барањето за правдање на разликата. 

6. Против решението н,а Народната банка за 
одбивањето на правдањето на разликата извозни-
ците односно увозниците на стоки или услуги имаат? 
право на жалба до Управата за, надворешна трго-
виј,а во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. Жалбата се под,ава преку Народната 
банка. 

Решението на Управата за надворешна трго-
вија е конечно. 

7. При решавањето по жалбата од претходната 
точка Управата за надворешна трговија задолжи-
телно ќе прибави мислење од Сојузната надворе-
шнотрговска комора, а по потреба може да при-
бави и други мислења. 

8. Ако Управата за надворешна трговија ја од-
бие жалбата од точката 6 на ова решение или ако 
увозникот односно извозникот на стоките" или услу-
гите не го -користел правото на жалба против ре-
шението од Народната банка за одбивање на прав-
дањето' на разликата, Управата з,а надворешна^ 
трговија односно Народната банка ќе4 подаде при-
јава до девизната инспекција поради стопански 
престап од чл. 15 точ. 25 од Законот за регулирање 
на платниот промет со странство (Девизен закон). 

9. Со влегувањето во сила н,а ова решение 
престанува да важи Решението за правдање на ра-
зликите при внесува,ње противвредноста на извезе-
ните стоки и при увозот на однапред платени стоки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/53). 

10. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на сите барања за правдање на разли-
ките! што ќе се (поднесат од 1 јануари! 1956 го,дина. 

Р. П. бр. 489 
31 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

639. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за девизното 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА 

НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИ 
ЛИЦА 

1. Во Решението за висината и начинот на про-
д,ажбата на, девизните средства на приватни лица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52 и 50/54) во точ-
ката 1 став 1 место зборовите „Прим од 100% врз 
званичниот курс" се става,ат зборовите „премијата 
врз званични^ курс што ќе ја определи^ Одборот 
за стопанство, на Сојузниот изврш,ен совет". 

2. По точката 2 се додава нов,а точк,а 2а, која 
гласи: 

„2а. Народната ба,нка може да им продава 
стран,ски средства за плаќање на странските пат-
ници за непотрошените дина,рски средства што по-
текнуваат од откупените странски средства за пла-
ќање, и тоа по истиот курс по кој е извршен от-
купот." 

3. Ова решение влегува во сила со де.нот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр, 486 
28 декември 1955 год.ина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секр етар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Радивиќ, с. р. 
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640. 
Врз основај на одредбите: на одделот 2 и 3 гла-

вата XXV од Сојузниот општествен долап! за 1955 
година, а во врска со чл. 24 ст. 3 од Уредбата за 

,девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
! 54/55) и точ. I под 4 од Одлуката за овластување 
Одборот за стопанство да донесува решенија по 
работите од надлежноста иа Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОД-

НИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ 
1. Трошоците за услугите во меѓународниот сто-

ковен промет, и тоа квалитативната и квантитатив-
ѕната контрола на стоките, услугите на поморските 
агенции и телеграфеко-телефонеките услуги, за кои 
со Наредбата за начинот на плаќањето на транс-
портните трошоци и услуги во меѓународниот сто-
ковен промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53) 
е предвидено да се плаќаат со девизни средства, 
се плаќаат во динари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

^Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 249 

27 декември 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

641. 
Врз основа на ставот 5 од одделот 2 главата 

XXV на Сојузниот 'општествен план за 1955 година, 
а во врска со тгоч. I под 3 и 4 од Одлуката за овла-
стување Одборот за стопанство да донесува реше-
нија по работите од надлежноста на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство^ на Сојузниот извршен совет 
донесува . . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-

ТОТ АЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Се забранува извозот на следните производи: 
а) индустриски производи: 

од гранката 112 (Јаглев): јаглен од сите видови; 
од гранката 113 (Нафта): сурова нафта и нафтени 

деривати (освен оние од точ. 3 на ова ,ре-
шение) ; 

од гранката 114 (Црна металургија): старо железо, 
отпадоци од железо, стар машински лив, же-
лезна руда; 

од гранкава 115 (Обоена металургија): ферсмолиб-
дш, калциум молибдат, концентрат на мо-
либден, концентрат на волфрам, феровол-
фрам, селен; од гранката 116 (Неметали): азбестно влакно од 1Т1 
и IV класа, магнезит суров, графит мелен; 

од гранката 120 (Хемиска индустрија): вештачки ' 
ѓубриња од сите видови, сумпорна киселина, 

' син каме^; 
од гранкава 122 (Дрв,на индустрија^ и од гранката 

313 (Експлоатација на шумите): об л овина, 
јамско дрво, делкани и режани прагови од 
сите видови, огревно дрво од костен и игло-
лиснкци, целулозно дрво од итлолисници, та-
ниноко дрво од костен; 

од гранката Ш (Индустрија на целулоза, дрвесина 
и зффтифа): тешко пропуст лива хартија, кар-

' ' тода, картоски отпадоци од сите видови; 

од гранката 125 (Индустрија на кожи): сурова круп-
на кожа; 

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): сите ви-
дови брашно, свињска маст, маст, путер, ма-
сло за јадење, лој, сурова и сува) сланина, са-
ло, шеќер, крвно брашно, рибино брашно, 
комбинирана концентрирана сточна храна, 
режанион на шеќерна репка, маслени погачи, 
маслени сачми, трици, меласа, млеко во прав; 

б) селскостопански производи: 
пченица, јачмен, 'рж, овес, кашлица, хељда, 

просо, соја, маслодајна репка, сончоглед,, семе од 
памук, семе од коноп, семе од детелина и луцерка, 
женски телиња. 

