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121. 

Врз основа на чл. 69, ст. 1, од Уставниот закон, 
а во врска со чл. 2, тач. 1, од Правилникот за ра-
бота, Комисијата за толкување на законите на Со-
јузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 14 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИ-
ТЕЛСТВО ВО ВРСКА СО ЧЛ. 76 ТОЧ. 7 ОД ОП-

ШТИОТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Со чл. 14 од Законот за јавното обвинителство 
на јавниот обвинител му е дадено право да подаде 
барање за заштита на законитоста против право-
силно решение од органите на државната управа 
кога. ќе најде дека со т а п о т о решение е повреден 
закон. Но, спрема чл. 76 тон. 7 од Општиот закон' 
за народните одбори, правосилното решение може 

се поништи ш ш укине по правото на надзор са -
ѕмо кога е донесено од орган што фактички не е 
надлежен за решавање по предметот, или коста со 
извршувањето на решението би се предизвикало 
некакво кривично дело, или: поради [извршувањето 
би станала тешка опасност по животот и здравјето 
на луѓето или ио јавниот мир из поредок. 

Со обѕир на тоа,, членот 14 од Законот за јавното 
обвинителство во врска со членот 76 точ. 7 од Оп-
штиот закон: за народните одбери треба да се раз -
бере така што јавниот обвинитетг. да може со- барање 
за заштита на законитоста да го напаѓа управниот 
акт што е конечен во управната постапка, а од над-
лежноста на локалните органи само во случаите 
цитирани во чл. 76 точ. 7 од Општиот закон за н а -
родните одбори, и органот на управата да може по 
правото на надзор а по повод поставеното барање 
за заштита на законитоста само во такви случаи 
да го поништува или укинува управниот акт. 

Бр. ИЗ 
4 март 1054 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
иа Сојузната народна скупштина 

Секретар, Претседател, 
Гојко Гарчевић е. р, ДР Заим Шарац, р. р. 

122. 
Врз основа на чл. 69, ст. 1, од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2, тон. 1, од Правилникот за ра-
бота, Комисијата за толкување на законите на Со-
јузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 7, 20 И 21 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

Спрема Законот за јавното правобранителство 
јавното правобранителство е срган чија што основ-
на должност £ во иилотно-правните односи да ја 

застапува Федеративна Народна Република Југо-
славија, народните републики, автономните еди-
ници., околиите, градовите и општините, како и 
нивните установи на кои им е. признаено својства 
на правно лице. Со одредбите на чл. 7, 20 и 21 од 
тој закон поблиску се определени должностите и 
овластени јата на органите на прав>о5раните лството 
во застапувањето на државата, нејзините органи и 
установи. 

Бидејќи по важечките прописи секоја странка, 
што ќе победи во спор, а која е з а с т а п у в а м од еден 
квалификуван застапник, има право на надокнада/ 
на трошоците за застапувањето, тоа со оглед на од-
редбите од чл. 7, 20 и 21 од Законот за јавното пра-
вобранителство треба да се земе дека Федеративна] 
Народна Република Југославија, народните репу-1 

Слики, автономните единици, околиите, градовите 
и општините, како и нивните установи на кои им е 
признаено својство на правно лице, кога ги заста-* 
пуваат органите на јавното правобранителство, има-
ат право на надокнада на трошоците за застапува-
њето, со тоа што странката која се спори со стран-
ката која ја застапува јавното правобранителство 
да не може во поглед на плаќањето на трошоците 
за застапувањето да дојде во полоша положба од 
онаа во која би дошла да се спори со приватно лице. 

Бр. 24 
4 март 1954 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 
на Сојузната народна скупштина 

Секретар, Претседател, 
Гојко Гарчевић е. р. др Заим Шарац, р. 

123. 

Врз основа на точ. II од Одлуката па потврда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување заколи за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", број 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА ОД ДЕВИЗНОТО 

ПОЧНУВАЊЕ 

Член 1 
Данок на добивката од девизното посл ув ање 

плаќаат стопанските организации што остваруваат 
девизни средства со извоз на стоки, како и со до-
работка, услужна преработка и со поправка на 
странски стоки. 

