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169. 
Врз основа на тон. 1 од Одлуката за определу-

вање делот на девизните средства што ќе и' го 
продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 4 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА НА СЛОБОД-

НО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗВОЗНИЦИ 

1. Сите стопански - организации што оствару-
ваат девизни средства со извоз на производите 
означени во оваа точка и со вршење услуги во 
врска со извозот на истите производи добиваат на 
слободно располагање следни износи на остваре-
ните девизни средства. 

Процент на девиз. 
средства што го до-
биваат стопанските 
организации на сло-
бодно располагање: 

Гранка на производи 
Процент на девиз. 
средства што го до-
биваат стопанските 
организации на сло-
бодно располагање: 

Гранка на производи 

111 — Електроенергетика 
112 — Јаглен 

Јаглен од сите видови 
Друго 

113 — Нафта и деривати 
Уља за ложење 
Уља за подмачкување 
Друго 

114 - Црна металургија 
115 — Обоена металургија 

Фероманган 
Друго 

116 — Неметали 
Шупливо стакло 
Рамно стакло 
Азбестни цементи произ-
води 
Електропорцелан 
Фина керамика 
Груба керамика 
Производи за брусење' 
Друго 

1Н - Метална индустрија 
Бруќе од тел 
Оски за кола 
Машини алатлики 
Хидраулични постројки 
Товарни вагони 
Плетиво од тел 
Садови 
Вијци и матици. 
Заковки 
Електроди за заварување 

50 

40 
80 

60 
60 
20 

20 

50 
20 

40 
30 

50 
50 
50 
50 
50 
20 

30 
40 
40 
40 
70 
70 
70 
70 
70 
60 

119 

Клинци за потковување 
Синџири 
Уреди за парно греење од 
лим 
Железни конструкции 
Машини и орудија за сел-
ско стопанство 
Земјоделски - алат 
Окови и прибор 
Прибор за јадење 

Арматури 
Одлевци од челик 
Други одлевци 
Леани канализациони цев-
ки и фазонски делови 
Фитинзи и прирабници 
Санитарни уреди 
Алат 
Плетиво од тел 
Откови и опрееци 
Други машини и уреди, 
котлови, мотори со внатре-
шно согорување 
Вагонетки 
Други железнички сообра-
ќајни средства 
Камиони и приколици 
Метален намештај, печки и 
шпорети со прибор, ваги, 
противпожарни апарати и 
прибор . , 
Метална амбалажа 
Производи на прецизна ме-
ханика 
Велосипеди ј 
Средства за фискултура 
Други средства за широка 
потрошувачка 
Утензилии за индустрија 
Инструменти за медицина 
и ветерина 
Часовници и будилници 
Услуги и монтажи 

- Електроиндустрија 
Инсталациони цевки и при-
бор 
Светилки 
Изолирани спроводници 
Лак-жица Г 
Динамо-жица и сл. 
Кабелски гарнитури 
Оловни блокови и слично 
Прибор за водови и кабели 
Акумулатори 
Електропечки 
Галвански елементи 
Кинопроектори 

70 
70 

70 
60 

70 
70 
80 
80 
80 
20 
50 

50 
50 
50 
70 
70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
80 

80 
80 
80 

80 
80 

80 
80 
80 

60 
50 
50 
50 
40 
30 
50 
30 
50 
50 
60 
70 
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Гранка на производи 
Процент на девиѕ. 
средства што го до-
биваат стопанските 
организации на сло-
бодно располагање: 

Гранка на производи 
Процент на девиз. 
средства што го до-
биваат стопанските 
организации на сло-
бодно располагање: 

ротациони машини 
Расклопна апарати 
Разводни уреди 
Трансформатори 
Инсталациони материјали 
Електрични апарати за во-
зила 
Термички апарати 
Инструменти за мерење 
Телекомуникациони уреди 
Сијалици 
Радио и други акустички 
уреди 
Електрични цевки 
Монтажа и услуги 

Х20 - Хемиска индустрија 
Лекови 
Неоргански фармацеутски 
суровини 
Бои, ланеви, емајли и пиг-
менти 
Козметика 

Помошни средства за тек-
стил, кожа и гума 
Органски фармацеутски 
суровини 

ПВЦ преработки 
Калциум карбит 
Фотоматери ј а ли 
Друго 

121 - Индустрија на градежни 
материјали 

122 — Дрвна индустрија 
Шпер плочи 
Паркет 
Лесонит плочи 
Танин и штавила 
Дрвени куќи 
Разни финални проповеда 
Намештај 
Кибрит 
Плетарски производи 
Друго 