2. Ако за некој од производите од претходната 
точка, во 1955 година е дадена извозна дозвола, 
Управата за надворешна трговија може оваа дозво-
ла да ја обнови, но само за количините што врз 

- основа на приведената дозвола не се извезени. 
3. Следните производи можат да се извезуваат 

само во граници,те на утврдените контингенти': 
а) индустриски производи: 

од гранката 111 (Електростопанство): - електрична! 
енергија; 

од гранката 113 (Нафта): нафтените деривати: спе-
цијални бензини, моторен бензин, плинско 
уље, уље за ложење, мазиви уља, чаѓи; 

од гранката 115 (Обоена металургија): електролитен 
бакар, рафинирано олово, концентрат на цинк, 
цинк, глиница, алуминиум во блок, валкани 
и влечени производи од бакар и од бакарни 
легури, валјаци и влечени производи од алу-
миниум, отпадоци од месинг, струготина од 
месинг, отпадоци од бакар, струготина од ба-
кар, отпадоци од бакарни легури, струготина 
од бакарни легури, отпадоци од олово, отпа-
доци од цинк,, отпадоци од, алуминиум, бакару 
ни легури, згури од сите обоени метали; 

од гранката 117 (Метална индустрија): обични те-
леви бруќе; 

од гранката 120 (Хемиска индустрија): туткал, на-
триум хидроксид, натриум карбонат, рафини-
ран шпирт, коскено брашно и круница; 

од гранката 122 (Дрвна индустрија) и од гранката 
313 (Експлоатација на шумите): режана граѓа 

. од иглолисници, огревно дрво, костенов екс-
тракт; 

од гранката 123 (Индустрија на целулоза, дрвесина 
и хартиј,а)': лепенка од сите видови, хартија 
за пишување и печатарска, рото-хартија, па-
трон" хартија; 

од гранката 124 (Текстилна индустрија): памучен 
конец; 

од гра,нката 125 (Индустрија на кожи): ситна суро-
ва кожа; 

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): сурови 
и обезмастени коски; 

б) селскостопански производи: 
уродица, ЈЅрупен добиток и месо од крупен до-

биток:, д,ебели свињи и свињско месо, коњи 
за работа, приплод и колење, коњско месо, 
ждребиња, овци. јагниња и овчо и јагнешко 
месо, кози, приплодни јуници и приплодни 
бикови, пердув, грав. 

4. Контингентите од претходната точка ги утвр-
дува со решение Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет. 

Во границите на контингентите утврдени на на-
чинот од претходниот став, Управата за, нодворешна 
трговиј,а во спогодба со Сојузниот завод за стопан-
ско планирање, со Сојузната надворешнотрговска 
комора, со Сојузната индустриска комора и со Со-
јузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, ќе ги 
определи количините што ќе можат да се извезат 
во одделен временски период, водејќи сметка за 
можностите за пласман на овие производи на стран-
ските пазари и за условите и потребите на внатре-
шниот пазар. Во случај овие органи да не постиг-
нат спогодба за количините и временските период 
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ди, конечната одлука за тоа ја донесува Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

5. Извоз на производите од тон. 3 на ова реше-
ние може да се врши само ,со одделно одобрение од 
Управата за надворешна трговија. 

6. По исклучок од одредбите на ова решение, 
Управата за надворешна трговија може, со согла-
сност од Народната банка на ФНРЈ и од заинтере-
сираните стопански комори, да издава одобренија 
за извоз на производите од тон. 1 како' и на произ-
водите од точ. 3, во количини над контингентира-
ните, ако овој извоз се врши паралелно со увозот 
на исти или слични видови производи. 

7. Управата за надворешна трговија, со согла-
сност од Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет, ќе издаде упатство за начинот на ра-
сгЅјделса на контингентите, како и упатство за на-
чинот на давање одобренија за извоз на произво-
ди! а од точ. 3 на ова решение, и ќе пропише мерки 
за попречување извозот над контингентите утвр-
дени на (на,чинот од тон. 4 на ова решение. 

8. На 1 јануари 1956 година престанува да ва-
ж и досегашното Решение за забрана на извозот и 
за ксштингентирање на производите наменети за 
извоз, со измените и дополненијата („Службен лист 
на^ФНРЈ", бр. 8/55, 22/5-5, 34/55 и 52/55). 

9. Ов,а решение ќе се применува од 1 јануари 
1956 година. 

10. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 254 

30 декември 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Осман Карабеговиќ, с. р 

мг. 
Врз основа на точ. IV ст. 2 од Одлуката за 

употребата и пресметување на странските средства 
за плаќање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 
и точ. 1 ст. 1 од Решението за височината и начи-
нот на продажбата на девизни средства на приват-
ни лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52, 50/54 
и 58/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРЕМИЈАТА ШТО ЌЕ СЕ 
ПЛАЌА ПРИ КУПОПРОДАЖБАТА НА СТРАН-

СКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
1. За сите странски 'средства за плаќање од 

странски физички и правни лица, вклучувајќи ги 
тука и дипломатските и други странски претстав-
ништва, и од домашните стопански организации 
кои се здобиле со овие според основот на угости-
телски услуги, - Народната банка ќе исплатува, по-
крај вредноста во динари според званичниот курс, 
и премија од 33 1/3% врз званичниот курс. 

2. По званичниот курс и со премија од 100% 
врз званичниот курс ќе ги откупува Народната 
банка од домашни физички и правни лица стран-
ските средства за плаќање по иселеничките до-
знаки. 

На начинот од претходниот став ќе постапи 
Народната банка и со чековите што гласат на име 
на корисникот, како и со сите примања на иселе-
ниците-повратници што потекнуваат од реализа-
цијата н-а нивниот имот и имотните права во стран-
ство. 

По курсот и со премијата од ст. 1 на оваа 
точка ќе ги откупува Народната банка и другите 
дознаки и чекови од странство што се испратени 
како подарок или помош на домашни физички и 
правни лица, како и странските средства за пла-

ќање што 6 ги продаваат на неа општествените 
организации и установите во смисла на точ. I ст. 1' 
од Одлуката за располагање со девизните сред-
ства што ќе ги оств,арат државните органи и уста-
нови, установите со самостојно финансирање, оп-
штествените организации и приватните лица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54, 50/54 и 58/55). 

Одредбите од ст. 1 на оваа точка ќе се приме-
нува,а,т и В1)з наследствата од странство што се оства-
рени преку дипломатско-ко,нзуларните претставни-
штва на ФНРЈ во странство, како и врз отпла-
тите, пензиите и другите примања на име социјал-
но осигурување од странство. 

Одредбите од оваа точка нема да се примену-
ваат врз примањата на стопанските организации. 

3. Народната банка при продажбата на стран-
ските средства за плаќање на приватни лица, врз 
основа на Решението за височината и начинот на 
продажбата на девизните средства на приватни 
лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52, 50/54 и 
58/55), покрај динарската противвредност на тиз 
средства по званичниот курс, ќе наплатува уште 
и премија од 100% врз званичниот курс. 

