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594. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување зак',ни за 
стопанскиот систем („Службен лист ѕна ФНРЈ", бр. 
8/54; Сојузниот .извршен совет донесува 

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

ДЕВИЗНОТО ПООДУВАЊЕ 

Член 1 
Во Уредбата за'девизното дослување („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 52/53 и 11/54), во членот 3 ст. 2 
се бришат зборовите „по курсот на девизното пре-
сметковно место". 

Ставот 3 на истиот член се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет ја одредува оснозата 

по која ќе се откупува делот на девизните сред-
ства ипо стопанските организации се должни до 
му го отстапат на Централниот девизен фонд." 

Член 2 
.Членот 4 jce менува и гласи: 
„Средствата од Централниот девизен фонд слу-

жат за државните и други плаќања што ќе ги од-
реди Сојузниот извршен совет, како и за продажба 
на одделни состаноци на девизното пресметковно 
место." 

Член 3 
По членот 8 се додава нов член 9, кој гласи: 

„Член 9 
Извезените стоки и услуги мора да се напла-

тат во валутата на земјата во која е извршен из-
возот, доколку со платната спогодба со таа земја 
не е определено поинаку. 

Увезените стоки и услуги мора да се платат во 
валутата на земјата од која е извршен увс-5?, до-
колку со платната спогодба со таа земја не е опре-
делено поинаку. 

Исклучените од одредбите на претходните ста-
вови ги одобрува Народната банка на ФНРЈ." 

Досегашниот член 9 станува член 10. 
Член 4 

Во досегашниот член 10, кој станува член 11, 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Продажбата на девизните средства на одделни 
состаноци на девизното пресметковно место ја врши 
Народната банка »на ФНРЈ во' границите и на начи-
нот што ќе ги определи Сојузниот извршен совет." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Девизните средства купени во смисла на прет-

ходниот став, можат да се користа? само за пла-
ќања според предопределеноста за која се одре-
дени." 

Член 5 
Во досегашниот член И, кој станува член 12, 

во ставот 1 место точка се става запирка Ti се до-
даваат зборовите: 

„доколку врз основа на чл. И не е определено 
поинаку". 

Во ставот 2 :ф-гата речел-;ца се менува и гласи: 
~ »Правото да купуваат и продаваат девизни 

средства на редовни состаноци на девизното пре-
сметковно место го имаат стопанските организации, 
Народната банка на ФНРЈ и овластените банки." 

Член 6 
Се бришат досегашните членови 12 и 13. 
Досегашните членови 14, 15 и 16' стануваат чле-

нови 13, 14 и 15. 
Член 7 

Во досегашниот член 17, кој станува член 16, 
место зборовите „надлежна е државната арбитра-
жа", се ставаат зборовите „е надлежен вишиот* 
стопански суд". 

Член 8 
Во досегашниот член 18, кој станува член 17, се 

брише ставот 2. 
Член 9 

Досегашниот член 19, кој станува член 18, се 
менува и гласи: 

„Член 18 
Стопанските организации што продаваат де-

визни средства се должни да плаќаат данок на 
добивката од девизното работење според посебни-
те прописи." 

Член 10 
Досегашниот член 20 станува член 19. 

Член 11 
Досегашниот член 21, кој станува член 20, се 

менува и гласи: 
„Член 20 

Сојузниот извршен совет може да одреди кол 
кредитни работи ќе се склучуваат со странство 
само по негово одобрение? како и за кои кредитни 
работи со странство е * потребна претходна согла-
сност од Народната банка на ФНРЈ. Сојузниот из-
вршен совет може да пропише и други услови за 
склучување кредитни работи со странство." 

Член 12 
Досегашните членови 22 и 23 стануваат чле-

нови 21 и 22. 
Член 13 

По досегашниот член 24, кој станува нов член 
23, се внесува нов наслов на одделот: „VIII. На-
длежност во управната постапка", по кој се дода-
ва нов член 24, кој гласи: 

„Член 24 
Сите решенија во управната постапка во врска 

со девизното работење ги донесува во прв степен 
управата-.за надворешна трговија, доколку донесу-
вањето на овие решенија не е ставено во надле-
жност на некој друг орган со прописите што ва-
жат. Решенијата од. Управата за надворешна трго-
вија се конечни и против нив може непосредно дз 
се започне управен спор. 

Ако решението од Управата за надворешна, 
трговија е донесело според слободна оценка, про-
тив такво решение може да се подаде жалба до 
Сојузниот извршен совет во срок од 15 дека од де-
нот на .приемот на решението, преку Управата за 
надворешна трговија. Решението.од Сојузниот из-
вршен совет е конечно. 
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Против решенијата што fie ги донесе Народ-
ната банка на ФНРЈ како девизен орган жалба 
може да се подаде до Сојузниот извршен совет во 
срок од 15 дена од деног на приемот ва решението. 
Решението од Сојузниот извршен совет е конечно. 

Сојузниот извршен совет може да именува 
одделна комисија од три члена за решавање на 
жалбите од ст. 2 и 3 на овој член." 

