
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1Q32-T-221. 

Среда 9 јуни 1954 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 24 ГОД. X 

Цена на овој број е 20.— дин.-« Прет-
плата за 1954 година изнесува 1000.— 
дин., а за странство 1500.— динари. — 
Редакција; Улица Кралевине Марка 
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, Продавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

256. 
Врз основа ва одделот 1 од главата V и одделот 

7 од главата XVIII на Сојузниот општествен план 
за 1954 година и чл. 25 од Уредбата за кредитите 
за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ АВАНС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1954 ГОДИНА 

1. Претпријатијата за промет и преработка на 
жита можат во 1954 година за контрахираните ко-
личини пченица и 'рж да им даваат на производи-
телите на тие жита аванси во готови пари, и тоа во 
висина од 10 динари за 1 кг. 

Споменатите претпријатија ќе ги даваат авио 
аванси при потпишувањето на договорите за. про-
изводство и испорака што ќе ги склучат со произ-
водителите. 

2. Претпријатијата за промет и преработка на 
жита ќе контрахираат пченица и 'рж во времето од 
1 јуни до 20 јули 1954 година. 

3. Пченицата ќе се контрахира по цена од 23 
динари за 1 кг квалитет 76 кг — хектолитарска те-
жина со 2% уродица и нечистота и со 13% влага, 
а 'ргкта по цена од 20 динари за 1 кг квалитет 70 кг 
— хектолитарска тежина со 2 % уродица и нечи-
стота и со 13% влага. 

4. Претпријатијата за промет и преработка на 
жита можат врз основа на договорот за производ-
ство и испорака на пченица односно 'рж а во ви-
сина на авансот утврден со тој договор да добијат 
кредит од Народната банка на ФНРЈ . 

5. Кредитите што ќе ги добијат претпријатијата 
за промет и преработка на жита должни се да и' 
ги вратат на Народната банка на ФНРЈ веднаш по 
испорачувањето на контра хир аната пченица и /рж, 
а најдоцна до 30 септември 1954 година. 

6. На кредитите што претпријатијата за промет 
и преработка на жита ги користат за давање аванс 
на производителите на пченица и 'рж ќе и' плаќаат 
на банката интерес по норма од 2% годишно. 

7. Производителите на пченица и 'рж нема да 
плаќаат интерес на примените аванси ако ја извр-
шат испораката во договорениот срок. 

Ако кОнтрахираната пченица и 'рж не ја испо-
рачат во договорениот срок, производителите ќе им 
го платат на претприј ати јата за промет и прера-
ботка на жита пропишаниот затезен: интерес на 
примениот аванс, и тоа од денот на приемот на 
авансот до денот кога се испорачеки наведените 
жита. 

8. Платениот интерес на кредитот за давање 
аванс претпријатијата за промет и преработка на 
жита ќе го засметаат во својата продажна цена, а 
за покритие на трошоците околу контрахирањето 
на пченицата и 'ржта имаат, покрај редовната 
маржа, право и да засметаат одделна маржа во ви-
сина од 0,30 динари за 1 кг. 

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

P. п. б(р. 209 
31 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Ву имана вик, е. р. 

257. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за Заемите 

за инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ЗАЕМИ ЗА ИЗ-
ГРАДБА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И ЗА ПОПРАВАЊЕ 
ЗГРАДИ ШТО НЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО СТАНБЕ-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. — Народната банка на ФНРЈ може во гра-

ниците на средствата предвидени за таа цел да 
им дава на работниците и службениците долго-
рочни заеми за изградба односно за довршување 
станбени згради. 

Банката може да даде заем само за изградба 
односно довршување на оние згради што се опре-
делени за живеење на нивните сопственици и на 
членовите на нивните фамилии. 

2. — Висината на заемот ја определува Банка-
та според кредитната способност на заемобарачот, 
со тоа. што износот на заемот да не може да ја пре-
мине висината од: 

а) 8.000 динари по 1 м2 градежна поврвнина на! 
зграда правена од тврд материјал со уреди за ка-
нализација и водовод; 

б) 6.000 динари по 1 м2 градежна поврвнина на 
зграда правена од тврд материјал без уреди за ка-
нализација и водовод. 

Ако се прави зграда од мешан материјал, ви-
сината на заемот определена на начинот од прет-
ходниот став се намалува за 30%. 

Вкупниот износ на заемот по еден стан не може 
да премине 800.000 динари. 

3. — Заемите можат да се даваат со срок за 
исплата до 30 години и со интересна норма од 1% 
годишно. 

Исплатата на заемот се врши со отплатување 
во еднакви полгодишни ануитети. 

4. — За дадениот заем банката може да се 
обезбеди со хипотека првенствено на зградата и со 
предимствена административна забрана на месеч-
ните принадлежности на заемопримачот во висина 
од 7в на полгодишниот ануитет. 

Зградата што се изградува или довршува од 
средствата добивени- со заемот, мора да биде осигу-
рена против пожар кај Државниот осигурктелегг 
завод за сето време додека се отплатува заемот. 