4. Ова решение ќе се применува врз купопро-
дажбите на странски средства за плаќање од 1 ја-
нуари 1956 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 257 

31 декември 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

643. 

Врз основа на одделот 3 главата XXV од Со-
јузниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со точ. I под 1 и 4 од Одлуката за овластување 
Одборот за стопанство да донесув,а решенија по ра-
ботите 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 ПОСТАПКАТА СО ПРАТКИТЕ ШТО ГИ ПРИ-
МААТ ОД СТРАНСТВО ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 
УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ, КОМОРИТЕ И ДРУГИТЕ ОП-
ШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА 

ПРОТИВВРЕДНОСТА 
V. Според условите и постапката од Одлуката 

-за постапк,а со пратките што стопанските органи-
зации ги примаат од странство без плаќање на 
противвредноста („Службен лист на ФНРЈ", бру 
30/55) ќе се пресметува увозот на стоките што ги 
прима,ат од странство државните органи и установи, 
установите со самостојно финансирање, коморите и 
другите општествени организации без плаќање на 
противвредноста. 

2. Ова реше,ние влегув,а во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 245 

27 декември 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић с. р, 
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644. 

Врз основа на одделот 3 главата XXV на Сојуз-
ниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со точ. I под 4) од Одлуката за овластување Од-
борот за стопанство да донесува решенија по рабо-
тите 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 ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО БАРАЊЕ УВЕРЕНИЈА 
ЗА ПОТЕКЛОТО НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВОЗАТ 

ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

1. Стопанските организации кога увозат стоки 
од Република Турција должни се од турските из-
возници да бараат уверение за потеклото на сто-
ките што се увозат, издадено од надлежните тур-
ски органи според образецот приклучен кон Тргов-
ската спогодба склучена меѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и Република Турција на 26 
февруари 1955 година во Анкара. 

2. Уверението за потеклото на стоките од прет-
ходната точка мора да биде заверено од конзулар-
ните претставници на ФНРЈ во Турција, со на-
плата на пропишаната такса. 

3. Стопанските организации што увозат стоки 
од Турција нема да бараат уверение за потеклото 
на стоките од турските извозници за пратките во 
вредност до 100 турски лири фоб односно франко 
турската граница. 

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

Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 246 
27 декември 1955 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

645. 

Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за деви-
зното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 
м точ. 1 (ст. 3 и то-н. 15 од Одлуката за пресметување 
разликата во цените при увозот и извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55), Одборот за стопанство па 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување на разликата во цените 
при извозот, кој е составен дел од Решението за 
видовите стоки и услуги и за висината на коефи-
циентите за пресметување на разликата во пѕните 
при извозот (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), 
и во Списокот за видовите стоки и коефициентите 
за пресметување на разликата во цените при уво-
зот, кој е составен дел од Решението за видовите 
стоки и услуги и за висината на коефициентите 
за пресметување на разликата во цените при уво-
зот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се вршат 
измени и дополненија во гранките 127, 211, 212, 213, 
214, 215, 216 и 314, така што редните броеви и кое-
фициентите да гласат: 

„Грава 127 — Прехранбена индустрија 
о а \о 

1 8 
ѕ ѕ 
Ѕ ЅЗ ГРУПА И ПРОИЗВОД 1-1 Коефициент 

си 
извоз увоз" 

1 
1. 

ВИНО ПРИРОДНО 1,50 3,00 
1. Природно квалитетно вино у 

3,00 

флашама 1 , 7 5 
2. Специјална вина - за репро-

дукцију 

1 , 7 5 

2,25 
2 ВЕШТАЧКО ВИНО 1,50 3 ,00 

1, Десертна вина 2 ,40 
3 ,00 

2. Индустриско вино 2,40 
3. Специјална вина — за репро-

дукцију 2,25 
3 ПРОДУКТИ СИРЕЊА МЛЕКА 0,50 3 ,00 

1. Сиреви 1 Д 0 
2. Казеин 

1 Д 0 
2 ,50 

4 ЈАЈА 0,50 3500 
1. Смрзнута јаја - меланж 1,30 

3500 

2. Индустриски жуманац 1,30 
3. Јаја у праху 1,00 

5 СВЕЖЕ МЕСО 0 ,75 3 ,00 
1. Месо од говеда 0 , 9 0 

3 ,00 

2. Заклана телад у кожи 0 , 7 5 
3. Заклана телад без коже 0;80 
4 . 
5. 

Овчје месо 
Јагњеће месо 

1 , 0 0 
0 ,90 

6. Заклана свиња без коже 
— свињско месо 0 , 8 0 

7. Коњско месо 0 ,90 

6 
8. Месо од кунића 

ЗАКЛАНА ПЕРАД - ЖИ-
0,90 

ВИНА 1,00 3 , 0 0 
7 ИЗНУТРИЦЕ 0 ,50 3 , 0 0 

1. Желуци за сириште 0 , 8 0 
3 , 0 0 

8 ОТПАДИ ОД КЛАЊА 0 , 5 0 3 , 0 0 
1. Гушчја јетра 0 , 8 0 

3 , 0 0 

1 2. Празни рогови и папци 1 ,20 
3. Свињска длака и чекиња 1,75 

9 
1. 

ЦРЕВА 1,00 3 , 0 0 
1. Сува и сољена коњска црева 1,50 ^ 

10 КЛАНИЧКИ ОТПАДИ 0 , 5 0 3 , 0 0 
1. Жучни каменар 1 ,00 

3 , 0 0 

11 СОЉЕНО МЕСО 0 ,75 3 , 0 0 
1. Сољено свињско месо 0 ,90 

3 , 0 0 

2. Сољено говеђе месо 0 , 9 0 
3 . Сољено овчје месо . 1 .00 
4 . Сољено коњско месо 0 ,90 
5. Сољено месо перади 1,00 

12 СУШЕНО МЕСО 1,00 3 ,00 
1. Сушено свињско месо 1 ,20 

3 ,00 

2 . Сушено говеђе месо 1 ,10 
3. Сушено овчје месо 1,20 
4 . Сушено коњско месо 1 ,10 
5. Сушено месо перади 1 ,20 
6. Сутиена сланина 1,00 

13 КОБАСИЧАРСКИ ПРОИЗ-
ВОДИ 1,30 3 , 0 0 

1. Зимска салама 1,40 
2. Шункарица 1,45 
3. Ношк! ѕоиѕа^ѕ 1,50 

14 КОНЗЕРВЕ ОД МЕСА 1,50 3 ,00 
1. Шунка у властитом соку 1,70 
2. Плећка — лопатица 1,60 
3 , Каре 1,60 
4 . ЅћорресЗ рогк 1,60 
5. 1лтсћеоп теа1; 1 ,50 
6. Хреновке 1 ,40 

15 
1. 

РИБЈБЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 
Конзерве рибе и рибље прера-

ђевине у пасти 

1,00 

2 ,00 

3 , 0 0 

2. Рибље уље 1 ,50 
3. Китова маст 1 , 0 0 
4. Рибље брашно 1,50 
5. Бакалар 1 ,00 
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в О В 
Р I I 
Л. 

ГРУПА И ПРОИЗВОД 
Коефициент 

извоз увоз' 

Грана 211 - Равдство 
1 ЖИТАРИЦИ 0,50 

1. Пшенода 0,50 
2. Р а ж 0,05 
3. Јечам 0,65 
4. Пирашач 0,50 
5. Овде (зоб) 0,65 
6. Кукуруз: 

а) кукуруз меркантилни 0,90 
, б) кукуруз семенски") 1,10 

в) кукуруз млади у клипу 0,90 
7. Просо 0,90 
8. Хељда 0,85 
9. Наполица (уродица) 0,90 

10. Крушшк 0.80 
2 ИНДУСТРИСКО БИЉЕ 0,50 

1. КонопЈва — стабљика 0,50 
2. Конопља семе: 

а) кошшљино семе за уље 1 0,50 
б) конопља семенска") 1,30 

3. Лан — стабљика 0,50 
4. Лан семе: 

а) ленено семе за уљо 0,50 
б) лан семенски1") 0,50 

5. Памук семе: 
а) памучно семе за уље 0,50 
б) памук семенски') 1,30 

6. Брнистра 0,50 
\ 7. Сунцокрет: 

а) сунцокретово семе за уље 0,50 
( б) сунцокрет семенски4') 1,20 

8. Р е г а т а у л а г а : 
а) репичино семе за уље 0,50 
б) репица уљана семенска') 1,20 

9.. Горушица семе 0,50 
10. Соја; ^ 

а) сојино семе за уље 0,50 
б) соја семенска'") 1.20 

11. Рицинус: 
а) рицинусово семе за уље 0,50 

^ б) рицииус семенски1") 1,20 
12. Мак: 

а) маково семе за уље 0,50 
б) мак семенски"1) 1,30 
в) мак конзумни 1,25 

13. Сезам — семе за уље 0,50 
14. Арашид (кикирики): 

а) арашидово семе за уље 0,50 
б) арашид семенски") 1,20 
в) арашид конзумни 1.10 

15. Бундевске коштице: 
' а) бундевске коштице за уље 0,50 

б) бундевске коштице семен-
с к о 0 , 5 0 

16. Шећерна репа 0,50 
17. Шећерна репа - семе ) 1:20 
18. Цикорија 0,50 
19. Покорија - семе"5) 1.20 
20. Дуванско семе") 1.20 
21. Хмељ 0,90 
22. Мак — афион смола 1Д0 
23. Мак - афион семе") 1,30 
24. Бухач 1,50 
25. Индустриска паприка 0,50 
26. Индустриска паприка семен-

ска') 1,20 
27. Анасон 0,50 

, 28. Сирак - сл аме, 0,90 
, 29. Сирак зрно: 

а) сирак зрно и мухар 1,00 
б) сирак семенски") 1,20 

1,00 

1,00. 
1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

' 1,0С 

1,00 

ГРУПА И ПРОИЗВОД 
1 Коефициент 
Извоз уво!: 

3 ПОВРТНО БИЉЕ 0,50 ѕ,оо ; 
1,00 I. Кромпир: 

0,50 ѕ,оо ; 
1,00 а) кромпир рани 1,30 

б) кромпир јесењи 0,8^ 
1,00 в) кромпир семенски") 1,10: 1,00 

2. Пасуљ — меркантилна 0,80 
3. Пасуљ семенски"') 1,00 ' 
4. Боранија свежа 
Ѕ. 
6. 

Боранија семе') 
Грашак: 
а) грашак меркантилни 

1,30 

0,80 

' 1,00 

б) грашак семенски") 1,20 1,00 
в) грашок свежи 1,40 

0,80 

1 ' 
7. Боб: 

а) боб — зрно 

1,40 

0,80 
б) боб семенски'') 1,20 1,00 

з,оо 8. Сечиво (лећа): 
1,20 1,00 

а) сочиво — зрно 0,80 
1,20 б) сечиво семе") 
0,80 
1,20 1,00 

1,00 9. Сланутак (наут) ; 1,75 
1,00 

1,00 10. Парадајз свежи — рани 1,40 1,00 
11. Парадајз семе'") 1,20 1,00 
12. Паприка свежа 1,40 

1,00 

1,00 13 Паприка семе") 1,20 1,00 
1,00 14. Патлиџан плави свежи 1,30 1,00 

15. Патлиџан плави семе") 1,20 1,00 
1,00 16. Дињо и лубенице 1,00 

1,00 

1,00 17. Тикве и краставци 1,25 1,00 
18. Мрква за јело 1,25 
19. Мрква за јело — семе") 1,75 1 1,00 

1,00 20. Ротквице за јело 1,25 
1,00 21. Ротквице за јело — семе") 1,75 1,00 1,00 

22. Лук црни 1,25 
1,00 

1,00 23. Лук црни - семе") 1,30 1,00 
1,00 24. Арпаџик 1,25 

1,00 
1,00 

25. Лук бели 1,00 
1,25 
1,75 

! 

26. Спанаќ \ 
1,00 
1,25 
1,75 1,00 27. Спанаћ — семе'") 

1,00 
1,25 
1,75 1,00 

1,00 20. Остало непоменуто свеже по-

1,00 
1,25 
1,75 1,00 

29. 
врће 1,25 

1,00 29. Семе непоменутог поврћа — 
1,25 

двегодишна и трогодишње 
културе") 

30. Семе цвећа") 
31. Остало семење") и расад I 

КРМНО БИЉЕ 
1. Сено — балирако и млевено ' 
2. Семе крмног биља") 
3. Семе инкарнат детелине") ! 
4. Слама — балирана и стопирана! 
5. Слама за шешире 

1,76 
1,40 
1,35 
0,50 
1,30 
1,30 
1,70 
1,60 

1,30 
1,40 
1,40 
2,00 
1,00 

За обраими коефицијента одређеног за семенску робумора се поднети препис цертификата надлежног органа (за међу^ 
иародиу контрону), и потврда о извршено! анализи обавезно узетог цариноког узорка приликом извоза самвнске робе.. 

