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477. 
Врз 'основа на чл 92 ст. 6 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ4', бр. 12/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ДЕЛОТ ОД 
НЕРАСНО ДЕЛЕНИТЕ ВИШОЦИ НА ФОНДОВИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ О^ 
1954 ГОДИНА 

1. Од вишокот на приходите над расходите на 
фондовите за социјално осигурување во 1954 го-
дина, кој во смисла на членот 92 став 2 на Уред-
бата за финансирање на социјалното осигурување 
останал ^распределен, заводите за социјално оси-
гурување ќе издвојат дел од 12%? за фондовите 
со одделна намена формирани во смисла на чл. 21 
од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување. 

2. Средствата издвоени во смисла на претход-
ната точка ќе се употребат за довршување и опрема 
на здравствените установи чија изградба е во тек 
и кои можат да се довршат во 1955 година. 

3. За употребата на издвоените средства за по-
одделни објекти во смисла на точ. 2 од оваа одлука 
решава извршниот одбор на републичкиот завод за 
социјал.но осигурување со согласност од републич-
киот извршен совет. За употребата на сред,ствата 
издвоени од ^распределениот вишок на околиски-
те заводи за социјално осигурување, извршниот 
одбор на републичкиот завод решава врз основа на 
предлог од извршниот одбор на околискиот завод 
за социјално осигурување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1955 година. 

Р. п. бр. 363 
5 октомври 1955 година 

Белград 
^ Сојузен извршен совет 

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

,,и со тоа што при увозот кој се врши почну-
вајќи од 1 декември 1954 година нема да се напла-
тува износот пресметан според одредбата од точ. % 
на Одлука,та за пресметување на разликата' во це-
ните при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53) и точ. 5 од Одлуката за пресме-
тување на разликата во цените при увозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/54)." 

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

- Р. п. бр. 364 
5 октомври 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р^ 

478. 
В,рз основа на чл. 17 од Уредбата за девизното 

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

О Д Л У К А ! 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА: ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ СЕ ВРШИ ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ увозот и извозот 

1. Во Одлуката за начинот и условите според 
ЈЃои се врши пресметувањето на разликата во це-
ните при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ"; бр. 50/54), се врши следно дополнение: 

Во уОЧ, 13 на крајот на ставот; 2 место т,очка се 
става, з џ се к а д а в а текстот, кој гласи: 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

479. 
Врз основа, на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни' кредити 
(„Службен, лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 
14/55) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ЗИМНИЦА И 
КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ЗАПАСИ НА СТОКА! 
ВО КРАИШТАТА КОИ ЗА ВРЕМЕ НА ЗИМАТА 

СЕ ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАЌАЈОТ 
1. Народната банка на ФНРЈ и комуналните 

банки (во натамошниот текст банките) можат во 
економската 1955/56 годин,а да одобруваат одделни: 
кредити вон конкурс, и тоа: 

а) за зимница — на трговските претприја-
тија и дуќани за промет на селскостопански про-
изводи на мало, на угостителски,те претпријатија 
и дуќани, на мензите и ученичките интерната 

б) за благовремена набавка потребни записи 
на стоки — на трговските претпријатија и дуќани 
кои се- наоѓаат во краишта кои за, време зимата 
се отсечени од сообраќајот. 

Кои краишта се сметаат како отсечени од соо-
браќајот за време зимата определува републичкиот 
извршен совет. 

2) Кредитите од претходната точка под а) мо-
жат да се користат само за набавка прехранбени 
артцрли за приготвување зимница (компир, лук, 
кромид и зелка), а к,редитите под б) за набавка на 
сите оние артикли што се потребни за редовно 
снабдување на потрошувачите. 

3. Кредитите според оваа одлука банката може 
да ги одобрува до крајот на ноември 1955 година. 

4. Интересната норма по овие кредити изнесува 
6% годишно. 

5. Кредитите и' се враќаат на банката во ед-
накви месечни рати најдоцна до 30 април 1956 го-
дина. 

6. Првата отплата втасува по истекот на 30 дена 
од денот на одобрувањето на кредитот. 
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7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист да ФНРЈ". 

Р. и. бр. 362 
7 октомври 1Ѕ55 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

480. 