Член 14 
Досегашниот број „VIII" пред насловот на од-

делот „Казнени одредби" станува број „IX". 
Член 15 

Во членот 25 во ставот 1 првата реченица се 
менува и. гласи: 

„Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се 
казни за стопански престап стопанската органи-
зација и установата со самостојно финансирање:" 

Во истиот став по точ. 5 се додаваат нови 
ТОЧКУ 6 и 7, кои гласат: 

„6) ако изврши наплата односно плаќање спро-
тивно на членот 9 од оваа уредба; 

7) ако склучи со странство кредитни работи 
спротивно на членот 20 од оваа уредба." 

Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„За дејствието од претходниот став ќе се казни 

со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или установата 
јсо самостојно финансирање." 

Член 16 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Со парична, казна до 10,000.000 динари ќе се 

ќазни за прекршок општествената организација 
ако стори некое од дејствијата од ст. 1 на прет-
ходниот член. 

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

Член 17 
По членот 26 се додаваат нови членови 27—32, 

кои гласат: 
„Член 27 

Од стопанската организција или од установата 
со самостојно финансирње која со дејствието сто-
рено спротивно на одредбите од оваа уредба приба-
вила за себеси имотна корист ќе се одземе сиот 
износ на така прибавената корист. 

Член 2i8 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во буџетската уста-
нова ако стори некое од дејствијата од члг 25 на 
оваа уредба. 

Член 29 
Приходите од паричните казни изречени според 

оваа уредба, како и имотната корист одземена врз 
основа на чл. 27 од оваа уредба, се уплатува во со-
јузниот буџет. 

Член 30 
За стопанските престапи од чл. 25 на оваа уред-

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

Вишиот стопански суд решава и за одземањето 
на имотната корист., од стопанската организација 
или од установата со самостојно финансирање спо-
ред чл. 27 од оваа уредба. 

Вишиот стопански суд може да ја повтори или 
дополни постапката што ја спровела девизната ин-
спекција. 

Постапката по стопанските престапи од оваа 
уредба се води по-одредбите од Законот за стопан-
ски: е судови. 

Ако со одредбите од оваа уредба и од Законот 
за е:сценските судови на е определено пол:: 1x57, к а 
стопански!е престапи и на пс?га::::т;а т::з 
престапи согласно ќе се применуваат одредбите од 
чл. 75, 78, 80 ст. 2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 ст. 1 и 2 

од Уредбата за управување со основните средства 
на стопанските организации. 

Член 31 
Постапката по прекршоците од чл. 26 и 28 од 

оваа уредба се води и решенија за казната по тие 
прекршоци донесува во прв степен девизната ин-
спекција. 

Против решенијата на девизната инспекција 
може да се подаде жалба до директорот на Упра-
вата за надворешна трговија во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 32 
Во поглед на застареноста на правата на гоне-

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

Член 18 
Досегашниот број „IX" пред насловот на одде-

лот „Завршни одредби" станува број „X". 
Досегашниот член 27 станува член 33. 

Член 19 
По досегашниот член 23, кој станува член 34, 

се додава нов член 35, кој гласи: 
„Член 35 

Секретаријатот за законодавство и организаци-
ја на Сојузниот извршен совет ќе издаде пречистен 
текст на Уредбата за девизното иселување/1 

ф Член 20 
Досегашниот член 29 станува член 36. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила на 1 декември 1954 

година. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 475 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

595. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА ОД ДЕВИЗНОТО 

ПООДУВАЊЕ 
Во Уредбата за данокот на добивката од де-

визното побелување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/54) се вршат измени и дополненија, така што 
пречистениот текст да гласи: 

УРЕДБА 
за данокот на добивката од девизното работење 

Член 1 
Данокот на добивката од девизното работење го 

плаќаат стопанските организации кога продаваат 
девизни средете а на девизно пресметковно место. 

Член 2 
Сенева за ѕс.\ • ставан, е на овој данок е ра-

з.л-ј .ата по:-1*у двојниот зх.г ::;-;c:i курс и с п р а в е а 
за ^ л е н а р т гт:,г (прссп1ст::с::;..:сг i:;/x:ej и курсот ПО 
кој се продадени девизните средства. ' Ј - -
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Член 3 
Данокот се пресметува и плаќа по нормата од 

30% врз основата од чл. 2 на оваа уредба. 

Член 4 
Продавачот на девизни средства плаќа данок 

на добивката од девизното работење ка ј Народната 
банка на ФНРЈ при ликвидацијата на заклучни-
цата што ја издава девизното пресметковно место 
за секоја извршена купопродажба на девизни сред-
ства. 

Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технички 
упатства за пресметувањето и наплатата на дано-
кот на добивката од девизното работење. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за данокот на до-
бивката од девизното поодување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/54). 