Данок на добивката од девизното послување 
плаќаат стопанските организации од сг. 1 и на оној 
дел на девизите што го отстапуваат на Централ-
ниот девизен фонд. 

Член 2 
Основица за пресметување на данокот претста-

вува разликата помеѓу двојниот званичен курс на 
девизата, намален или наголемен за диспаритет^ 
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иа дотичната девиза на девизното пресметковно 
место и курсот по кој се врши пресметување на 
разликата во цените. 

Член 3 
Данокот на добивката од девизното побелување 

се пресметува и се плаќа по стопата од 30%. 
Член 4 

Данокот на добивката од девизното поодување 
се пресметува и се плаќа ео срок од 30 дена од 
денот на извештајот од банката за конечната пре-
сметка на стасаните девизи. 

Пресметувањето и плаќањето ка данокот на до-
бивката од девизното послување се врши истовре-
мено со пресметувањето и плаќањето на разликата 
во цените по прописите што важат за пресметува-
њето в а разликата во цените. 

Стопанската организација што во срокот од ст. 
1 на овој член не го уплати данокот на добивката 
од девизното поодување, плаќа на име затезна ка-
мата 0 , 5 ° / о о (половина промил) на износот на непла-
тениот данок за секој ден задоцнување. 

Ако стопанската организација не го уплати да-
нокот на добивката во определениот срок, овој да -
нок со соодветната затезна камата ќе го наплати 
банката од расположивите средства од текуштата 
сметка на стопанската организација. 

Член 5 
Наплатениот дан ох на добивката од девизното 

ттс2дување и затезните камати се книжат како со-
јузен приход на одделна сметка к а ј .банката. 

Член 6 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат 

на работите склучени од денот на нејзиното влегу-
вање во сила. 

Пресметувањето на данокот на добивката од 
девизното поодување по работите склучени од 1 
јануари 1954 година до денот на Е лекувањето во 
сила на оваа уредба ќе се вршат по одредбите од 
Уредбата за данокот на добивката од девизното по-
одување („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 55/53). 

Член 7 
Се овластува Народната банка на ФНРЈ да из-

дава технички упатства за извршување на оваа 
уредба. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осум дена по об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ*'. 
Со јузен извршен сон ст 

Р.п. бр. 109 
8 март 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Вроз-Тито, е. р. 

124. 
Врз основа на тон. II од Одлуката за потврда 

на, уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошна работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ ИА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО 

ПООДУВАЊЕ 

Член 1 
Во Уредбата за девизното иселување („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 52'53) се вршат следни измени: 
Во членот 3 на место ст. 2 се внесуваат нови 

ставови кои гласат: 
„Врз основа на Сојузниот општествен план Со-

јузниот извршен совет за поодделни гранки, видо-

ви односно групи стопански организации го опреде-
лува делот на девизните средства што се должни 
да му го отстапат на Централниот девизен фонд по 
курсот на девизното пресметковно место. 

Курсот на девизното пресметковно место од 
претходниот став е последниот среден курс на 

ФНРЈ на девизното пресметковно место за одно-
сната девиза, што му претходи на денот на отстапу-
вањето на девизата на Централниот девизен фонд. 

Се овластува Народната банка на ФНРЈ разли-
ката помеѓу званичниот курс и курсот по кој ги 
откупила девизите за Централниот фонд да ја н а -
плати на товар на „Сметката на разликите по уво-
зот и извозот"." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осум дена по не ј -

зиното објавување во „Службениот лист на ФНРЈ", 
а ќе се применува на приливот на девизите по из-
возните работи склучени од денот на нејзиното вле-
гување во сила, односно на приливот на девизите 
остварен по други основи почнувајќи од тој ден. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 108 

8 март 1954 година 
Белград 

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

125. 

Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообра-
зното сметководство, а во врска со чл. 11 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из -
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ПА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1953 ГОДИНА 

Член 1 
Во чл. 10 од уредбата за с а ч и н и т е сметки на 

стопанските организации за 1853 година („Службен 
лист иа ФНРЈ'', Ор. 54/53), моето зборовите „до 31 
март 195-1 година" се ставаат зборовите „до 15 април 
1954 година". 