Врз основа на одделот 3 од главата XXVI од 
Сојузниот, општествен план за 1955 година и чл. 70 
точ. 3 од; Уредбата з-а трговска,та дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/55), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ 

ЃУБРИЊА 
1. Претпријатијата за производство на вештач-

,ки ѓубриња и претпријатијата за снабдување на 
селското^ стопанство можат до 15 ноември: 1955 го-

,дина да вршат испорака според веќе склучените 
I договори за продажба на фосфорна вештачки' ѓу-
бриња ( суперфосфат , КАС, нитрофоскал), зате-

ч е н и на склад или произведени) во меѓувреме, ис-
клучи,во на корисниците од житородните подрачја. 

Претпријатијата од претходниот став можат да 
склучуваат нови договори за продажба на фосфор-

е н вештачки ѓубриња со с,рок за испорака до 15( 
Ѕ ноември 1Ѕ55 гоу ста само со корисниците' од ж и -
Фородимте подрачја. 

Кои подр,ачја се см,етаат како житородро под-
рачје во смисла на оваа одлука определува соју-

з н и о т државен секретар за работи на народното 
'стопанство на предлог од Сојузот на селскостопак-
' ските комори! на ФНРЈ. 

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

Р. п. бр. 357 
30 септември 1955, година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

481. 

Врз основа на одделот 3 глава XXVI од Соју-
зниот општествен план за 1955 година, Сојузниот; 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ,, ЗА 

ПРОДАЖБА НА ТРАКТОРИ 
1. Во Одлук,ата за условите за продажба на 

трактори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/05) точ-
ката 5 се менува и гласи: 

„5. Испораката на трактори според договорите 
за продажба склучени со текот на 1955 година, 
според кои не е извршена испорака до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се изврши 
според одредбите на оваа одлука. 

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на 
испораките на трактори за потребите на Југосло-
венската народна армија." 

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

Р. п. бр. 358 
30 септември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмаѕкштѕќ, с. р. 

482. 
По исполнување на условите од чл, 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите јав-
ни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот за,кон 
донесувам ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ДРУШТВОТО НА АЛАТНИЧАРМТЕ НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесе,ните Правила и про-
грамата за работа оснивањето и работата на Дру-
штвото на алатничарите на ФНРЈ, со седиште во 
Загреб, а со дејност на целата те,риторија на Југо-
славија. 

И/З бр. 8737/1 
28 јули 1935 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

483. 
По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и ,другите јав-
ни собранија-, ѕврз основа на чл. 13 од истиот закон 
донесува,м 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА е т н о л о ш к и о т СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесениот Статут и про-
грама за работа оснивањето и работата на Спелеоло-
шкиот СОЈУЗ на Југосла,вија, со седиште во Љубљана, 
а со дејност (на целата територија на Југославија. 

Н/З бр. 13563/1 
17 август 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

484, 
Врз ос-нова на чл. 4,3 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 

организацијата, работењето и управувањето со Ју -
гословенски ге пошти, телеграфи, и телефони („Слу-
жбен^ лист на ФНРЈ", бр. 53/53), и чл. 1 точ. 4 од 
Уредбата за наплата на придонесот за детс,ката за-
штита, за време на траењето на ,.Детската недела" 
(Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/04), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ДОПЛАТНАТА 
ПОШТЕНСКА ФРАНКО К ПОРТО МАРКА ПО ПО-

ВОД „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" ВО 1855 ГОДИНА 
На 2 октомври 1955 година ќе се пушти во про-

мет, доплатна поштенска франко и, порто ма,рка по 
повод ,Детската недела", секој-а во вредност од 2 
динари,: % -- ^ о . ^ ^ ' I 
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Сликата на двете марки е портрет на девојче. 
Под сликата е виртано „Југославија''" - со латиница^ 
а Јна левата страна од сликата (вертикално) текст: 
„детска недела 19-55" - со кирилица. Оз,наката на 
вредноста „2" е во долниот лев агол на ма.рката. На 
порто марката во долниот десни агол стои уште 
зборот „порто" - со латиница. Бојата на франко 
марката е црв,ена, а на порто марката зелена. 

Овие марки ќе бидат во продажба и во задол-
жи солна употреба к ако доплатни поштенски марки 
са време на траењето на „Детската негата'', од 2 до 
8 октомври 1955 година. 