5. — Корисниците на заемите ги уживаат сите 
повластици предвидени со Уредбата са изградба 
станбени згради на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51), освен помошта 
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на државата во трошоците на градењето, со тоа 
што ослободувањето од данокот на доход да се 
признава во траење од 30 години и по влегувањето 
во сила на Уредбата за данокот на доход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53). 

6. — Заеми за поправање станбени згради може 
Банката да им даба само на оние приватни сопстве-
ници чиишто згради не се вклучуваат во станбе-
ните заедници и кои живеат во тие згради. Заемите 
са оваа цел ги дава Банката во границите на сред-
ствата предвидени за таа цел, а според кредитната 
способност на заемсбарачот. 

Износот на заемот не може да премине 100.000 
динари по зграда. 

Заемите можат да се даваат со срок за исплата 
до 7 години и со интересна норма од 2% годишно. 

За дадениот заем Банката може да се обезбеди 
со хипотека на зградата и со други гаранции. 

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

P. п. бр. 217 
5 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател,^ 
Е1ома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е р. 

253. 
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. 
€/54), чл. 33 од Уредбата за н а дв ор е шно-тр г ОБ ек от о 
послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) и 
чл. 24 од Уредбата за девизното послување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), СОЈУЗНИОТ извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА 

КОН СИГИ АЦИ ЈА 

1. Стопанските организации што се запишани 
во к а дв ор е т к о - тр говски от регистар за вршење из-
воз можат на поодделни странски фирми да им до-
верат стоки во консигнација врз основа на договор 
за консигнација. 

Домашната стопанска организација е должна 
договорот за консигнација да го поднесе до Упра-
вата за надворешна трговија заради запишување 
во регистар на договорите за консигнација. 

Кон договорот за консигнација стопанската ор-
ганизација е должна да приложи заверен превод 
од прописите на односната земја што се однесуваат 
до стоките во кон еманација. 

Пред да со запише договорот за конспирација 
во регистарот договорот не може да се извршува. 

2. Против р е ш е пето од Управата за надворе-
шна трговија со кое се одбива запишу!:: МУ-: ^ ЕО 
регистарот на договорите за консигнација стопан-
ската организација има право да се жали до соју-
зниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство во срок од 15 дена по приемот на реше-
нието. 

3. Секое продолжување на договорот за консиг-
нација мора да се запише во регистар на догово-
рите за кон стагнација. 

Барање за запишување продолжувањето на 
договорот во регистар мора да се поднесе најдоцна 
30 дена пред да истече договорот. 

4. Стоките пред определени за кон с а н а ц и ј а не 
можат да се извезат пред да и' ги стави стопан-
ската организација на Народната банка на ФНРЈ 
на увид документите со кои се обезбедува вредно-
ста на стоките што се праќаат во конспирација. 

Народната банка на ФНРЈ цени дали дадената 
гаранција ја обезбедува вредноста на стоките и врз 
основа на тоа издава соодветна потврда. 

5. За стоките што се праќаат во коетсигнација 
се поднесува времена пријава за извршениот извоз 
до надлежните царински органи. 

До 15-иот ден во месецот стопанските органи-
зации се должни да поднесат дефинитивна пријава 
за извршениот извоз за стоките што во минатиот 
месец се продадени од консигнација до надлежните 
царински органи. 

Стопанските организации се должни да ја пре-
сметаат разликата во цените при извозот според 
прописите што постојат во срок од 30 дена од из-
вршувањето на дефинитивната пресметка на при-
ливот на девизите. 

За пресметување разликата во цената при из-
возот како ден на заклучокот за пресметување кое-
фициентот ќе се земе денот на времениот извоз. 

6. Стопанските организации се должни против-
вредноста на извезените стоки во девизи да за вне-
сат во земјава најдоина во срок од 30 дена, сметај-
ќи од последниот ден во месецот во кој се прода-
дени стоките од консигнација, ако со договорот за 
конспирација не е определено поинаку. 

7. Народната банка на ФНРЈ може, според рен-
табилноста на работата, да и' одобри на стопанска-
та организација одделен кредит за дополнителни 
обртни средства со 3% интерес за работите во врска 
со консигнациите. 

Кредитот се обновува на начинот предвиден со 
договорот за кредитот за дополнителните обртни 
средства што стопанската организација го склучува 
со Народната банка на ФНРЈ. 

В. Стопанските организации што се запишани 
во надворешно-трговскиот регистар за вршење из-
воз можат да осниваат магацини во странство, ако 
основањето ка такви магацини е позволено со про-
писите на односната странска земја. 

Актот за оснивање магацин во странство сто-
панската организација е должна да го поднесе до 
Управата за надворешна трговија заради запишу-
вање во надворешно-трговскиот регистар на сто-
панските организации. 

Кон актот за сскивањето стопанската органи-
зација е должна да приложи заверен превод од 
прописите на односната земја што се однесуваат до 
магацините, и правилата за работа на магацините. 

Пред да се запише актот за оснивањето во над-
ворешно-трговски от регистар магацинот во стран-
ство не може да почне со работа. 

Одредбите на тон. 2, 5, 6 и 7 од оваа одлука 
согласно се применуваат и на магацините во стран-
ство. 

9. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

10. На стопанските организации што ќе поста-
пат спротивно одредбите од оваа одлука ќе се при-
менат казнените мерк-4 од Уредбата за девизното 
попување, како и управните и казнените мерки 
предвидени со Уредбата за надворешно-трговското 
иселување. 

11. Оваа одлука влегува во сила по истек на 
осум дена по објавувањето ро Службениот лист 
на ФНРЈ". 

P. п. бр. 215 
5 јуни 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Го застапува Секретарот, Потпретседател, 
Цома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е t . 
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259. 
Врз основа на одделот 2 ст. 2 од главата XLI и 

одделот 2 тон. д) и ѓ) од главата 18 на Сојузниот 
општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА 
КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТИИТЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ II ПРЕРАБОТКА НА 
ЖИТА, ЖЕЛБИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ФИЛМСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Интересна нсрма во висина од ?% годишно 
ќе,плаќаат претпријатијата за промет и преработка 
на жита, мелничките претпријатија и претприја-
тијата на филмската индустрија на кредитите за по-
стојани и дополнителни обртни средства, — почну-
вајќи од 1 јануари 1954 година. 

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

P. п, бр. 216 
5 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршел ссѕет 

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

260. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
а во врска со чл. 1 и 6 од Уредбата за организаци-
јата, поодувањето и управувањето со Југословен-
ските железници („Cjr/жбен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53) и чл. 1 и 6 од Уредбата за организацијата, 
иселувањето и управувањето со Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УПОТРЕБА НА ГРБОТ НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПЕ-
ЧАТИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И 

ТЕЛЕФОНИ 
1. Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници, дирекциите на Југословенските железници, 
железничките транспортни претпријатија, Гене— 
ралната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните, претпријатијата за поштенски, телеграф-

с к и и телефонски сообраќај и претпријатијата за 
телеграфски и телефонски сообраќај — задолжи-
телно го имаат на своите печати, штембили и суви 
жигови грбот на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

2. Ова решение излегува во сила со денот на об-
јаву зањето во „Службениот лист н>а ФНРЈ". 

P. п. бр. 213 
5 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен сонет 

Гз заменува Секретарот, Потпретседател, 
М>ма Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

261. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон а 

во врска со чл, 6 од Уредбата за воздушната пло-
видба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/49), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО ДА ОДРЕДУВА ГРАНИЧНИ 
БЛЕЗНО-ИЗЛЕЗНИ КОРИДОРИ ВО ВОЗДУШНИ-

ОТ СООБРАКАЈ 
1. Се овластува Управата за цивилно воздухо-

пловство да одредува гранични влезно-излезни ко-

ридори во воздушниот сообраќај во согласност со 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана, Државниот секретаријат за надворешни 
работи и со сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи. 

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

P. п. бр. 219 
5 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го застапува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. p. 

262. 
Врз основа на чл. 20 ст. 3 од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА НА НОВОФОРМИРАНИТЕ СТОПАН-

СКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Вредноста на основните средства на новофор-

мирана стопанска организација ја утврдува пред 
нејзината регистрација комисијата именувана од 
народниот одбор на околината (градот, градската 
општина со одделни права) на чие подрачје е се-
диштето на новоформираната стопанска организа-
ција. 

Одредбите од овој правилни« се применуваат и 
при утврдувањето вредноста на основните средства 
на новофсрмирана погонска или работна единица, 
со тоа што комисијата ја именува народниот одбор 
на око лиј ата (градот, градската општина со одделни 
права) на чие подрачје е седиштето на погонската 
или работната единица. 

Член 2 
Комисијата ја сочинуваат претседател и 2—4 

члена кои се стручњаци за основните средства што 
се предмет на проценката. 

Ако предмет на проценката се градежни објек-
ти, еден од членовите на комисијата мора да е гра-
дежен стручњак. 

Член 3 
Комисијата е должна да пристапи кон проценка 

на основните средства во срок од 10 дена по прие-
мот на решението за ргменувањето. 

Комисијата ја свикува нејзиниот претседател. 

Член 4 
Комисијата ги проценува основните средства 

според одредбите од чл. 22—25 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации односно според другите прописи што се 
однесуваат до проценката на основните средства на 
стопанските организации. 

Член 5 
Комисијата состава детален записник за про-

ценката во три примерка, кои ги потпишуваат прет-
седателот и сите членови на комисијата. 

Сите примерци од записникот комисијата му ги 
предава на народниот одбор на околијата (градот, 
градската општина со одделни права). 
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Народниот одбор на околината (градот, градска-
та општина со одделни права) и' предава 2 заверени 
примерка од записникот за проценката на новофор-
мираната стопанска организација. 

Член 6 
Трошоците на проценката (дневници, патни тро-

шоци на претседателот и на членовите на комиси-
јата и др.) паѓаат на товар на стопанската органи-
зација што ја барала проценката, а ги утврдува со 
решение народниот одбор на околијата (градот, 
градската општина со одделни права). 

Против решението од претходниот став стопан-
ската организација и членовите на комисијата мо-
жат да подаваат жалба до републичкиот секрета-
ријат за работи на стопанството во срок од 8 дена 
од денот кога е примено решението. 

Жалбата се подава преку народниот одбор што 
го донел првостепеното решение. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 5580 

31 мај 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

263. 