Член 2 
Во чл. 17 по ст. 1 се додаваат нови ставови 2, 3, 

4 и 5, кои гласат: 
„Стопанската организација може да го книжи 

на 'losap на материјалните трошоци оној дел иа 
трошоците за провоз на работниците и службени-
ците на работа и од работа што преминува 600 ди-
нари месечно по еден работник или службеник. 

Износот на трошоците за превоз на работа и 
од работа што може да се книжи на товар на ма-
теријалните трошоци по претходниот став, се пре-
сметува само за оние работници и службеници за 
чиј превез трошоците изнесуваат преку €00 динари 
месечно 

Износот на трошоците за превоз на работни-
ците и службениците на работа и од работа до 600 
динари месечно по еден работник и службеник, пре-
сметан по претходниот став, паѓа на товар на плат-
ниот фонд на стопанската организација. 

Износот на трошоците од претходниот став што 
паѓаат на товар на платниот фонд на стопанската 
организација, стопанската организација може во 
целост или делум да го наплати од работниците и 
службениците што се користат со превозот."/ 
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> ! ЧЛен 3 
Во чл. 22 ст. 2 место зборовите „до 15 февруари 

1954 година" се ставаат зборовите „до 5 март 1954 
година", а место зборовите „до 15 март 1954 година" 
— зборовите „до 31 март 1954 година". 

Член 4 
Во чл. 23 ст. 1 место зборовите „31 март 1954 

година" се ставаат зборовите „15 април 1954 го-
дина", а место зборовите ,.30 април 1954 година" — 
зборовите „15 мај 1954 година". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на потпи-

шувањето. 
Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 89 
15 февруари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

126. 
Брз основа на точ. II од Одлуката на Сојузната 

народна скупштина за потврда на уредбите на Со-
јузниот извршен совет и за натамошна работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ4 ' , бр. 8/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА 

Член 1 
Членот 2 од Уредбата за промет на житата 

(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/53) се менува и 
гласи: 

„Мелничарските претпријатија, претпријатијата 
за гоење свињи, селско-стопанските стопанства и 
други стопански организации можат да купуваат 
жита непосредно од производителот само како ко-
мисионер!! на овластените претпријатија за промет 
и преработка на жита. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 94 

6 март 1954 година 
Белград 

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

127. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав -

ните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот 
за »спроведување на уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ СЕ-
КРЕТАРИ И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУ-

ЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

\ Член 1 
Основната плата на сојузните државни секре-

тари изнесува 30.000 динари месечно. 

Покрај основната плата, на сојузните држе.Енп 
секретари им припаѓа функционален додаток во из-
нос од 6.000 до 10.000 динари месечно и дополнител-
на плата во износ од 5.000 до 15.000 динари месзчко. 

Плата во ист износ како и сојузниот државен 
секретар имаат и Претседателот на Сојузниот врхо-
вен суд, Сојузниот јавен обвинител, Дирзктсрот на 
Сојузниот завод за стопанско планирање и Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 2 
На службениците со функцијата секретар во 

администрацијата на Сојузниот извршен совет, со-
јузен државен потсекретар, државен советник, ди-
ректор на самостојни сојузни управи и со дру^и со-
одветни функции, им се определува основната пла-
та и функционалниот додаток по Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи. 

Дополнителната плата за овие службеници се 
определува во износ од 5.000 до 15.000 динари ме-
сечно. 

Дополнителната плата до износот од 15.000 ди-
нари месечно може да им се определи на службе-
ниците што вршат некоја друга поважна функци ја 

- во сојузните органи и установи, независно од про-
писите за дополнителните плати за службениците! 
на тие установи. 

Член 3 
Решение за определување на платата на соју-

зните државни секретари и на службениците со 
функциите од чл. 2, како и решението за опреде-
лување на дополнителната плата по ст. 3 на чл. 2, 
го донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Платата на републичките државни секретари и 

републичките државни потсекретари се определува 
со републички прописи, согласно одредбите од оваа 
уредба. 

Платата на републичките државни секретари 
(основната плата заедно со функционалниот дода-
ток и дополнителната плата) може да се определи 
до износот од 40.000 динари месечно. 