На работите склучени до влегувањето во сила 
на оваа уредба ќе се применуваат поранешните со-
одветни прописи за оданочувањето на добивката 
од девизното работење. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила на 1 декември 

1954 година, и ќе се применува на работите склу-
чени од тој ден. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 476 

27 ноември 1954 година 
Белград 

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

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен савет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 15 од Уредбата за девизното 
иселување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО КЕ ГИ РЕАЛИЗИРААТ ДРЖАВНИТЕ ОРГА-
НИ И УСТАНОВИ, УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈ-
НО ФИНАНСИРАЊЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ И ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за располагање со девизните 
средства што ќе ги реализираат државните органи 
и установи, установите со самостојно финансирање, 
општествените организации и приватните лица 
(,Службен лист на ФНРЈ", 32/54), во точ. 1 ст. 1 
место зборовите „да ги отстапат на девизното пре-
сметковно место преку Народната банка на ФНРЈ" 
се ставаат зборовите „да и' ги продадат на Народ-
ната банка на ФНРЈ според двојниот званичен 
курс за диспаритетот на односната девиза (пресмет-
ковен курс)". 

2. Оваа одлука влегува вр сила на 1 декември 
1954 година. 

Р. п. бр. 486 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

597. 
Врз основа на чл. 33 од Уредбата за девизното 

по ел ување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52^53, 
11/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ЗАТЕЧЕНИ НА ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЕНОТ 
НА ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА УРЕДБАТА ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

ДЕВИЗНОТО ПОСЛУВАЊЕ 
1. Стопанските организации можат со девизните 

средства затечени на нивните девизни сметки на 1 
декември 1954 година, како ден на влегувањето го 
сила на Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за девизното побелување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/54, да располагаат во срок од 30 дена 
од денот на здобивањето со нив. 

Стопанските организации можат да ги употре-
бат девизните средства од претходниот став за пла-
ќање на обврските што станале до влегувањето во 
сила на цитираната уредба, како и за оние нови 
работи на увозот за коишто девизни средства се 
набавуваат на одделните состаноци на девизното 
пресметковно место. 

Народната банка на ФНРЈ може да го продол-
жи срокот од ст. 1 на оваа точка ако се во прашање 
обврски што стасуваат по истекот на тој срок. 

2. Ако стопанските организации на своите де-
визни сметки не располагаат со достаточни сред-
ства за плаќање на обврските што станале до 1 де-
кември 1954 година, ќе ги набавуваат овие сред-
ства на девизното пресметковно место. 

Народната банка на ФНРЈ може самата да ги 
намири обврските од гаранциите и девизните кре-
дити одобрени до 1 декември 1954 година. 

3. Остануваат во сила сите поединечни реше-
нија од надлежните државни органи донесени од 11 
јануари до 1 декември 1954 година, со кои на поод-
делни стопански организации им се признаваат 
одделни погодности и олесненија. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Решението за користењето на де-
визните средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 50/52) со тоа што уште ќе 
се применува само на девизните средства од оваа 
одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1954 тодина. 

Р. от. бр. 483 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

598. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за девизното 

по слу вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
11/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕД-
СТВА ЗА СТОКОВНИТЕ И ^СТОКОВНИТЕ ПЛА-
ЌАЊА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ, 
УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРА-

ЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Државните органи и установи, установите со 

самостојно финансирање и општествените органи-
зации можат да вршат стоковни и нестоковни пла-
ќања во странство во рамките на девизните сред-
ства определени За тоа. 

Висината на средствата од претходниот став, 
како и нивната расподелба на поодделни корисници, 
ja утврдува Сојузниот извршен совет по предлог од 
Одборот за буџетски прашања на Сојузниот извр-
шен совет. 
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2) Девизните средства од тон. 1 на оваа одлука 
државните органи и установи, установите со само-
стојно финансирање и општествените организации 
ги купуваат ка] Народната банка на ФНРЈ според 
званичииот курс. 

3) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да Еажи Одлуката за купување девизни 
средства за стоковните плаќања на државните ор-
гани, установите и општествените организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) и Одлуката за 
начинот на купување девизни средства за ^ с т о -
ковните плаќања од страна на државните органи и 
установи, установите со самостојно финансирање и 
општествените организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/54). 

4) Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1954 година. 

Р. п. бр. 482 
37 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

599. 
Врз основа на одделот 1 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/54, 26/54 и 46/54), а во 
(врска со чл. 3 ст. 2 и 3 од Уредбата за девизното 
поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5i2/53, 
11/54 и 50/54), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КјЕ И* ГО ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА 
ДА ФНРЈ И ОСНОВОТ ПО КОЈ КЕ СЕ ОТКУ-

ПУВА ОВОЈ ДЕЛ 
1. Стопанските организации што остваруваат 

девизни средства со извоз на стоки, ќе и* го про-
даваат на Народната банка на ФНРЈ следниот дел 
на овие средства, сметајќи од износот на наплате-
ните девизни средства франко југословенската гра-
ница: 
Електростопанство е 

Електрична енергија 
Производство на јаглен 

Јаглен од сите видови и деривати на 
јаглен 

Нафта и деривати 
Деривати од нафта 

Црна металургија 
Производи на црната металургија — 

Обоена металургија 
Цинк, хром, олово и нивни концен-
трат^ жива, валјани и влечени про-
изводи од бакар 