Брз основа на чл. 77 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) и точ. 1 од Одлука-
та за определување маржата и уемот во пари за 

! претпријатијата за промет и преработка на жита и 
« за мелничките претпријатија („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 12/54), издавам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА ЗА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ И ПРЕРАБОТКА НА ЖИТА 

1) Се определува средна маржа за претпријати-
јата за промет и преработка на жита што се нао-
ѓаат на територија на една народна република во 
следен износ, и тоа за претпријатијата во: 

НР Србија 126 динари за 100 кг жита односно 
преработки; 

НР Хрватска 132 динари за 100 кг жита одно-
сно преработки; 

НР Словенија 115 динари за 100 кг жита одно-
сно преработки; 

КР Босна и Херцеговина 160 динари за 100 кг 
жита односно преработки; 

НР Македонија 86 динари за 100 кг жита одно-
сно преработки; и 

НР Црна Гора 160 динари за 100 кг жита одно-
сно преработки. 

2) Во рамките на средната маржа од претход-
ната точка републичкиот државен секретар за ра-
боти на стопанството ја определува висината на 
маржата за секое поодделно претпријатие, со тоа 
што може да земе како основ и пониска маржа од 
маржата одредена во точ. 1 од оваа наредба. 

3) За претпријатијата за промет и преработка 
на жита на територијата на НР Босна и Херцего-
вина средната маржа од точ. 1 на оваа наредба е 
одредена и за покритие на трошоците што наста-
нале поради деломичното користење на магацините 
што се предопределени за општодржавни потреби. 

Претпријатијата од претходниот став одделно 
ќе ги искажуваат во книговодството работите из-
вршени со деломично користење на овие магацини. 

4) Покрај маржата од точ. 2 на оваа наредба, 
претпријатието за промет и преработка на жита 

има право на одделна маржа во износ од 10 динари 
за секои 100 кг жита што ги испраќа во мелница 
на мелење. 

5) Средствата за резервниот фонд и за инвести-
циониот фонд претпријатието за промет и прера-
ботка на жита ги формира на начинот пропишан 
во чл. 56 и 57 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани. 

Средствата на фондовите од претходни рт став 
претпријатието за промет и преработка на жита ги 
покрива од маржата одредена во смисла на точ. 2 
од оваа наредба. 

6) Претпријатието за промет и преработка на 
жита ја внесува (во инвестициониот фонд и вредно-
ста на вишоците на житата и преработките што ќе 
се утврди при пописот на запасите на овие стоки, 

7) Маржите определени во смисла на оваа на-
редба важат од 1 јануари 1954 година. 

Разликата меѓу својата досегашна маржа и мар-
жата одредена во смисла кантон. 2 од оваа наредба, 
за количините жита и преработки продадени Од 1 
јануари 1954 година до денот на влегувањето ЕЗ 
сила на оваа наредба, претпријатието за промет те 
преработка на жита ќе ја пресмета на товар на свс-> 
јата пресметковна сметка во смисла на точ. 7 од 
Решението на Одборот за стопанство на Сојузна г 
извршен совет Р. п. бр. 164 од 27 јули 1953 годи: . 

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

Бр. 5421 
7 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

264. 
Врз основа на тон. 5 од Одлуката за покривање 

загубите ка ј производството на маст во 1953 година 
и за давање премија за производството и прода-
жбата на маст во 1954 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ ЗАГУБИТЕ КАЈ 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАСТ ВО 1953 ГОДИНА 
И ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

И ПРОДАЖБАТА НА МАСТ ВО 1954 ГОДИНА 
1. Претпријатијата на кланичната индустрија 

што во 1953 година производеле и продавале маст 
по цените определени од надлежните органи на 
државната управа имаат право на надоместување 
(регрес) на загубата настаната по тој основ во 1853 
година. 

Со надоместувањето од претходниот став ќе са 
покрие разликата меѓу реализираниот и средниот 
платен фонд за 1953 година, кога реализираниот 
платен фонд е понизок од средниот. Надоместува-
њето го опфаќа износот од 10% од придонесот за 
социјално осигурување на разликата меѓу реализи-
раниот и средниот платен фонд, како и издатоците 
по чл. 7 од Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/53). 

2. Претпријатијата на кланичната индустрија cet 
должни кон барањето за надоместување (регрес) на' 
загубите настанати со продажбата на маст во 1953 
година по цените одредени од надлежните органи: 
на управата да приложат: 

а) пресметка на надоместувањето која треба да 
ги содржи: износите на реализираниот и средниот 
платен фонд за 1953 го дин а, разликата меѓу овие 
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износи, износот на придонесот за социјално осигу-
рување и износот на издатоците од чл. 7 на Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата за дано-
кот на платниот фонд; 

б) решение од народниот одбор на околијата 
(градот) за давање согласност на завршната сметка 
за 1953 година- со кое се потврдува дека загубата 
за 1953 година настанала поради продажбата на 
маст по одредените цени. 