Ерана 212 — Винарство 
1 ВОЋ.Е 

1. Јабуке 
2. Крушке 
3. Шљиве — брани 
4. Кајсије 
5. Брескве 
6. Третиве 
7. Ораси у љусци 
8. Костени 
9. Лешници 

10. Јагоде 
11. Бадеми у љусци 
12. Ма слине 
13. Смокве 
14. Лимуни 
15. Наранџе 
16. Мандарине 
17. Нар 
18. Баеане 

1,00 
1,00 
1,00 
3,00 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 3,00 
1,20 
1,50 
1,50 
1,50 
1,75 
1,70 
1,20 
1,10 
0,80 
1,25 
1,25 

1,00 
1,50 2,00 

I 
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I ' 
!Ѕ 2 .35 К 

З а 
'си 

а о \о е 

Р ^ а ^ в Си 

ГРУПА И ПРОИЗВОД 
Коефицијент 

извоз увоз 

2 ВОЋЕ ЗА ИНДУСТРИСКА 
ПРЕРАДУ 0,80 

1, Шљива индустриска - 1,10 
3 ВОТШЕ САДНИЦЕ 0,50 

, 4 ВОЋНЕ ПОДЛОГЕ 0,50 
5 ИЗДАНЦИ 0,50 
6 ДИВЉАЧИЦЕ 0,50 

: 7 ОЖИЉЕНЕ МЛАДИЦЕ 0,50 
8 ВОЋНО СЕМЕ 0,50 

1. Коштице од воћа 0.80 
Грана 213 — Виноградарство 

1 ГРОЖЂЕ 1,50 
ЛОЗНИ САДНИ МАТЕРИЈАЛ 0,5д 
О СТА Л О 

Грака 214 — Сточарство 
1 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

10 

11 

12 

1. 
2. 
3, 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 

КОЊИ 
Коњи за приплод 
Коњи за рад 
Подмладак коња 
Коњи за клање 
МАГАРЦИ 
Магарци за приплод 
Магарци за рад 
Подмладак магараца 
МАЗГЕ И МУЛЕ 
Мазге и муле за рад 
Подмладок мазги и мула 
ГОВЕДА 
Говеда за приплод 
Говеда за рад 
Подмладак говеда - телад и 

ЗУнад 
Говеда за клање: 

а) говеда расе „бута"'") 
б) говеда осталих раса 

Телад за клање 
БИВОЛИ 
Биволи за приплод 
Биволи за рад 
Подмладак бивола 
Биволи за клање 
СВИЊЕ 
Свиње за приплод 
Подмладак свиња 
Свиње за клање: 

а) свиње беле мешате^) 
б) свиње осталих раса 

ОВДЕ 
Овце за приплод 
Подмладак оваца 
Овце за клање х 
Јагњад за клање 
КОЗЕ 
Козе за клање 
Јарад за клање 
ПЕРАД (ЖИВИНА) 
Перад за приплод 
Подмладак поради 
Перад за клање 
КУНИЋИ 
Кунићи за приплод 
Кунићи за клање 
ПЧЕЛИЊИ РОЈЕВИ 
Ројеви пчела 
Матице за приплод 
СТОЧНИ ПРОИЗВОДИ 
Млеко свеже у пограничном 

промету 

0,50 

0,50 

0,70 

0,80 
0,50 

0,65 

0,50 
0,70 

0,50 

0,50 

0,85 
0,80 
0,70 
0,50 

0,80 

0,80 
0,50 

0,90 
0,80 
0,50 

0,90 
0,80 

1,00 
0,90 
0,50 

0,90 
0,80 

0 , 8 0 

0,50 
1,25 
1,25 
0,50 

0,90 

3,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

3,00 
1,00 
3,00 

3,00 
1,00 

1,00 

3,00 
1,00 

1,00 
3,00 

1,00 
3,00 
1,00 

1,00 

5,00 
1,00 

1,00 

3,00 
1,00 
1,00 

3,00 
1,00 
1,00 

З,ОО 

3 , 0 0 
1,00 
1,00 

3 , 0 0 
1,00 

3 , 0 0 

1 , 0 0 

3 , 0 0 

лике ове раев. 

велии свињама изразито меснатог типа. 

о а \о ш 

ОЧ О. о О и 
со Коефициент 

5 и Е ^ 3 5 к д ГРУПА И ПРОИЗВОД извоз увоз 
и: р, ОЈ и а в 

2. Перје 0,65 
1,00 3. Јаја за приплод 1,00 

4. Јаја 1,00 
5. Мед 1,25 

1,00 6. Ја ја свил ене бубе 1,00 
13 

1. 
ОСТАЛЕ ЖИВОТИНЕ 
Живе животине за зоолошке 

0,50 3 , 0 0 

вртове 1,00 1,00 
1,00 2. Расни оси за дресуру и лов 1,00 
1,00 
1,00 

Града 215 — Рибарство 
3,00 1 РИБА МОРСКА 1,00 3,00 

1. Риба плава 1,00 
2., Туњевина — за репродукцију 0,70 1,00 
3. Риба бела 1,30 
4. Остала риба 1,20 
5. Шкољкаши 1,25 
6. Ракови 1,10 
7. Спужве 2,00 
8. Корали . 2,00 

2 
1. 