Други производи! 
Неметали и нивни производи 95%, 
П^одзводи на металната индустрија 80%! 
Производи на бродоградбата 80%' 
Производи на електроиндустријата 80% 
Производи на хемиската индустрија 
Индустријата на градежни материјали — 
Производи! на дрвната индустрија 

Делкана граѓа, сандаци и делови за 
сандаци, фурнири и пилански отпа-
доци 95/0 
Други производи 80/& 

Производи на експлоатацијата на шумите 95% 
Производи на индустријата на дрвесина, 

целулоза и хартија 
Сулфитна целулоза 
Други производи 90%' 

Текстил 
Кадела и колчишта, волна; килими, 
греж и текстилни -отпадоци 
Други производи од текстил 80% 

Кожа 
Сурова и сува ситна кожа, влакна и 
отпадоци од кожа 95% 
Други производи од кожа 80% 

производи од гума 80% 
Производи на прехранбената индустрија 90 % 
Производи на графичката и издавачката 

дејност 80% 
Тутун и преработки од тутун 97% 
Производи на фз?лмската индустрија 80% 
Земјоделски и сточни производи 

Жита 99% -
Други производи, ако ги извозат про-
изводителите задруги, и државните 
земјоделски стопанства или се извозат 
за нивна сметка 90% 

Трговските претпријатија кога реализи-
раат девизни средства за своја смет-
ка, ако со оваа одлука за односниот 
производ не е определен повисок про-
цент 95% 
2. Градежните претпријатија ќе и' продаваат на 

Народната банка на ФНРЈ 80% од девизните сред-
ства реализирани со сопствена дејност. 

3. Угостителските претпријатија ќе и' продаваат 
на Народната банка на ФНРЈ 80% од реализира-
ните девизни средства.* 

4. Претпријатијата што реализираат девизни 
средства со услужна дејност, ќе и' продаваат на 
Народната банка на ФНРЈ, и тоа: 

1) туристичките бирои 80% од реализираш ie 
девизни средства по основот на провизија; 

2) трговските застапништва 50% од реализира-
ните девизни средства по основот на провизија. 

Претпријатијата на поморскиот сообраќај ги за-
држуваат на слсС од но располагање девизните сред-
ства реализирани со своја дејност во висина ед 
55% од бруто девизниот и денарскиот притек. 

Сите други транспортни и други услужни прет-
пријатија го задржуваат на свое слободно распола-
гање сиот износ на реализираните девизни сред-
ства. 

Претпријатијата цитирани во оваа точка не мо-
жат да купуваат девизни средства според чл. 11 од 
Уредбата за девизното послување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53, 11/54 и 50/54). 

5. Преостанатите девизни средства, по преда-
вањето на определениот дел на Народната банка 
на ФНРЈ, ги задржуваат стопанските организации 
на слободно располагање. 

6. Пресметувањето на денарската противвред-
ност при продажбата на девизни средства од.страна 
на стопански организации на Народната банка на 
ФНРЈ по оваа одлука, се врши врз основ на двој-
ниот званичен курс исправен за диспаритетот на 
односната девиза (пресметковен курс), што важел 
на денот што претходи на склучувањето на рабо-
тата. 

Пресметковните курсеви од претходниот став 
ги објавува Народната банка на ФНРЈ. 

Се овластува Народната банка на ФНРЈ, кога 
купува девизни средства по повисок курс отколку 
што е вваничниот, да ја наплати разликата на кур-
сот на товар на „Сметката на разликите по увозот 
и извозот*'. Во* корист на истата сметка Народната 
банка ка ФНРЈ ќе ја уплати разликата на курсот 
кота девизните средства ги продава по повисок: 
курс отколку што е званичниот. 

По исклучок од одредбата на ст. 1, девизните 
средства што пристигаат по влегувањето во сила 
на оваа одлука, а кои потекнуваат од работите 
склучени пред нејзиното влегување во сила, ги: 
откупува Народната банка на ФНРЈ по просечниот 
среден курс на ФНРЈ на девизното пресметковно 
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места од III квартал 1954 година за соодветната 
девиза. 

По истиот курс ќе го откупува Народната банка 
на ФНРЈ и оној дел на девизните средства од прет-
ходниот став што им останува на стопанските орга-
низации на слободно располагање, ако не ги упо-
требат за сопствени плаќања, како и затечените 
девизни средства на девизните сметки на стопан-
ските организации на денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука што не ќе се употребат за сопствени 
плаќања во срок од 30 дена од денот на здобивањето 
со нив. Ако овие затечени девизни средства се ку-
пени, откупувањето ќе се изврши по курсот по кој 
се купени. 

Девизните средства од претходниот став сто-
панските организации не можат да ги продаваат 
на девизното пресметковно место. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување делот 
на девизните средства што ќе и' го продаваат сто-
панските организации на Народната банка на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1954 година и ќе се (применува на сиот притек на 
девизни соедства од тој ден. 

Р. п. бр. 478 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови« е. р. Едвард Кардељ е. р. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1954 година. 