Ако во решението од народниот одбор за дава-
ње согласност на завршната сметка за 1953 година 
не е потврдено дека загубата за таа година наста-
нала поради продажбата на маст по одредените 
цени, народниот одбор на ©ќелијата (градот), по 
барање од претпријатието, ќе одреди комисија која 
ќе испита и утврди колкава загуба настанала по-
ради продажбата на маст по одредените цени. 

Врз основа на извештајот на комисијата од 
претходниот став народниот одбор на околијата 
(градот) ќе донесе решение со кое ќе ја утврди ви-
сината и причината за настанување на загубата. 
Претпријатијата се должни да го приложат оза 
решение кон решението за давање согласност на 
завршната сметка. 

3. Претпријатијата што произведуваат и про-
даваат маст во 1954 година по цените одредени од 
надлежните државни органи остваруваат право на 
премија во висина од 25 динари за 1 кг за прода-
дените количини маст во текот на 1954 година врз 
основа на фактура (сметка) за продадените коли-
чини и на исправи со кои се докажува дека маста 
е испорачен а. 

Ако маста ја продаваат преку сопствени про-
давници, претпријатијата од претходниот став се 
должни кон барањето за исплата на премијата да 
ги приложат фактурите за продажбата и испора-
ката на маста на тие продавници. 

4. Барањето за исплата на надоместувањето и 
барањето за исплата на премиите претпријатијата 
ги поднесуваат до филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ при која имаат жиро сметка. 

5. Народната банка на ФНРЈ, откога ќе ја утвр-
ди точноста на .пресметката и исправноста на доку-
ментацијата што ја поднесува претпријатието кон 
барањето за добивање надоместување односно пре-
мија, ќе го одобри надоместувањето од тон. 1 на ова 
упатство на товар на сметката 338587, а премијата 
од точ. 3 на ева упатство — на товар на сметката 
338588. 

6. Барањето за надоместувањето од точ. 1 на 
упатствово претпријатијата се должни да го подне-
сат до филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
при која имаат жиро сметка најдоцна во срок од 
20 дена од денот на влегувањето во сила на ова 
упатство односно во срок од 20 дена по пр нел тот на 
решението за согласноста на завршната сметка за 
1953 година. 

Барањата за исплата на премиите од точ. 3 на 
упатеново претпријатијата ги поднесуваат секој 
месец за минатиот месец. Барањата за исплата на 
премиите претпријатијата можат да ги поднесуваат 
51 во покуси срокови, по претходна спогодба со На-
родната банка на ФНРЈ. 

7. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

. " • ' Бр. 5473 
24 мај 1954 година 

Белград 
4 ' Државен секретар 

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

265. 
Брз основа на чл. б од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за пр оизв одите лните специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГЛОДАЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди: 
Гледала — Дефиниции и ознаки на 

поимите JUS K.D2.001 
Гледала — Правец на резањето, пра-

вец на жлебовите и натиск по 
должината JUS K.D2.003 

Пи ласти гл ода ла — Форми за забите, 
стеснување на профилот и точно-
ста на изработката JUS K.D2.013 

Валчести гл одала JUS K.D2.020 
Валчести челни глодала JUS K.D2.021 
В а л ч е с т челни глодала за три JUS K.D2.022 
Балчески челни глодала со гагочички 

од тврд метал JUS K.D2.030 
Т р к а л е с т глодала со вкрстени и 

прави заби JUS K.D2.040 
Т р к а л е с т глодала со всадени ноже-

ви со плочички од тард метал JUS K.D2.050 
Тркалести глодала со заби со пло-

чички од тврд метал JUS K.D2.051 
Т р к а л е с т глодала со всадени но-

жеви JUS K.D2.060 
Челни глода ла со всадени ножеви JUS K.D2.061 
Аголни глодала 50° и 60а JUS K.D2.070 
Глодала за призми - JUS K.D2.0711 

Аголни глодала за алати со глодани 
заби JUS K.D2.072 

Гледала за алати со потстружени 
заби JUS K.D2.073 

Полукружни вдлабен^ глодала JUS K.D2.08D 
Полукружни испапчени глодала JUS K.D2.0811 

Гледала за клучеви JUS K.D2.082 
Споменатите југословенски стандарди се обја-

вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1954 година. 

Бр. 1375 
3 јуни 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 13 од 17 април 1954 година објавува: 
Одлука за надокнадите, наградите и платите за 

постојани функции на народните пратеници на На-
родната скупштина на НР Србија; 

Одлука за процентот на годишниот данок на 
доход од земјоделските домаќинства што ќе се на-
платува во второто тримесечје 1954 година; 

Решение за прогласување Институтот за педо-
л оги ја и агрохемија во Белград за установи со са-
мостојно финансирање; 
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Решение за оснивање Институт за економика на 
земјоделството во Белград како установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за прогласување Заводот за земјодел-
ски испитувања во Крушевац за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за определување претпријатијата чии-
што директори ќе се назначат со конкурс што го 
распишува коми си јата именувана од Извршниот 
совет на НР Србија; 

Решение за прогласување Земскиот институт за 
земјоделски истражувања во Крагуевац за уста-
нова со самостојно финансирање; 

Решение за премин на Институтот за оплеме-
нување и производство на растенија во Земун Поле 
на работење како установа со самостојно финан-
сирање. 