РИБА СЛАТКОВОДНА 
Риба из затвореник вода 

рибњака 

1,00 

1,20 

3 , 0 0 

2. Риба из отворених вода 0,90 
3 . Пастрмка 1,00 
4. Јегуља 1,00 
5. Ракови 1,10 

3 ОСТАЛИ СЛАТКОВОДНИ 
ПРОИЗВОДИ 1,00 3,011 

1 . Шкољке 1,25 
2. КорЈваче 1,25 
3. Пијавице 1,10 

1,20 4. Жабе 
1,10 
1,20 

5, Водено буве . . 1,20 
Грака 216 — Домаћа прерада пољопривредних 

произвела 
1 ВОЋЕ СУВО 1,25 3 , 0 0 

1 . Сув е шљиве 1,00 
2. Суве смокве 1,50 2.00 
3. Сува вишња' „мараска" 1,35 

1,25 4. Рогачи ѓ 
1,35 
1,25 2,00 

5. Сушене јабуке 1,50 
2 ПЕКМЕЗИ 1,00 3 , 0 0 

1. Пекмез од шљива 1,00 
3 ВОТША ВИНА 1,25 З,ОО 
4 ВОТШИ СОКОВИ 1,75 3,00 
5 СИРЋЕ 1,00 З,ОО 
6 УЈБА 0,50 1,00 
7 МАСТ 0,50 1,00 
8 РИБА МОРСКА КОНЗЕРВИ-

РАНА 1,00 3,00 
1. Риба морска усољена 1,20 

1,25 2. Риба морска сушена и д и м а н а 
1,20 
1,25 

9 РИБА СЛАТКОВОДНА УСО-
ЉЕНА 1,20 з,ое 

Грама 314 — Лов 
1 МЕСО ДИВЉАЧИ 0.90 3,00 

1. Месо високодлакаве дивљачи 0,90 
2. Месо нискодлакаве дивљачи 0,90 
3. Месо пери ате дивл^ачи 0,90 

2 ЖИВА ДИВЉАЧ 0,80 3,00 
1. Ж И В Ј длакава дивљач 0,80 
2. Жива перната дивљач 0,80 
3. Птице пееачице 1,25 
4. 
5. 

Птице грабљивице 
Остале птице 

1,20 
1,10 

6. Жива дивљач за зоолошко 
вртовЕ 1,00 

1,00 
1,00 

3 ЈАЈА ДИВЉАЧИ 
1,00 
1,00 3,00 

1,00." 1. Јаја дивљачи за приплод 
3,00 
1,00." 

) узрасту, тежини, боји и другим особинзма има изразите ОД-

1ир, немачка оплеменува свиња и љихови мелези се домаћиш 
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2. Коефициентите утврдени со ова решение ќе 
се применуваат на работите на увоз и извоз склу-
чени од 1 јануари 1956 година. 

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

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 255 

30 декември 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

\ 646. 
Врз основа на одделот 3 главата XXV од - Со-

јузниот општествен план за 1955 година, а врска 
со точ. I под 1 и 4 од Одлуката за овластување 
Одборот за стопанство да донесува решенија по ра-
ботите од надлежноста на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТО-
КИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

1; Во Списокот за видовите стоки џ коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при 

,увозот, кој е составен.дел од Решението за видовите 
,стоки; и услуги и за висината на коефициентите за 
Ј пресметување на разликата во цените при увозот 
Ѓ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), во гранката 
120 (Хемиска индустрија) редните броеви 4 и 42 се 
менуваат и гласат: 

„4. Вештачка ѓубрива: 
а) калкамон-салпетер ' и 

тодеска згура — — коефициент 1,00 
б) чилска шалитра и ка-

лијумове соли коефициент 0,90^) 
42. Средства за заштиту би-

ља (инсекциди, фунги-
циди, хербициди, хор-
монални препарати, 
средства против кли-
јавости и средства за 
силажу) коефициент 1,00". 

2. За сурови фосфати, фосфорна ѓубриња од 
46—48% Р2Об, азотни ѓубриња од 34—80% азот и 
далиеви ѓубриња од 50—60% калиум, за потребите 
на индустријата, останува и натаму во сила увод-
ниот коефициент 0,50. 

3. Коефициентите утврдени со ова решение ќе 
се применуваат на стоката од тон. 1 увезена од 1 
ноември 1955 година. 

4. Ова решение влегуЕа ЕО сила со денот на 
објавувањето во ,.Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

О. с, бр. 247 
27 декември 1955 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
^ 

к) чилска шалитра до количината од 24.000 тони 
к,адиеви соли до количината од 40.000 „ 

со потврда од Управата за државни материјални резерви. 

647. 
Врз основа на чл. 46 од Уредбата за наплата на 

приходите на буџетите и фондовите од стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА 

ВРЕМЕНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕСМЕТКИ 
ВО 1955 ГОДИНА 

I. Стопанските организации приведени во чл. 1 
од Уредбата за наплата на приходите на буџетите 
и фондовите од стопанските организации, што се 
должни времено да вршат утврдување расподелба 
на вкупниот приход и добивката (во натамошниот 
текст: претпријатијата) ги составуваат времените 
периодични пресметки на следниов начин: 

1) Вкупниот приход и добивката во 1955 година 
претпријатието ги утврдува одделно за времето од 
1 јануари до почетокот на применувањето на но-
виот тарифен правилник донесен во 1955 година 
(преоден период), а одделно за времето од тој ден 
до крајот на пресметковниот период за кој се под-
несува времената периодична пресметка (втор не-, 
риод), и тоа со примена на сојуз,ните прописи и 
инструменти што важат за 1955 година. 

Од збирот на утврдената добивка за едниот и 
другиот период на Г^а година се пресметува, спо-
ред прописите што важат за 1955 година, сојузниот 
данок на редовната и вонредната добивка и се при-
менуваат републичките инструменти за обврзни-
ците за данокот на рента. 

2) Во смисла на одредбата од чл. 118 на Уред-
бата за распод,елба на вкупниот приход на стопан-
ските организац,ии („Служб.ен лист на ФНРЈ", бр.' 
54/54 и 28/55) и Одлуката за времена расподелба 
на вкупниот приход и добив,ката на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54) 
на претпријатијата им припаѓа за преодниот пе-
риод на име пресметковен платен фонд и плати од 
добивката, заедно со придонесот за социјално оси-
гурување, износот пресметан со примена на сите 
инструменти и про-писи што важеле во 1954 година, 
а врз основа на кои се формирале платите во 1954 
година. 