Платата на републичките државни потсекрета-
ри, секретарите на републичките самостојни упра-
ви и иа службениците со соодветни функции мо-
*же да изнесува до 30.000 динари месечно. 

Член 5 
Платите по оваа уредба ќе се исплатуваат од 

1 март 1954 година. 
Член 6 

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

Сојузен извршен совст 
Р.п. бр. 90 

б март 1954 година 
Белград 

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

128. 
Врз основа на 13 и 94 од Законот за др -

жавните службеници, а во врска со чл. 11 од Зако-
нот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ 
СУДОВИ 

Член 1 
Во членот За од Уредбата за платите на суди-

ите на народните судови („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 16;52 и 5'54), последниот став се менува и гласи: 
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„Дополнителната плата на судиите на Сојузни-
от врховен суд изнесува 10.000 динари месечно". 

I Член 2 
Дополнителната плата определена со оваа уред-

ба ќе се исплатува од 1 март 1954 година. • 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 102 
б март 1954 година 

Белград 

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

130. 

129. 

Б р з основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
и т е службеници, а во »река со чл. 11 од Законот 
за спроведување н а уставниот закон, Сојузниот из -
вршен совет донесува 

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

ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Членот За од Уредбата за звањата и платите на 
службениците во гтросветно-паучната служба („Слу-
жбе« лист 1на ФНРЈ", бр.* 14/52 и 4/54), се менува 
и гласи: 

u 3 a службениците на просветно-научната слу-
ж б а во библиотеките, државните архиви, музеите и 
сличните установи, институти, заводи и виши шко-
ли, можат да се установуваат 'дополнителни плати 
согласно соодветните одредби од Основната уредба 
за Звањата и платите на службениците на д р ж а в -
ните органи. 

На универзитетските наставници им припаѓаат 
дополнителните плати во следни износи: 

а) на редовните професори 10.000 динари 
б) на вонредните професори: 8.000 „ 
в) на доцентите 6.000 „ 
г) на пред апачите 3.000 — 5.000 „ 
д) на асистентите 2.000 — 4.000 „ 
На наставниците на универзитети што се истак-

нати научни работници! републичкиот извршен со-
вет може да им ја определи дополнителната плата 
и во поголем износ од износот предвиден во прет-
ходниот став. 

За другите службеници на просветно-научи ата 
служба на универзитетите, високите школи и умет-
нички академии, дополнителните плати се устано-
вуваат со републички прописи. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 100 
G март 1954 година 

Белград 

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

Врз основа на чл. /13 од Законот за државните 
службеници а во врска ico чл. 11 од Законот за 
спроведување |на< Уставниот закон, Сојузниот (извр-
шен совет донесува , 

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

ТЕ НА СЛУЖБА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во чл. 4 од Уредбата за принадлежностите на 

државните службеници на служба во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54 50 и 26/53), ста-
вот 1 се менува и гласи: 

„На државните службеници за време на слу-
жбувањето во 'странство им припаѓа додаток на 
брачниот другар кој не е запослен — во износ ед 
10 до 30% ед основната плата. Процентот за секој 
службеник го' определува Државниот секретар за 
надворешни работи". 

Член 2 
Поголем додаток од износот предвиден во досе-

гашниот пропис може во 1054 година да се опреде-
лува само од средствата што се веќе одобрени за' 
принадлежности на службениците во странство. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со Денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен соеѕт 
Р.п. бр. 99 

6 март 1954 година 
Белград 

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

131. 

Врз основа на тон. П од Одлуката за петарда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 
а во врска со чл. 18 од Уредбата за девизното ис-
елување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

ПРИ ИЗВОЗОТ 

1. Пресметувањето на разликите помеѓу цените 
на внатрешниот и цените на надворешниот пазар 
се врши за оние видови стоки и услуги и по оние 
коефициенти што ќе ги пропише Сојузниот извр-
шен совет. 