Во бројот 14 од 24 април 1954 година објавува: 
Одлука за потврда на Одлуката од Извршниот 

совет на НР Србија за утврдување пресметките на 
расходите на новоформираните републички органи 
и самостојни управи; 

Наредба за забрана да се сечат ретки видови 
дрвја на подрачјето на Фрушка Гора; 

Наредба за определување нормите на данокот 
на промет на дрвните производи од гранката 313 — 
експлоатација на шумите; 

Решение за оснивање Институт за експеримен-
тална фонетика, патологија на говорот и изучување 
странски јазици како установа со самостојно фи-
нансирање; 

Решение за оснивање Институт за испитување 
лековити растенија како установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за премин на Огледната станица за 
мелиорација на ливадите и пасиштата и за уна-
предување на сточарството со седиште на Златибор 
— Партизанке Воде на работење како установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за премин ра Институтот за механи-
зација на селското стопанство на НРС во Земун 
на работење како установа со самостојно финанси-

рање ; 
Решение за премин на Институтот за лозарство 

и винарство во Ниш на работење како установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за премин на Институтот за патишта 
и мостови во Белград на работење како установа, со 
самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Заводот за земјодел-
ска контрола во Белград за установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за прогласување Економскиот инсти-
тут на НРС за установа со самостојно финансирање; 

Решение за премин на Институтот за српски 
јазик на Српската академија на науките на рабо-
тење како установа со самостојно финансирање; 

Решение за премин на Машинскиот институт на 
Српската академија на науките на работење како 
установа со самостојно финансирање. 

Решение за премин на Археолошкиот институт 
на Српската академија на науките на работење како 
установа со самостојно финансирање. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 17 од 15 април 1954 
година објавуваат: 

Указ за прогласување Општествениот план на 
НР Хрватска за 1954 година; 

Указ за прогласување Законот за буџетот на 
НР Хрватска за 1954 година; 

Одлука за начинот и постапката за утврдување 
данокот на доход во постојан износ за 1954 година; 

Одлука за основните начела на општественото 
управување со школите; 

Одлука за постапката и определување условите 
за оснивање нови народни осмолетки и отворање 
виши класови на гимназија; 

Решение за оснивање Заедница на електросто-
панските претпријатија на IIP Хрватска. 

Во бројот 18 од 20 април 1954 година објавуваат: 
Указ за прогласување Законот за завршната 

сметка на НР Хрватска за 1952 година; 
Уредба за утврдување прописите на републич-

ките органи на управата што престанале да важат; 
Уредба за оснивање околиски судови во Чабар, 

Вргорац и Врлица; 
Решение за надлежноста за одобрување инве-

стициони програми; 
Решение за назначување претседател на Сове-

тот за народно здравје и социјална политика на 
НР Хрватска; 

Решение за назначување претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура на НР Хрватска. 

Во бројот 19 од 24 април 1954 година објавуваат 
само решенија за распишување дополнителни из-
бори во поодделни околии и општини. 

Во бројот 20 од 26 април 1954 година објавуваат: 
Одлука за нормите по кои ќе се плаќа на поод-

делни шумски сортимента данок на промет; 
Одлука за износите што претпријатијата^ за 

обработка на тутун ќе ги плаќаат за амортизација и 
интерес на основните средства во 1954 година; 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ за данокот на доход од селското сто-
панство и данокот на доход од самостојни занимања 
и имот по кој ќе се наплатува данок за периодот 
април-јуни 1954 година; 

Одлука за висината на амортизацијата од про-
дажната цена на дрвото на корен во 1954 година; 

Одлука за планот на сената на дрво на корен 
на подрачјето на НР Хрватска во 1954 година; 

Решеше за цените на електрична енергија за 
потрошувачите што се снабдуваат од мрежата на 
електрсстопанските претпријатија здружени вр За-
едницата на електростопанските претпријатија на 
Хрватска; 

Исправка на Решението за надлежноста за одо-
брување инвестиционите програми. 

УР АДИП ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 12 од 1 април 1954 година објавува: 

Одлука за тарифата за продажба на електрич-
ну енергија; 

Одлука за оснивање Завод за сточарство на КР 
Словенија. 

Во бројот 13 од 8 април 1954 година објавува: 
Одлука за прогласување Законот за измена на 

ст. 1 чл. 76 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и за органите 
на власта ка НР Словенија; 

Одлука за оснивање Селско-стопанска комора 
на НРС; 

Одлука за наградите на пратениците на Народ-
ната скупштина на 'НР Словенија, за надокнадите 
на пратениците и за платите на пратениците ино 
вршат постојани функции во Народната скупштина, 
домовите, одборите и комисиите; 

Закон за потврда на завршната сметка за извр-
шување републичкиот буџет на НР Словенија за 
1952 година; 

Закон за дополнителниот буџет на НР Слове-
нија за 1953 година; 

Закон за буџетот на НР Словенија (Републич-
киот буџет) за 1954 година; 
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Закон за фондовите за уредување водите; 
За;;он за фондовите за обноват, гаење и заштита 

на шумите; 
Закон за измена на Законот за народните од-

бери на градовите и градските општини; 
Закон за измена на Законот за поделба на ИР 