Р. п. бр. 481 
27 'ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

600. 
Воз основа на чл. 11 ст. 2 од Уредбата за де-

визното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/53, И/54 и 50/54) Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОДДЕЛНИТЕ СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО ПРЕ-

СМЕТКОВНО МЕСТО 
1. Одборот за стопанство на Сојузниот извр-

шен совет ги одредува одвреме навреме износите 
на девизните средства ѕа намирување основните 
потреби за репродукција и широка^ потрошувачка, 
како и предопределеноста за која ќе се употребат 
озуп средства. 

^Средствата од претходниот став им ги продава 
Народната банка на ФНРЈ на стопанските органи-
зации на одделните состаноци на девизното пре-
сметковно место, одвоено по предопределеноста. 

2. Девизните средства се продаваат на оддел-
ните состаноци на девизното пресметковно место 
според слободно формираните курсеви,, кои не 
можат да бидат пониски од двојниот званичен курс 
исправен за диспаритетот на односната девиза 
(пресметковен курс). 

Народната банка на ФНРЈ ке се откаже од 
продажбата на девизните средства по слободно 
формираните курсеви ако се согласат стопанските 
организации за р а з д е л б а т а на тие средства и за 
висината на курсот, кој не може да биде понизок 
од двојниот званичен курс исправен за диспарите-
тот на односната девиза (пресметковен курс). 

3. Право да купуваат девизни средства на 
одделните состаноци ра девизното пресметковно 
место имаат само оние стопански организации за 
чии потреби се предопределени девизните средства 
од тон. 1 на оваа одлука. Основната дејност на 
стопанската организација, која се докажува со 
препис од решението за регистрација, определува 
во кота група на предопределеноста влегува неод-
делна" организација. Во спорните случаи решение 

! донесува Управата за надворешна трговија. 
4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

х станува да важи Одлуката за продавање девизни 
средства од страна на Народната банка на ФНРЈ 
да одделни состаноци на девизното пресметковно 
®сто како и за видовите на стоки за кои девизни-
те средства сз.набавуваат на овие состаноци: („Слу-
жбеЋ лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

601. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИ-
СИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИ-

ЗНИ СРЕДСТВА ИА ПРИВАТНИ ЛИЦА 
1. Во Решението за висината и начинот за про-

давање девизни средства на приватни лица („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/52) во тон. 1 во тре-
тиот ред по зборовите „3.000 динари" а пред за-
пирката се додаваат зборовите: „со наплата на 
прим од 100% врз званичниот курс". 

2. На крај на тон. 1 се додаваат нови ставови 
2 и 3, кои гласат: 

„Од наплата на прим се изземаат алимента-
циите. 

Народната банка на ФНРЈ ќе го наплатува 
примот од ст. 1 на оваа точка во корист на „Смет-
ката на разликите по увозот и извозот." 

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

P. п. бр. 473 
24 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

602. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното 

послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53* 
11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува/ 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ 
ПРЕСМЕТУВА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРЈ» 

УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 
1. Увозниците и извозниците на стоки и услу-

ги ја пресметуваат со Народната банка на ФНРЈ. 
разликата во иените според пропишаните коефи-
циенти и пресметковните курсеви кои важат на 
денот што му претходи на склучувањето на ра-
ботата. 

2. Сојузниот извршен совет ја определува ви-
сината на коефициентите за поодделни видови сто-
ки односно услуги. 

3. Управата за надворешна трговија може во 
границите на динарските средства што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет да врши исправки 
на увозните и извозните коефициенти. 

4. При увозот на стоките и услугите за кои е 
определен коефициент поголем од 1,00, увозниците 
ќе и' го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ 
износот што се добива кога набавната цена наго-
лемена со трошоците на подвозот до југословен-
ската граница и изразена во динари според пре-
сметковниот курс, ќе се помножи со определениот 
коефициент намален за 1,00. 

При увозот на стоките и услугите за кои е 
определен коефициент помал од 1,00, увозниците 
ќе го наплатуваат од Народната банка на c w p j 
износот што се добива кога нервната тена fзго-
лемена со трошоците на подвозот до југословен-
ската граница и изразена во дин?ои сгопец^лре-
сметковниот курс, ќе се помножи" со разликата 
меѓу коефициентот 1,00 и определениот коефи-
циент. 
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5. При извозот на стоките и услугите за кои е 
^пределен коефициент поголем од 1,00, извозниците 
ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ 
износот што се добива кога постигнатата цена во 
странство, намалена со трошоците на подвозот од 
југословенската граница и изразена во динари спо-
ред пресметковниот курс, ќе се помножи со опре-
делениот коефициент намален за 1,00. 

При извозот на оние видови стоки за кои е 
определен коефициент помал од 1,00, извозниците 
ќе и' го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ 
износот што се добива кога постигнатата цека во 
Странство намалена со трошоците на подвозот од 
југословенската граница и изразена во динари спо-
ред пресметковниот курс, ќе се помножи со разли-
ката меѓу коефициентот 1,00 и определениот кое-
фициент. 