2. Коефициентите по кои се врши пресметува-
њето при извозот се: 

0,50 0,80 1,35 
0;55 0.90 1,50 
0,60 3,00 3.75 
0,65 1,10 2,00 
0,70 1,25 2,25 

2,50 
3. При извозот на оние видови стоки за кои 

определениот коефициент е поголем од 1 (едег), из-
возниците ќе го плаќаат преку банката оној износ 
што се добива кога постигнатата продавца вредност 
во странство франко југословенската граница дора-
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зена во динари по соодветниот курс од тон. 4 од 
оваа одлука, намалена за износот на данокот на 
добивката ед девизното иселување, ќе се помножи 
со определениот коефициент намален за 1 (еден). 

При извозот на оние видови стоки за кои опре-
делениот коефициент е помал од 1 (еден), извозни-
ците ќе го уплатуваат преку банката оној износ 
што се добива кога постигнатата продаваа вредност 
во странство франко југословенската граница, из -
разена во динари по соодветниот курс од тон. 4, 
намалена за износот на данокот на добивката ед 
девизното послушање, ќе се помножи со разликата 
помеѓу коефициентот 1 (еден) и определениот кое-
фициент. 

4. При пресметувањето на разликата во цените 
при извозот определениот коефициент се приме-
нува: 

а) на фактичкиот курс на односната девиза по 
кој се тие продадени на девизното пресметковно 
место; 

б) на последниот среден курс на ФНРЈ на де-
визното пресметковно место за односната девиза 
што му претходи на денот на склучувањето на ра -
ботата, ако извозникот ја употребил девизата за 
сопствени плаќања во странство и во случај деви-
зата до денот на поднесената пресметка не е про-
дадена на девизното пресметковно место нити упо-
требена за сопствени плаќања во странство, како и 
к а ј пресметувањето што се врши за извозот на 
стоки по одобрена компензација; 

в) на т е р е н с к и о т курс на односната девиза по 
кој е таа продадена на термин; 

г) на 'последниот среден курс на ФНРЈ на деви-
зното пресметковно место за односната девиза што 
му претходи на денот на отстапувањево на деви-
зите на Централниот девизен фонд за делот на де-
визите отстапен: на Централниот девизен фонд. 

5..Извозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на- извештајот од банката за конечната 
пресметка на стасаните девизи да извршат преку 
банката пресметување и да го уплатат износот што 
ќе биде утврден со таа пресметка. 

6. Ако извозниците во срокот од точ. 5 не из-
вршат пресметување и уплата, должни се да упла-
тат за секој ден задоцнување 0.5%о (половина про-
мил) од утврдената разлика на име затезна камата. 

Ако извозниците не ги уплатат во определениот 
срок утврдените разлики со соодветните затезни 
камати, банката ќе ги наплати од расположивите 
средства на текуштата сметка на извозникот. 

7. Извозниците се должни во »срок од 30 дена 
од денот на извештајот на банката за конечната 
пресметка на стасаните девизи, да извршат преку 
банката пресметка за извезените стоки, за кои 
имаат право да ја наплатат утврдената разлика 

8. Во случајот од точ. 7 на оваа одлука банката 
е должна во срок од 30 дена по приемот на исправ-
ката документирана пресметка да им ја исплати' на 
извозниците разликата утврдена со пресметката. 

Ако банката во срокот од претходниот став не 
ј а исплати утврдената разлика, должна- е да им 
плати на извозниците 0,5°/0О (половина промил) за 
секој деи задоцнување на име затезна камата. 

9. Се овластува банката во оправдани случаи 
да ги продолжува сроковите од тон. 5 и 7 од оваа 
одлука. 

10. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
на сите работи што се склучени по нејзиното вле-
гување во сила 

Пресметувањето за работите на извозот што се 
склучени од 1 јануари 1954 година до денот на вле-
гување! о во сила на оваа одлука, ќе се врши по 
одредбите од Одлуката за пресметување на разли-
ката БО цените тем увозот и извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

11. Технички упатства за спроведување на оваа 
Одлука ќе издава Народната банка на ФНРЈ . 