Словенија на градови, околии и општини; 
Зах&н за Бремениот околиски народен одбор 

Цеље. 
Во бројот 14 од 15 април 1954 година објавува: 
Закон за општествениот план на НР Словенија 

1954 година; 
Одлука за оснивање републичка финансиска 

инспекција; 
Одлука за оснивање селско-стопански претпри-

јатија и дуќани што се занимаваат со експлоатација 
на шуми, со изработка или преработка на шумски 
сортимента или со купување шумски и стругарски 
производи; 

Одлука за определување установите и органи-
зациите што делегираат членови во Советот за про-
света и култура на НР Словенија; 

Одлука за определување установите и органи-
зациите што делегираат членови во Советот за 
здравје и социјална политика на НР Словенија; 

Одлука за определување и плаќање аконтации 
на данокот на доход од селското стопанство за вто-
рото тримесечје 1954 година; 

Уредба за приватните угостителски дуќани; 
Уредба за условите за употреба на средствата 

од републичкиот кредитен фонд за инвестициите; 
Уредба за начинот и сроковите за уплата на 

учеството на НР Словенија во приходите на око-
лиите и градовите; 

Уредба за принадлежностите на функционерите 
и членовите на Словенската академија знаности и 
уметности; 

Упатство за спроведување на Уредбата за упо-
треба на земјиштето за градежни цели. 

Во бројот 15 од 22 април 1954 година објавува: 
Упатство за уредување шумарската служба во 

околиите и градовите; 
Наредба за дополнение на Наредбата за мерките 

за спречување ракот на костеновата корка. 
Во бројот 16 од 29 април 1954 година објавува: 
Одлука за измена на Одлуката за данокот на 

промет од производите на експлоатација на шумите 
— гранка 313; 

Одлука за оснивање републичка пазаришна 
инспекција; 

Решение за именување претседател и членови 
на одборот за управа на фондот на Борис Кидрич; 

Решение за именување претседател, потпретсе-
датели и членови на управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НР Словенија; 

Наредба за определување објектите за кои ќе 
врши ревизија на главните проекти комисијата за 
^ревизија на главните проекти при Државниот се-
кретаријат за стопанство' на НР Словенија; 

Наредба за заштита на пчелите при прскањето 
на растенијата и овошките. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСЕН И ХЕРЦЕГОВИЋ 

Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговкине" во бројот 8 од 3 април 1954 година 
објавува: 

Одлука за прогласување Законот за измена на 
чл. 79 ст. 1 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство на НР Бо-
сна и Херцеговина и за републичките органи на 
власта; 

Указ за прогласување Општестевниот план на 
НРБиХ за 1954 година; 

Указ за прогласување Буџетот на НРБиХ за 
1954 година; 

Указ за прогласување Законот за завршната 
сметка за извршување Буџетот на НРБиХ за 1952 
година; 

Одлука за оснивање Селско-стопанска комора 
во Сарајево; 

Одлука за измена на Правилникот за работа на 
републичкиот собор на Народната скупштина на 
НРБиХ; 

Одлука за измена на Правилникот за работа на 
Соборот на производителите на Народната скупшти-
на на НРБиХ; 

Резолуција за приготвување нова администра-
тивно-територијална поделба на НРБиХ; 

Препорака на народните одбори да ги осигу-
раат материјалните средства за остварување зада-
чите на просветата и културата; 

Препорака на заводите за социјално осигурува-
ње на околиите и градовите за употреба на вишо-
ците на приходите. 

Во бројот 9 од 20 април 1954 година објавува: 
Решение за определување минималната цена на 

дрвото на корен; 
Решение за определување продажните цени на 

електрична енергија на електростопанскиот систем 
на НРБиХ; 

Одлука за условите за учество во користењето ; 
на одделниот инвестиционен фонд за стопански ин-
вестиции во економски недостаточно развиени око-
лии во 1954 година; 

Одлука за начинот за финансирање републич-
ките буџетски инвестиции и инвестициите што се 
финансираат од дотациите на народните одбори од1 

Буџетот на НРБиХ за 1954 година; 
Одлука за определување аконтации на данокот 

на доход од селското стопанство во поодделни око-
лии и градови за второто тримесечје 1954 година; 

Одлука за одобрување инвестиционата програ-
ма за објектите од општ интерес за НРБиХ; 

Одлука за водење статистика за состојбата на 
децата и возрасните незгрижен^ лица; 

Наредба за организација и спроведување мерки 
со цел да со спречуваат заразите на добитокот во 
1954 година; 

Наредба за задолжително бележење на свињи-
те и за отклонување на свињската чума; 

Наредба за задолжително бележење на птиците 
и за отклонување на кок откината чума; 

Наредба за ревизија на главните проекти за об-
јектите од општ интерес за НРБиХ; 

Решение за укинување Решението за определу-
вање тарифи за превозење стоки со патните мотор-
ни возила на територијата на НРБиХ и Решението 
за определување оквирцата тарифа во градскиот 
(локалниот) патнички сообраќај. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во броз ст 9 од 31 март 1954 год РИЈ а објавува: 

Одлука за наградите и накнадите на народните 
пратеници на Нзроното собрание. 