Заради утврдување учеството на претпријати-
ето во добивката остварена во преодниот период 
в-о 1955 година за плати од добивката, заедно со 
придонесот за социјално осигурување, треба да се 
постапи на следниов начин: 

а) вкупната добивка остварена во преодниот 
период во 1955 година, што е утврдена пред пре-
книжувањето извршено во смисла на точ. 36 од 
Упатството за примена на контните планови на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/55) поради ста,натите измени во структурата 
на цената на чинењето за 1955 година во однос на 
структурата на цената на чинењето за 1954 го,дина, 
се распределува со примена на сите инструменти 
што важеле за 1954 година, и на тој начин се утвр-
дува учеството на претпријатието за плати од до-
бивката, заед,но со придонесот за социјално осигу-
рување. Ова учество се утврдува со примена на 
прописите и инструментите што важеле за 1954 го-
дина ; 

б) потоа вкупната добивка остварена во преод-
ниот период, утврдена по ѕпрекнижувањето, се ра-
спределува со примана на инструментите што ва-
жат за 1955 година, и се утврдува учеството на 
претпријатието за плати од добивката. Ова учество 
се утврдува со примена на прописите и инструмен-
тите што важат за 1955 година; 

в) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката, пресметано на начинот под а), е поголема 
од учеств-ото пресметано на начинот под б) од евга 
точка, на 'претпријатието му припаѓа поголем изно-с, 
со тоа за покажаната р,азлика да се намалуваат 
најпрво средствата за, самостојно располагање на 
претпријатието остварени во преод,ниот период, а 
за остатокот што не можел да се ШФрие со тие 
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средства да се намалува учеството на околијата во 
добивката. Ако народниот одбор на околијата до-
несол одлука целата разлика или дел од таа ра-
злика да ја покрие од своето учество во добивката, 
претпријатието е должно со периодичната пресмет-
ка да поднесе докази за тоа; 

^ г) ако учеството на претпријатието за плати од 
добивката, пресметано на начинот под б), е поголемо 
од учеството пресметано на начинот под а) од оваа 
точка, на претпријатието му , припаѓа помал износ, 
со тоа за покажаната разлика да се наголемува уче-
ството на околијата во добивката на претпријати-
ето. Ако народниот одбор на околијата донесол од-
лука и таа разлика деломично или во'целост да му 
припаѓа на претпријатието, претпријатието е дол-
жно со периодичната пресметка да поднесе докази 
за тоа. 

3) Трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани што го пресметуваат платниот фонд со 
прашена на процент врз вкупно остварениот про-
,мет, ќе извршат утврдување и расподелба на оста-
токот од остварениот приход одделно за преодниот 
период, а одделно за вториот период. 

4) На трговските и угостителските претприја-
тија и дуќани од остатокот на остварениот приход 
за преодниот период им припаѓа платниот фонд 
според прометот пресметан со примена на процен-
тот што важел во 1954 година. Ако во 1954 година 
поради нерамномерен промет биле определени ра-
злични проценти за пресметување на платниот 
фонд според прометот за времето што му одговара 
на преодниот период на 1955 година, ќе се применат 
различни проценти и врз прометот извршен во со-
одветното време во 1955 година. 

5) Заради утврдување на платниот фонд според 
прометот и заради негова расподелба за преодниот 
период во 1955 година во претпријатијата од точ. 3 
на ова ,упатство ќе се постапи на следниов начин: 

а) износот на остварениот платен фонд според 
прометот добиен со примена на процентот што ва-
жел во соодветниот период на 1954 година врз вку-
пно остварениот промет во преодниот период пред 
прекнижувањето во смисла на точ. 36 од спомена-
тото упатство, се распределува со примена на ин-
струментите и прописите за плати што важеле во 
1954 година, и тоа: 

(1) на пресметковните плати, со придонесот за 
социјално осигурување по нормата од 43%; 

(2) на платите од добивката, со придонесот за 
социјално осигурување; 

(3) на фондовите на претпријатието (резервен ш 
инвестиционен); 

6) потоа по извршеното прокнижување во сми-
сла на точ. 36 од спом,енатото упатство се утврдува; 
износот на остварениот платен фонд според проме-
тот добиен со примена на процентот што в,ажи во 
1955 година врз вкупно остварениот промет за 
истиот период и се распределува, и тоа: 

(1) на пресметковните мати , со придонесот за 
Социјално осигурување во износот што е рамен со 
износот од (1) под а) од оваа точка; 

(2) на платите од добивката, со придонесот за 
социјал,но осигурување, утврдени со примена на ин-
струментите што важат за 1955 година; 

(3) на фондовите на претпријатието (резервен 
џ инвестиционен), со примена на инструм-ентите за 
1955 година; 

в) ако учеството на претпријатието за пресмет-
ковните плати и за платите од добив-ката од оства-
рениот платен фонд според прометот, пресметано на 
начинот под а), е поголемо од учеството пресметано 
на начинот под б) од оваа точка, на претпријатието 
му припаѓа поголем износ, со тоа: 

(1) трговските претпријатија и дуќани за пока-' 
жаната разлика 'нај-прво да ги намалуваат средства.-
,та на своите фондови (резервен и инвестиционен) 
"ако тие средства се формирани при р,асподелбата 
на остварениот платен фонд во преодниот период 
на начинот под 6), а за остатокот што не можел да 
се покрие со тие средства да се намалува учеството 
ца околијата во добивката на претпријатието, Ова 

намалување на учеството на околијата во добивката 
не може да биде поголемо отколку што изнесува 
вкупното учество на околијата во добивката за пре-
одниот период; 

(2) угостителските претпријатиј,а и дуќани, би-
дејќи од остварениот платен фонд не ги формираат 
фондовите на претпријатието (резервен и инвести-
ционен), за износот на целата покажана разлика да 
го намалуваат учеството на околијата во добивката 
на претпријатието; 

г)' ако учеството на претпријатието во расподел-
бата на остварениот платен фонд според прометот, 
пресметано на начинот под б), е поголемо од уче-
ството пресметано на начинот под а) од оваа точка, 
на претпријатието му припаѓа помал износ, со тоа 
за покажаната разлика да се наголемува учеството 
на околијата во добивката на претпријатието. Ако 
народниот одбор донесол одлука и таа разлика дело-
мич,но или во целост да му припаѓа на претприја-
тието, претпријатието е ,должно со времената перио-
дична (пресметка да (поднесе доказ за тоа. 

6) Угостителските и занаетчиските дуќани, ко-
муналните и помалите занаетчиски, претпријатија, 
како и другите стопански организации, на кои, на-
ро,дниот одбор на околијата им определил да пла-
ќаат годишен, паушален износ на име учество на око-
лијата во добивката и: на име постојани придонеси 
за општествената заедница (паушалисти), ги утвр-
дуваат платите според прописите што важат за 1955 
година. 