12. Оваа одлука влегува во сила 8 дена по обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр НО 
9 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

132. 
Брз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон, а во врска со чл. 11 од 'Законот за спрове-
дување на Уставниот закон и чл. 20 од Уредбата)1; 
за времено финансирање на инвестициите во 1953!; 
година („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/53), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТОПИ И ЗА СРОКОВИТЕ НА ОТПЛА-
ТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ОДОБРЕ-

НИ БО 1953 ГОДИНА 

1. Во точ. 2 од Одлуката за каматните стопи и 
за сроковите на отплатата на инвестиционите за -
еми одобрени во 1953 година {„Службен лист на/ 
ФНРЈ" , бр. 6/54) се додава нов, како трет став, кој!' 
гласи: 

„По исклучок, ануитетите по заемите одобрени} : 
во 1953 година за објектите на основната и н в е с т ^ 
пиона изградба од средствата на сојузниот и репу- * 
блиските фондови за кредитирање на инвестиции'; 
ите а кол: се подигаат на територијата на Н Р Цг*на1 

Гора, НР Босна и Херцеговина и НР Македон:*;ја, 
ќе се уплатуваат во 1954 година во корист на инве-
стициониот фонд на односната народна република/* 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ'4 . 

P. п. бр. I l l 
9 март 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

133. 
Врз основа на чл. 95 рд Уставниот закон. чл. 

5 од Законот за „Партизаноката споменица 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/46) и чл. 6 од 
Правилникот за извршување на Законот за „Пар-
тизанската споменица 1941" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 62/46) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НА НАДОКНАДАТА НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР НА 

НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕ-
НИЦА 1941" 

1) Иадокнадата на трошоците за користење го-
дишен одмор на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941" во износ од 12.000 динари ќе им се испла-
тува лично на носителите на Споменицата само за 
текуштата 1954 година. 

Надокнадата на трошоците за користење годи-
шен одмор на носителите ка „Партизапската споме-
ница 1941" за 1954 година може во исклучителни 
случаи да се исплати преку полномошник само по 
претходното одобрение од сојузниот се-
кретаријат за работи на општата управа и за буџет. 
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2) Надокнадата на трошоците за користење го-
дишен одмор на носителите на „Партиз афеката спо-
меница 1941" ќе ја исплатува исклучиво Народната 
банка на ФНРЈ односно нејзините филијали. 

3) Исплатата на н а д о к н а д е а на трошоците за 
користење годишен одмор на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" задолжително банката ќе 
ја забележи во соодветната рубрика од Книшката 
на споменицата. 

4) На носителите „Партизанска споменица 1941" 
на кои надокнадата на трошоците за користење го-
дишен одмор за 1953 година и сд поранешните го-
дини не им е исплатена од кој и да е разлог, не 
може да се исплатува во оваа година согласно чл. 
5 од Законот за „Партизанска споменица 1941". 

Бр. 5140 
28 февруари 1954 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа и за буџет, 

Неда Божиновиќ, е. p. 

134. 

Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија, а 
по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА СОЈУЗОТ НА ГЕОЛОШКИТЕ ДРУШТВА 
НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесениот статут ©опива-
њето и работата на Сојузот на геолошките друштва 
на ФНРЈ со седиште во Белград, а со дејност на 
целата територија на Југославија. 

II/3 бр. 2097 
1 февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. D. 

135. 

Брз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-
женијата, соборите и другите јавни собранија, а 
по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ЗДРУЖЕНИЕТО „УНИЈА ХЕМИЈСКИХ 
ДРУШТАВА ФНР ЈУГОСЛАВИЈЕ" 

Се одобрува според поднесениот статут оснива-
њ е м и работата на Здружението под назив „Унија 
хемијских друштава ФНР Југославије", со седиште 
во Белград, а со дејност на целата територија на 
Југославија. 

II/3 бр. 2395 
15 февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

136. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а 
по исполнување на ус лозу хте од чл. 14, 15 и 1Ј од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСИИСАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ИА МУЗИ-
ЧАРИТЕ НА ТЕАТАРСКИТЕ II СИМФОНИСКИТЕ 

ОРКЕСТРИ НА Ф Н Р Ј 

Се одобрува според поднесениот статут основа-
њето и работата на Сојузот на здруженијата на 
музичарите на театарските и симфониските орке-
стри на Југославија со седиште во Белград, а со 
дејност на целата територија на Југославија. 