Во бројот 10 од 1 април 1954 година објавува: 
Одлука за прогласување на Законот за измену-

вање на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република Македо-
нија; 
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Указ за прогласување на Законот за буџетот на 
Неродна Република Македонија за 1954 година; 

Указ за прогласување на Законот за завршната 
сметка на Народна Република Македонија за 1952 
годин^; 

Одлука за уважување оставка на пратенички 
мандат и за одредување дополнителен избор за на-
роден пратеник; 

Правилник за изменување Правилникот за ма-
турскиот испит; 

Правилник за изменување Правилникот за по-
луматурски испит. 

Во бројот 11 од 8 април 1954 година објавува: 
Указ за прогласување на Општествениот план 

на Народна Република Македонија за 1954 година; 
Одлука за оснивање на Трговската комора на 

НР Македонија; 
Одлука за оснивање Сојузот на угостителските 

комори; ка НРМ; 
Одлука за изменување и дополнување на Одлу-

< реата за наградите и накнадите на народните прате-
ници на Народното собрание; 

Одлуки за потврдување на уредби; 
Решение за Централниот хигиенски завод во 

Скопје; 
Решение за оснивање заедница на електросто-

ланските претпријатија на подрачјето на НР Маке-
. докија. 

, Во бројот 12 од 16 април 1954 година објавува? 
Уредба за сеча на дрвна маса во 1954 година; 
Уредба за издавање на летни и зимски паси-

шта на користење по пат на јавно наддавање; 
Решение за одредување подрачја подложни на 

смивање и одронување;; 
Решение за определување на процентот од го-

^ дишниот износ на разрез аниот данок на доход од 
земјоделие кој ќе се наплатува од даночните обвр-

(зници како аконтација за II тримесечје на 1954 го-
дина; 

Решение за определување на минималната го-
дишна закупнина за користење на зимските и лет-
ната пасишта и пасиштата во шуми; 

Решение за определување минимални продажни: 
цени на дрвата на корен (шумска такса); 

Одлука за задолжително доставување печатени 
работи на Пословницата на Заводот за заштита на 
авторски права во Скопје; 

Одлука за дополнување Одлуката за задолжи-
телно доставување печатени работи на Народната 
библиотека во Скопје, 

Во бројот 13 од 24 април 1954 година објавува: 
Решение за оснивање завод за ревизија на ис-

елувањето на стопанските организации; 
Правилник за спроведување на Уредбата за из-

давање летни и зимски пасишта на користење по 
пат иа јавно наддавање; 

Правилник за извршување на Уредбата за ја-
вен превоз во патниот сообраќај. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 7 од 1 април 1954 година објавува: 

Решение за прогласување Ансамблот на народни! 
игри на НР Црна Гора за установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за измена на Решението за оснивање 
Завод за сточарство во Иванград; 

Решение за оснивање Станица за говедарство; 
Решение за оснивање Станица за коњарство; 

Упатство за издавање риболовни дозволи и за 
висина на надокна дата за дозволи за ловење риби 
во водите на НР Црна Гора; 

Наредба за заштита на слатководно™ рибарство; 
Наредба за начинот на риболов и риболовните 

направи и средства. 
Во бројот 8 од 5 април 1954 година објавува: 
Указ за прогласување Општествениот план на 

НР Црна Гора за 1954 година; 
Општествен план на НР Црна Гора за 1954 го-* 

дина; 
Указ за прогласување Законот за буџетот на 

НР Црна Гора; 
Закон за буџетот на НР Црна Гора за 1954 го-

дина; 
Указ за прогласување Законот за завршната 

сметка на НР Црна Гора за 1952 година; 
Закон за завршната сметка на НР Црна Гора 

за 1952 година; 
Одлука за даночните норми на данокот на до-

ход за 1954 година; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за максимумот на обработивата земја. 
I - ill II ' H I — — — — Ѕ 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

256. Одлука за давање аванс на производите-
лите на пченица и 'рж во 1954 година — 393 

257. Одлука за давање долгорочни заеми за 
изградба станбени згради; и за поправање 
згради што, не се вклучени во станбените 
заедници 393 

258. Одлука за регистрација на договорите за 
констатација 394 

259. Одлука за висината на интересната нор-
ма на кредитите за обртните средства на 
претпријатијата за промет и преработка 
на жита, мелничките претпријатија и на 
претпријатијата на филмската индустрија 395 

260. Решение за употреба на грбот на Феде-
ративна Народна Република Југославија 
на печатите на Југословенските железни-
ци и Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони 395 

261. Решенрхе за овластување Управата за ци-
вилно воздухопловство да одредува гра-
нични влезно-излезни коридори во во-
здушниот сообраќај 395 

262. Правилник за составот и работата на ко-
мисијата за утврдување вредноста на о-
оновните средства на новоформираните 
стопански организации — — 395 

263. Наредба за определување маржа за прет-
пријатијата за промет и преработка на 
жита 396 

264. Упатство за начинот за покривање загу-
бите ка ј .производството на маст во 1953 
година и за давање премија на производ-
ството и продажбата на маст во 1954 го-
дина 396 

265. Решение за југословенските стандарди за 
глодала 397, 
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