6. За стоките увезени со цел да се доработат, 
услужно преработат или поправат во земјава, вре-
мено се пресметува разликата во цените при уво-
зот. Ако доработените, преработените односно по-
правените стоки се извезат во пријавениот срок 

(кој, по правило, не може да биде подолг од една 
'Година, уплатената разлика во цените при увозот 
се враќа. Доработените, преработените односно по-

правените стоки, при извозот се подложни на пре-
сметување на разликата во цените за вредноста на 
извршената услуга и придадениот материјал. 

Стоките извезени во странство со цел да се до-
работат, услужно преработат и поправат не се по-

дложни на плаќање разлика во цените при изво-
дот, а при увозот се подложни на плаќање разлика 
?<во цените само за вредноста на извршената услуга 
\м придадениот материјал, ако односниот производ 
ср врати во земјава во пријавениот срок, кој, по 

'правило, не може да биде подолг од една година. 
Увозот односно извозот од ст. 1 и 2 на оваа 

точка и' се пријавува на надлежната царинарница. 
Срокот од ст. 1 и 2 од оваа точка може во 

оправдани случаи да го продолжи Управата за ца-
рини. 

7. Увезените стоки купени со цел да се пре-
продадат во странство, не се подложни на пла-
ќање разлика во цените ако тие стоки се извезат 
во пријавениот срок, кој, по правило, не може да 
биде подолг од 60 дена. 

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

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

Против решението од Управата за царини со 
кое таа одбива да го продолжи срокот по точ. 6 
ст. 4 и по претходниот став од оваа точка може да 
со подаде жалба во срок од 15 дена од денот кога е 
примено решението до Управата за надворешна 
трговија, чие е решение конечно. 

8. Увозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на извршениот увоз да за пресметаат со 
Гародната банка па ФНРЈ разликата во цените и 
да го уплатат износот што ќе Сиде утврден со тоа 
пресметување 

0. Извозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на известувањето на Народната банка на 
ФНРЈ за конечно го пресметување на стасаните 
девизи да јл пресметаат разликата во цените со 
предната блг:а на ФНРЈ и да го уплатат изно-
сот што ќе бнд} утврден со тоа пресметување. 

ХС. Аго увозниците односно извозниците не ја 
п р с г ^ г с т г и з платат разликата во цените во 
с^хог од 104. 8 и 9 на овса одлука, должни се да 
платат во корист на ,,Сметката на разликите по 
увозот и извозот" пенали за секој ден задоцнува-
ње 0,5 промили од утврдената разлика. 

Ако увозниците односно извозниците пе ги 
уплатат разликите во цените во определениот срок, 
Народната банка на ФНРЈ ќе го наплати овој из-
нос заедно со соодветните пенали од жиро смет-
ките на увозниците односно извозниците. 

И. Увозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на извршениот увоз, а извозниците во 
<Ѕрок од 30 дена од денот на известувањето на На-

родната банка на ФНРЈ за конечното пресмету-
вање на стасаните девизи, да ia пресметаат со 
Народната банка ка ФНРЈ разликата во цените за 
увоз односно извоз за КОЈ имаат право да ја на-
платат утврдената разлива. Наредната С л г ј иг 
ФНРЈ е должна да ип ja исплати па уво: i i . - ^ e 
односно извознициre разликата утврдена со пре-
сметувањето во срок од Ѕ0 дена по грчемот на 
исправната и документираната преметну 

Ако Народната банка па ФНРЈ л* за понг' .и 
утврдената разлика во срокот од претходниот ci.o, 
должна е да им исплати на увозниците синото 
извозниците 0,5 премили за секој ден задоцнување 

12. Се овластува Народната банка па ФНРЈ да 
го продолжи во оправдани случаи срокот од точ. 8, 
9 и И на оваа одлука. 

13. Оиаа одлука ќе се применува на рабзтше 
на увозот и извозот склучени по нејзиното влегу-
вање во сила. 

На работите склучени пред да влезе во сита 
оваа одлука ќе се применуваат прописите и кое-
фициентите што важеле до нејзиното влегување 
во сила, со тоа што при пресметувањето на разл ха-
ката во цените при извозот кај работите склучени 
од 19 март 1954 година, ќе се примени просечниот 
среден курс на девизното пресметковно место од 
III квартал 1954 година за односната девиза. 

При увозот и извозот на стоките и услугите по 
поединечните решенија издадени од надлежните 
државни органи ќе важат условите од тие реше-
нија, односно одредбите од Решението за условите 
на важењето на поединечните решенија донесени 
во врска со набавката на опрема и инвестициона 
материјали од странство и договорите за девизните 
заеми склучени за тие цели („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/54). 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за пресме-
тување разликата во цените при увозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12t/54) и Одлуката за т е о м : д-
вање разликата во цените при извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/54), како и прописите и кое-
фициентите донесени врз основа на тие одлуки. 

15. Оваа одлука влегува во сила на 1 деи-- -
1954 година. 