IT/3 бр. 2273 
23 февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р,> 

137. 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА 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, Со-
јузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, што ќе се одржат во Изборната околија ти-
тоградска и во градот Титоград на 28 март 1954 го-
дина е потврдена кандидатурата на Божовиќ Ни-
коле Блада. 

Бр. 5 
8 март 1954 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

Сојузниот извршен совет по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Уредбата за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) се пот-
крале долу наведените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
1) Во чл. 21 ст. 2 во првиот ред по зборот 

„претпријатието" е испуштен зборот „или". 
2) Во чл. 41 по гроч. в) е изоставен ставот што 

гласи: , 
„Народниот одбор ја определува и висината на 

процентот од точ. а) и б)". 
Бо ст. 3 од истиот член во третиот ред по збо-

рот „фонд" се испуштени зборовите „и висината на 
процентот од то(ч. а) и 6)"t 
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3) Во чл. 53 ст. 1 гго зборот „член" е испуштен 
зборот „согласно". 

4) Во чл. 69 во шестиот ред место „бо" треба да 
стол „68" а во седмиот ред место „54" тсеба да стои 
„53". 

5) Во чл. 77 во точ. 1) треба да се бришат збо-
ровите „ст. 2". 

6) Во чл. 78 треба да се брише ставот 3. 
7) Во чл. 83 во точ. 1 место зборовите „или во" 

треба да сто „при". 
8) Во чл. 87 во ст. 2 во четвртиот ред место збо-

ровите „освен во установа" треба да стои „која не 
е установа". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 ф е -
вруари 1954 година. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното ср ап-
нување текстот од Уредбата за оснивање претпри-
јатија и дуќани, објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53, со изворниот текст, установи дека 
во објавениот текст се поткрала долу цитираната 
грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

И ДУЌАНИ 

Во чл. 10, точ. 2 под а) по зборот „железнички-
от" треба да се додаде запирка и зборот „помор-
скиот". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 ф е -
вруари 1954 година. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОСЕГАШНАТА ДОЛЖНОСТ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДР-
ЖАВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И О-
ПОЛКОМСШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО СОЕ-

ДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

I 
Се отповикува: 

• Владимир Поповиќ, од досегашната должност 
вонреден и ополномошен амбасадор на Федератив-
на народна Република Југославија во Соединетите 
Американски држави. 

II 
Се назначува: 
Лео Матес, досегашен постојан претставник на 

Федеративна Народна Република Југославија при 
Обединетите нации за вонреден и ополномошен ам-
басадор на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Соединетите Американски Држави. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. б р ч 5 . 
3 март 1954'година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ1 

УР АДИП ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 40 од 19 ноември 1953 година објавува само 
одлуки на нар едните одбери. 

Во бројот 41 од 26 ноември 1953 година обја-
вува: 

Одлука за измена на составот на Советот за 
просвета и култура на НР Совенија; 

Уредба за оснивање Институт за телесно во-
спитување во Љубљана; 

Уредба за уредување на јавната патна служба 
во К Р Словенија; 

Уредба за одржување на јавните патишта; 
Наредба за дополнение на Наредбата за награ-

дите за затирање волци; 
Наредба за оснивање Мајсторска школа за ши-

вачка струка и за чевларство во Марибор. 
Во бројот 42 од 7 декември 1953 година објавува: 
Објава за резултатот на изборите за народ:-:и 

пратеници за Републичкиот собор на Народната 
скупштина на НРС; 

Објава за резулатот на изборите за народни 
пратеници за Соборот на производителите на На-
родната скупштина на НРС: 

Одлука за свикување народните пратеници на 
Републичкиот собор и па Соборот на 'производите-
лите на Народната скупштина па ВРС во I засе-
дание. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА] 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 39 од 10 декември 1953 година: 
објавува: 

Решение за свикување ковоизбраното Народно 
собрание на НРМ на прв состанок; 

Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај; 
Во бројот 40 од 21 декември 1953 година обја-

вува: 
Упатство за условите за здобивање стручна спре-

ма и за (полагање стручни испити за квалификувани 
и озисококвалификувани возачи на моторни возила. 