Бр. 7019 
17 септември 1955 година 

Белград 

Генерална дирекција на п о т е т е , 
телеграфите и телефоните 

Го застапува 
Генералниот директор 

Помошни,к Генерален директор, 
Владимир Шеик, с. р. 

485. 
Врз основа на тон. 2 од Одлуката за продажни-

те цепи на тутунот и тутунските преработки (,,Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр. 31/55) Сојузниот уред за' 
цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖНИ ДЕНИ НА НОВИ ВИДОВИ 

ЦИГАРИЊА И ЦИГАРИ 
1. Се определуваат единствени цени на мало во 

слободна продажба за следните нови видови цига-
риња и цигари: 

а) цигари,ња: Дин. за 20 парчиња 
„Неретва" 60.— 
„ЈБубушки" 55.— 

б) цигари: 
„Хавана" 
„Трабуко" I 23.— 
„Бразилка'' 20 -
„Караванка" 13 — 
„Цигарилоси 12 -

2. Ова решение влзгува го сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 170 
29 септември 1955 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстеа, с. р. 

Дин. за 1 парче 
36.— 

Врз основа на чл. 26 од Уредбата за управу-
вање со фондовите за унапредување на селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28^55) 
Сојузот на селскостопанското комори на ФНРЈ до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ П Р Е Ш Ш НА СЕЛСЕ1ОСТО0АНСКИ-
ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД 
ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА 

1. Тон. 1 од Одлуката за давање премии на 
селскостопанската производители за сортно сегде 

од пченица, 'рж, јачмен, овес, ориз и. соја („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) се менува и гласи: 

. „На селскостопанското производители за про-
изведеното л продадено сортно семе ќе се даваат 
премии, и тоа за: 

пченица кпѕса а Дин. 16 за 1 кг 
а Ј) 5 и 1 „ 
" и в 1 ^ 1 „ 

'рж „ 12 1 1? 
овес и озим јачмен „ 20 1 „ 
ориз (арпа) „ 20 1 „ 
соја „ 20 1 ,, 
2. Во точ. 3 по ставот втори се додава нов став, 

кој Ј\таси: 
,Ако семенското претпријатие го преземе се-

мето со содржина на влага над 13 5%, може од из-
носот на премијата да му одбие на производителот 
1 динар за 1 кг на име покритие НОЈ трошоците за 
чување и манипулација со влажно семе." 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист -на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 авг^ ст 1955 го,цина. 

Бр. 2269 
23 септември 1955 година 

Белград 
Сојуз на селекоетег ганските комори на ФНРЈ 

Претседател на 
Генерален секретар, Управниот одбор, 

инж. Војин Поповиќ, с. р. Петар Зачевиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК МА НАРОДНА РЕПУБЛИКА!' 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-, 

кедонија" во бројот 25 од 4 август 1955 година/ 
објавува: 

Одлука за начинот на утврдување и уплатува-
ње на износите кои Републиката ќе ги повлече од! 
разликата помеѓу остварената добивка и добивката/' 
што служела како основ за изработка на Опште-
ствениот план на НР Македонија за 19'54 година; 

Одлука за приходите што се сметаат оствареле 
над уобичаените приходи; 

Одлука за количините вино и ракија што можаи 
да се потрошат во домаќинството на производителот 
без плаќање данок на промет; 

Одлука за користење на средствата од фондот 
за кадрови во трговијата; 

Одлука за плаќање накнада за полагање при-
ватни и опити во општообр^зовните и стручните учи-
лишта; 

Упатство за распределение на вкупно наплате-
ниот данок на доход на име основен и дополнителен 
данок на доход; 

Решение за именување Управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на станбената' 
изградба — Скопје; 

Решенија ?а одредување на подрачја подложни 
на смивање и одронување; 

Програма за полагање на стручен испит за зва-
ње на квалификуван и висококвалификуван ра-
ботник во графичката струка; 

Р е т с г а е за определување установа за примање, 
преписи од пријавите на болувања од активна 
туберкулоза. 