II. Според ова. упатство претпријатија се должни 
да состават времени периодични пресметки, за под-
несување на, кои срокот стасува по објавувањето на 
ова упатство. Претпријатија,та се должни со пери-
одичните пресметки да и поднесат на банката иг 
одделна пресметка во смисла на тон. 2 односно точ. 5 
од ова упатство. 

По'исклучок од одредбата од претходниот став, 
претпријатието кое со времената пресметка за прет-
ходниот пресметковен перио,д, составена на начинот 
предвиден со ова упатство, би учествувало со поголем 
износ за платите од добивката отколку што.учеству-
ва според пресметката што е веќе поднесена до бан-
ката за тој период, може да состави нова времена 
периодична пресметка, за периодот од 1 јануари' 
до крајот на претходниот пресметковен период и да 
го испрати до банката во срок од 15 дена по влегу-
вањето во сила на ова упатство. 

Претпријатијата што поднесуваат периодични " 
пресметки по образецот „Д" должни се износот ни 
прекнижувањето извршено во смисла на точ. 36 од 
Упатството за 'примена на контните планови на сто-
панските организации да го внесуваат во колоната 
3 — Опис под редниот број 6 и редниот број 12, за! 
да се обезбеди согласност со извршеното книжење во 
книговодството на претпријатието. 

ЈП. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 10440 
17 деке,мври 1955 година 

Белград 
Државен! секретар 

за работи на народното стопанства, 
Ивица Гретиќ, с. р, 

648. 
По исполнуваше условите од чл. 14, 15 и 16 од 

Законот за здруженијата, соборите и другите јавни 
собр,анија, врз основа на чл. 13 од истиот закон до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА НАУЧНО"СПОРТСКИТЕ ДРУ-
ШТВА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МОРСКОТО ДНО 
И НА ПОДМОРСКИТЕ ПЕШТЕРИ „СПЕЛЕОЛОГ" 

Се одобрува, според поднесениот статут, осни-
вањето и работата на Сојузот на научно-спортските 
друштва за истражување на морското дно и на 
подморските пештери „Спелеолог", со седиште во 
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Белград, а со дејност н,а целата територија на Ју-
гославија. 1 

11/3 бр. 22487 
16 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за внатрешни 
работи 

Потсекретар, 
Ѓуро Станковиќ, с. р. 

649. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА САБОРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
^ СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

ГОСТИВАР 
Бидејќи Соборот на производителите на Сојуз-

ната народна скупштина со своја одлука на сед-
\ ницата од 28 декември 1955 година определи да се 
(извршат дополнителни избори за народен прате-
,,ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна, скупштина во групата индустрија, трго-

в и ј а и занаетчиство во Изборната околија Гостивар 
(во која пратеничко^ место останало управното, 
Сојузната изборна комисија, врз основа на чл. 50, 

1 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, 
,избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Гостивар. 

. Дополнителните избори ќе се одржат на 26 ф е -
вруари 1956 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за спро-
ведување на изборите за народен пратеник на Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија Гостивар надлежна е за спро-
ведување на дополнителните избори. 

Бр. 44 
31 декември 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

650. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД V 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со своја одлука на седницата од 28 де-
кември 1955 година определи да се извршат допол-
нителни избори за народен пратеник на Сојузниот 
собор во Изборната околија Белград V во која 
пратеничко^ место останало упразнето, Сојузната 
изборна комисија, врз основе на чл. 51, 176 и 177 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници донесе 

Р.е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за из-

бирање народен претеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Изборната око-
лија Белград V. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 26 фе-
вруари 1956 година. ^ ^ ^ ^ ^ „ 
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Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Белград V со седиште во Белград надле-. 
жна е за спроведување на дополнителните изборив 

Бр. 43 
31 декември 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с.р. Михаило ѓорѓевиќ, с.ру 

" С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

632. Одлука за потврда на уредбите на Со-
јузниот извршен совет — — — — — 

633. Указ за прогласување Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за пре-
кршоците — — — — — — — — 

634. Указ за прогласување Законот за измени 
и дополненија на Општиот закон: за уни-
верзитетите — — — — 

635. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те под кои стопанските организации можат 
да се договараат за откупот на селскосто-
пански производи — — — — — — 

636. Одлука за измени на Одлуката за распола-
гање со девизните средства што ќе ги 
остварат државните органи и установи, 
установите со самостојно финансирање, оп-
штествените организации и приватните 
лица — — — — — — — — — — 

637. Одлука за постапката со странските сред-
ства за плаќање остварени со услужна 
дејност — — — — — — — — — 

638. Решение за правдањето бонификациите, 
'Провизиите и другите разлики при извозот 
и увозот на стоки и услуги — — — — 

639. Решение за измена и дополнение на Реше-
нието за височината и начинот на продажба-
та на девизните средства на приватни лица 

640. Решение за ,начинот ,на плаќањето на ̂ тро-
шоците за определените услуги во меѓуна-
родниот стоковен промет — 

641. Решение за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети 
за извоз — — — — — — — — — 

642. Решение за височината на-премијата што 
ќе се плаќа п,ри купопродажба на стран-
ски средства за плаќа-ње — — — — — 

643. Решение за постапката со пратките што ги 
примаат од странство државните органи 
и установи, установите со самостојно фи-
нансирање, коморите и другите опште-
ствени организации без плаќање на про-
тиввредноста — — — — — — — 

644. Решение за задолжителното барање уве-
ренија за потеклото на стоките што се 
увезат од Република Турција — — — 

645. Решение за измени и дополненија на Спи-
сокот за видовите стоки и коефициенти-
те за пресметување разликата во цените 
при извозот и увозот — — — — — 

646. Решение за измена на Списокот за видо-
вите стоки и коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените ири увозот — 

647. Упатство за начинот за составува-ње на 
времените периодични пресметки во 1955 
година — '— — — — 

648. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на научно-спортските 
друштва за истражување на морското дно 
и на ттодморсхите пештери „Спелеолог" — 

649. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избери за 
народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупштина 
во Изборната (околија Гостивар — — 

650. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Сојузниот собор во 
Изборната околија Белград V - — — 864 
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