Во бројот 41 од 28 декември 1953 година обја-
вува: 

Уредба за согласување прописите на републич-
ките органи на управата од областа на стопанството 
со новиот стопански систем; 

Правилник за дополнување на Правилникот за 
најголемиот број помошници и мајстори што можат 
да бидат запослени во радња на приватен занает-
чија; 

"Решение за одредување на износи за покризање 
на трошоците на трговијата на големо за мѕст и 
зејтин. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 24 од 15 декември 1953 година објавува: 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите ша народните пратеници за 
Републичкиот собор на Народната скупштина на НР 
Црна Гора, одржани на 22 ноември 1953 година: 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите на народните пратеници за 
Соборот на производителите на Народната скупшти-
на па НР Црна Гора, одржани на 26 ноември 1953 
година. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 45 од 19 декември 1953 година објавува: 

Наредба за 'определување .годишната количина 
БИНО ;и ракија !од берењето 1853 година што може да 
се троши во домаќинството без плакање данок на1 

премет; 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

резултатот на изборите на народните пратеници за 
Републичкиот собор на Народната скупштина на 
HFC ino [изборните околии; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите на народните пратеници за 
Соборот на производителите на Народната скупшти-
на ка ВРС по изборните околии. 

Во бројот 46 од 26 декември 1953 година обја-
вува: 

Решение за свикување Втора седница на Народ-
ната скупштина на Н Р Србија; 

Уредба за измени и дополненија на стапите на 
акумулацијата и фондовите утврдени со Законот за 
(општествениот план на Н Р Србија за 1953 година; 

Уредба за јавните патишта; 
Упатство за измени и дополненија на Упатството 

за финансирање и финансиското пословање на 
здравствените установи; 

Решение зе назначување арбитражни вештаци. 
Во бројот 47 од 31 декември 1953 година објавува: 
Уредба за организација на службата за јавните 

патишта; 
Решение за оснивање технички секции за па -

сишта; 
Правилник за задолжителен лекарски преглед 

на лицата запослени во производството, преработката 
и продажбата на животните прехрани и пијалоци 
како и на лицата запослени во дуќаните за лична 
хигиена; 

Правилник за надзор над животните прехрани 
и предметите за општата употреба; 

Упатство за определување земјиштата што се 
сметаат како култивирани или што мораат да се по-
шу.мат. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бјрс<јот 25 од 12 декември 1953 го-
дина објавува: 

Решение за свикување нсвсизбраната Народна 
скупштина на НРБиХ на прв состанок; 

Решение за-измени на Решението за именување 
Изборна комисија на НРБиХ за избирање народни 
пратеници; 

Решение за намалување отопите ка акумулаци-
јата и фондовите во гранката 124 — Текстилна ин-
дустрија; 

Решение за измени на отопите на акумулацијата 
и фондовите во гранката 615 — Патен сообраќај; 

Наредба за количините вино и ракија што мо-
жат производителите да тп потрошат во своето до-
маќинство без плакање данок ка промет; 

Извештај за резултатот на изборите на народ-
ните пратеници за Републичкиот собор на Народната 
скупштина на НРБиХ одржани на 22 ноември 1953 
година; 

Извештај за резултатот на изборите на народ-
ните пратеници за Соборот на производителите на 
Народната скупштина на НРБиХ одржани во вре-
мето од 24 до 26 ноември 1953 година. 

Решение за разрешување од должноста Држа-* 
вниот секретар за работи на народното стопанство. 

Решение за назначување директор на Управата 
за инвестициона изградба на НРБиХ; 

Во бројот 26 од 23 декември 1953 година обја-
вува: 

Решение за назначување вештаци на подрач-
јето на НРБиХ за 1954 година. 
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126. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на житата 247 

127. Уредба за платите на сојузните државни 
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жбеници на државните органи 247, 

128. Уредба за измени и дополненија на Уред-
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132. Одлука за дополнување на Одлуката за 
каматните стопи и сроковите на отпла-
тата на инвестиционите заеми одобрени 
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133. Наредба за исплата на кадскнадата на 
трошоците за користење годишен одмор 
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134. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на геолошките друштва 
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136. Решение з а одобрување оставањето и ра -
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