Страна 728 - Број 44 Ј Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 5 октомври 1953 

С О Д Р Ж И Н А : Страла 
Страна 4Ѕ2. Решение за одобрување оснивањето и ра-

477. Одлука за издвојување и употреба на де- ботата на Друштвото на алатничзрите 
лот од нераспоредените вишоци на фон- на ФНРЈ 726 
Лови.те за социјално осигурување од 1954 483. Решение за одобрување оснивањето и ра-
година - 725 богата на Спелеолошкиот сојуз ца Југо-

478. Одлука за дополнение на Одлуката за слави Ја 726 
начи-нот и условите според кои се врши Решение за пуштање во промет на до-
пресметување во цените при увозот и платната поштенска ф р а н к о в порто а ј р -
изов озот 725 ка по позод ,.Детската издала" во 1955 

419, Одлука за одобрување кредити за година - - - - - - - - ! - - . - . - . - /25 
ница и кредити за набавка запаси на сто- ^ 
ќа но краиштата кои за време на зимата 485. Решение за продажни цени на нови ви-
се отсечени од сообраќајот 725 цигариња и цигари 727 

480. Одлука за условите за продажба на ве- 486. Одлука за измени и дополненија на Од-
штачки ѓубриња 726 луката за давање премии на селскосто-

481. Одлука за измена на Одлуката за усло- ланските производители за сортно соме 
вите за продажба на трактори 726 од пченица, 'рж, јачмен, овес, ориз и соја 727 

I 

I 

Претплатата на „Службен лист на „ Ф Н Р Ј " за 1956 година изнесува 1.200.— динари за 
едеп примерок, а за странство 1.900.— динари. 

Претплатата се уплатува за цела година на жиро сметка 1032-Т-220 ка ј филиЈ^лг,та 
на Народната банка на ФНРЈ во Белград. 

Им се обрнува внимание на старите п ретплатници при полагањето на претплатата 
на чековната или вирманската, уплатница да ги наведат овие податоци: 

а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на Пошт. фах 
(ако го има); 

б) претплатиме? број треба да се пренесе од адресата на која се прима „Службен 
лист на ФКГЈ" ; 

в) ако претплатата се уплатува за повеќе примероци треба и тоа да се оз:т;го; г ^ 
претплатата се уплатува за повеќе установи, тогаш да се означат и адресите па кен треба 
да се праќа весникот; ако претплатата се праќа освен за весникот истовремено и за списа-
нија или одделни изданија треба да се озна чи точно за што се се праќаат парите. 

Кога претплатата се праќа првпат, да се назначи ,.Нов претплатник". 
Податоците треба да се внесат читливо, по можност со машина за пишување. Упла-

тите со непотполна, скусена и нечетлива адреса нема да се земаат во постапка. 
Се што се однесува за претплатата доволно е да се напише на грбот од чековната 

или вирманската уплатница и со тоа да се избегне одделна преписка. Ако веќе препи-
ената се врши, потребно е секогаш да се назначи п р п л а т н и о т број под кој се прима 
„Службен лист на ФНРЈ1 ' . 

Кон овој број на „Службен лист на Ф НРЈ' ' приложена е чековна уплатница. За 
претплатниците што примаат повеќе примероци чековната, уплатница се наоѓа во примеро-
кот на кој се наоѓа адресата. 

АКО ПРЕТПЛАТАТА НЕ СЕ ОБНОВИ ДО 25 ДЕКЕМВРИ О. Г. ИСПРАЌАЊЕТО 
НА ВЕСНИКОТ ЌЕ СЕ ЗАПРЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 195Ѕ ГОДИНА. 

,.СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ' ' 
Ул, Краљевнќа Марка бр. 9 — Белград 

Поштенски фах 228 - Тел. 2в-27в 

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

1) „МЕЃУ И АГО ДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ" изесува 1.0О0.— диг а 
за странство 1.500.— дин. 

2) ^ОДЛИКУВАН,А И ПОМИЛУВА^ А" изнесува 650.— дин, а за странство 1.С00.— 
Јј дин. 

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ" на жиро сметка 
Х032-Т-229. 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - новинско-издавачко п р е т н р ^ т п о - Белград, Улвдл Краљева'а 
Марка бр. 9. - Директор и одговорен уредник С л о б о д е М. Кспк,-дќ, Улкцѕ Краљевиќ Марш бр. 9. 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград ^ ' Р 