Р. п. бр. 477 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

603. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за надворе-

шен о-трговското пословање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО 
1. Компензационите работи можат да се вршат 

во следниве случаи: / 
1) ако извозот односно увозот на стоките не 

може да се изврши по редовен пат; 
2) ако со компензации ата работа се воспоста-

вуваат или обезбедуваат потрајни стопански врски 
на домашното и странските стопански организации, 
односно па странска земја со Југославија; 

3) ако со склучувањето на компензацијата 
работа се обезбедува увоз на стоки што не се про-
изведуваат во земјава или се произведуваат во не-
достаточни количини и ако свие стоки служат за 
задоволување поважните општествени или стопан-
ски потреби; 

4) ако со ксмпензационата работа се обезбедува 
увоз односно извоз на стоки под особено поволни 
услови, или ако стоките не можат да се извезат на 
никаков друг начин; 

5) ако крмпензацианата работа, е уолов за склу-
чување работи со определена аемја; ' - -
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6) ако комлензадиктата работа е предвидена 
со договор со странска земја; 

7) и то други слични случаи. 
Одобрението за склучување компензациска ра-

бота го дава Управата за надворешна трговија. 
2. На компензавионите работи се применуваат 

прописите што важат за увозот и извозот. 
Управата за надворешна трговија може неце ло 

или де луи да ги ослободи стопанските организации 
од обврската да и' продаваат на Народната банка 
на ФНРЈ определен процент од девизните средства 
според чл. 3 ст. 2 од Уредбата за девизното попу-
вање (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 11/54 и 

- 50/54). 
3. Стопанските организации се должни да ре-

гистрираат при Народната банка на ФНРЈ секоја 
компензациска работа во срок од 15 дена од денот 
кога е издадело одобрението од Управата за надво-
решна трговија. t,' 

4. Ако компензачтионата работа не се изврши 
во срокот за кој дала одобрение Управата за над-
ворешна трговија, даденото одобрение престанува 
да важи. 

5. Стопанската организација на која и' е да-
дено одобрение е должна да депонира при Народ-
ната банка на ФНРЈ кауција во домашна валута 
во вистина од 5% од вредноста на извозот во ком-
пензацијата врз основа на пресметковниот курс. 

Ако компензационата работа не се изврши во 
срокот и според условите од одобрението, дадената 
кауција и' се'одобрува на „Сметката'на разликите 
по увозот и извозот". 

6. Против решенијата што ги донесува Упра-
вата за надворешна трговија според оваа одлука, 
има место на жалба до Сојузниот извршен совет 
во срок од 15 дена од денот на приемот на реше-
нието. Решенијата од Сојузниот извршен совет се 
конечни. Жалбата се подава преку Управата за 
надворешна трговија. 

Сојузниот извршен совет може да именува од-
делна комисија од три члена за решавање на жал-
бите од претходниот став. 

7. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука пропишува, по потреба, Управата за надво-
решна трговија. 

8. Ксмпензационите работи склучени пред да 
влезе во сила оваа одлука ќе се извршуваат според 
условите од решенијата со кои се одобрени и спо-
ред прописите што важеле до влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за вршење 
компензациони работи во стоковната размена со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/54). 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 декември 
1954 Једина. 

P. п. бр. 480 
27 ноември 1954 година * 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. Јр. Едвард Кардељ, е. р. 

604. 
Врз основа на одделот 2 од главата ХЈЛ, во вр-

ска со одделот 6) од главата XVII на Сојузниот 
општествен план за 1954 година, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАШЊЕ ИНТЕРЕС 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАН-
СКИТЕ ЗГРАДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ИМОТИ 
И ЗАДРУГИТЕ ЗА ВРЕМЕТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

31 МАРТ 1954 ГОДИНА 
1. Земјоделските имоти и задругите "не плаќаат 

интерес на основните средства за не стопанските 

згради што не се користат за стопански цели за 
времето од 1 јануари до 31 март 1954 година. 

2. Платениот интерес на основните средства за 
^стопанските згради за времето означено во прет-
ходната точка ќе се врати по барање од земјодел-
ските имоти и задругите што го платиле овој ин-
терес. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ4. 

P. п. бр. 474 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко ЗенозкЗ, е. јр. Едвард Кардељ, е. p. 

605. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за девизното 

иселување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДРЖАВНИТЕ И ДРУГИ ПЛАКАЊА ЗА КОИ 

СЕ ПРОДАВААТ ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ОД 
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН ФОНД 

I. Народната банка на ФНРЈ ќе продава од 
Централниот девизен фонд во границите што ќе ги 
одреди Сојузниот извршен совет непосредно деви-
зни средства, и тоа: 

1) за плаќање увоз на опрема за основната ин-
вестициона изградба утврдена со сојузниот опште-
ствен план; 

2) за плаќање увоз на опрема за народната од-
брана; 

3) за плаќање државни набавки на храна; 
4) за плаќање на државните обврски; 
5) за стоковни и нестоковни плаќања на дрхтав -

ките органи и установи, установите со самостојно 
финансирање и општествените организации; 

6) за нестоксвните плаќања на пр иза тр: и лица. 
II. Девизните средства од точ.. I под 1—5 од оза 

решение ќе се продаваат според звгничииот курс, 
а од точ. I под 6) според посебните прописи. 

III. Разликата во цените при увозот на опре-
мата од тон. I под 1) и 2) од ова решение ќе се пре-
сметува со примена на валоризациониот фактор 
1,8 врз званични от курс на девизите, при увозот од 
точ. I под 3) врз базата на фактичните разлики во 
цената, а при увозот од точ. I под 5) со примена 
на пропишаните коефициенти врз званичнист курс 
на девизите. 

IV. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи "Одлуката за формира«-
њето и начинот на користењето на средствата на 
Централниот девизен фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/56). 

V. Ова решение влегува во сила на 1 декември 
1954 година. 

Р. п. бр. 479 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

606. 
Врз 'основа на чл. 17 од Уредбата за девизното 

школување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ МЕ УСЛУГИ И ЗА ВИСИ-
НАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-

ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1) За пресметување разликата во цените на 

стоките и услугите при увозот се утврдува кб ко 
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минимален коефициент 0,50, а максимален коефи-
циент — 4,001 

2) Разликата во цените на стоките и услугите 
при увозе г ќе се пресметува со Народната банда на 
ФНРЈ за ение производи и услуги и според оние 
коефициенти што се содржани во одделниот список 
објавен во издание на „Службениот лист на ФНРЈ", 
како составен дел на ова решение. 

3) Ова решение влегува во сила на 1 декември 
1954 година, и ќе се применува на работите склу-
чени од тој ден. 

Р. п. бр. 484 
27 ноемр.ри 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Сзкретар; Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

607. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното 

поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
11/54 и 50/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И ЗА ВИСИ-
НАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

1) За пресметување разликата во цените на 
стоките и услугите при извозот, се утврдува како 
минимален коефициент 0,50 а максимален коефи-
циент — 3,00. 

2) Разликата во цените на стоките и услугите 
при, извозот ќе се пресметува со Народната банка 

(на ФНРЈ за оние производи и услуги1 и според оние 
коефициенти што се содржани во одделниот спи-
сок објавен во издание на „Службениот лист на 
ФНРЈ", како составен дел на ова решение. 

3) Ова решение влегува во сила на 1 декември 
1954 година, и ќе се применува на работите склу-
чени од тој ден 

Р. п. бр. 485 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

608. 
Врз основа на точ. 12 од Одлуката за овласту-

вале Одборот за стопанство да донесува решениЈа 
по работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето ка Сојузниот изношен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19 54), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПРАВКА 
И РЕВИЗИЈА ИА ПРОЦЕНКАТА ИА ОСНОВ-

НИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО 
1. Срокот за исправка и ревизија на процен-

ката на основните средства во стоп2*-тетпо7о опреде-
лен во одделот VI од Упатството за прогеитга на 
основните средства во стопанството, а кое е одобре-
но со Решението од Одборот за стопанство бр. 6241 
од 19 мај 1953 година („Службен лист на ОНРЈ 
бр. 22/53) — со 31 декември 1954 година, се продол-
жува на 30 јуни 1955 година. 

Среда, 1 декември 1954 

• 2. Ова решение влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 197 

23 ноември 1954 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

594. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за девизното иселување 685 

595. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на добивката од девиз-
ното иселување 686 

596. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за располагање со девизните сред-
ства што ќе ш реализираат државните 
органи и установи, установите со само-
стојно финансирање, општествените орга-
низации и приватните лица 687 

597. Одлука за начинот на употребата на де-
визните средства затечени на девизните 
сметки на стопанските организации на 
денот на влегувањето во сила на Уред-
бата за измени и дополненија на Уред-
бата за девизното побелување 687 

598. Одлука за начинот на купување девизни 
средства за стоковните и нестоковните ' 
плаќања на државните органи и устано-
ви, установите со самостојно финансира-
ње и општествените организации 687 

599. Одлука за определување делот на деви-
зните средства што стопанските органи-
зации ќе и' го продаваат на Канетата 
банка на ФНРЈ и основот по кој ќе се 
откупува овој дел 688 

600. Одлука за продавање на девизните сред- ' 
ства на одделните состаноци на девизното 
пресметковно место 689 

601. Одлука за дополнување на Решението за 
висината и начинот за продавање деви-
зни средства на приватни лица 689 

602. Одлука за начинот и условите според кои 
се пресметува разликата во цените при 
увозот и извозот 689 

603. Одлука за вршење компензациони работи 
во стоковната размена со странство 690 

604. Одлука за ослободување од плаќање ин-
терес на основните средства за нестопан-
ските згради на земјоделските имоти и 
задругите за времето од 1 јануари до 31 
март 1954 година 691 

605. Решение за државните и други плаќања 
за кои се продаваат девизните средства 
од Централниот девизен фонд 691 

606. Решение за видовите стоки и услуги и за Ј 

висината на коесЈзипиечтите за пресмету-
вање разликата во цените при увозот — 691 

607. Решение за ЕНД свите стсТ:И и услуги и за 
висината4-на коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените при извозот — 692 

608. Решение за продолжуваа срокот за 
исправка и ревизија на проценката на 
основните средства во стопанството С„2 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
\ 
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