313 — Експлоатација на шуми 
123 — Целулоза и палир 

Сулфитна целулоза 
Ци"ар-папир 
Преработки од палир 
Палир, к-артон и лепенка 

124 — Текстил 
Волнени, памучни, ленени, 
јутени тканиии и тканпни 
од вештачка свила и цел-
влакно 
Приглавци 
Килими 
Тулпи и шешири 
Конфекција и трикотажа 
Текстилни позамантерии 
Друго 

125 — Кожа 
Финални производи 
Крзно 
Друго 

126 - Гума 

50 
т 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 

50 

60 

49 
80 

60 

60 
80 
40 
50 
20 

30 
30 
ВО 
50 
50 
8Ф 
80) 
80 
80 
Ш 

20 

20 
30 
50 
40 

70 
80 
80 
80 
80 
8Ф 
20 

80 
20 
80 

127 — Прехранбена индустрија 
Преработки од зарзават 50 
Пиво 50 
Овошни преработки 50 
Месни конзерви 40 
Рибји конзерви 70 
Чоколадни и какао про-
изводи 50 
Кекс и бонбони 30 
Друго 20 

12' - Тутун 
Тутун 20 
Цигариња и други прера-
ботки 80 
Домашна радиност (за се') 80 
Печурки, лековити расте-
нија, шумски плодови (бо-
ровници и сл.) 80 
Публикации, печат, филмо-
ви, книги 80 

Остатокот на девизните средства стопанските 
организации се должни да уѓ го продаваат на На-
родната банка на ФНРЈ по званичен курс. 

2, Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 7278 
10 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукманевиќ, с. р. 

170. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанството 
на Сојузниот извршен сове? донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МА-

ЛО НА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА 

1) За долу наведените нови видови цигариња 
се определуваат следни единствени продавни цени 
на мало во слободна продажба, и тоа: 

Динари 
за 20 парчиња 

за цигарињата „Сона" 45.— 
за цигарињата „Порторож" 45.— 
Овие цени важат на целата територија на Фе-

деративна Народна Република Југославија. 
2) Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 7274 
10 јуни 1953 година 

Белград 
' . 4 Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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171. 
Врз основа на чл. 12 тот. 8 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, во врска со тон. VIII 
од Решението за рангот на школите и курсевите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52), Одборот за 
просветни прашања на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 

I 
На спремата два класа средна школа за општо 

образование (гимназија) ^одговара следниот курс: 
А. Во Федеративна Народна Република 

Југославија: 
1) Административниот едногодишен курс во 

Крушевац 1949̂ 50 година, со претходна завршена 
основна школа. 

II 
На опремата непотполна средна школа за оп-

што образование (гимназија) ,и' одговараат след-
ните школи, курсеви и испити; 

А. Во предвоената Југославија и порано: 
1) поткивачките школи; 
2) подофицерските школи на морнарицата за-

вршени во бистата Австро-Унгарија; 
3) Реформираната медреса во Нови Пазар, со 

претходна завршена основна школа; 
4) Општинско - управниот курс на бившата 

Дринска бановина, со претходна завршена основна 
школа и 5 години стаж; 

5) испитот за општински бележници, со прет-
ходно завршени два класа средна или нејзи рамна 
стручна школа. 

Б. Во Федеративна Народна Република 
Југославија: 

1) поткивачките школи; 
2) Школата за раководители на филијали на 

Народната банка на ФНРЈ, со положен завршен 
испит, со претходно завршени два класа средна 
школа; 

3) јавно обвинителските курсеви; 
а) во траење од 3 месеци, со претходна завр-

шена четиригодишна основна школа, со тоа лицата 
со оваа спрема да провеле најмалу година дена во 
функцијата јавен обвинител, помошник на јавен 
обвинител, или референт во Јавното обвинителство 
на ФНРЈ или јавното обвинителство на народната 
република; или 

б) во траење од 6 до 8 месеци, со претходна 
завршена, четиригодишна основна школа и правна 
пракса од најмалу три години; или 

в) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно 
завршена четиригодишна основна школа и правна 
пракса од најмалу пет години; 

4) курсот за судии неправници (кривичен или 
граѓански) во траење од 3 месеци, со претходно 
завршена четиригодишна основна школа и најмал-
ку едногодишна пракса во својство на судија; 

5) Вишиот задружен курс на Комитетот за за-
другариве при Владата на ФНРЈ во Белград, со 
претходно завршени два класа средна школа; 

6) Административниот едногодишен курс во 
Крушевац 1949/50 година, со претходно завршени 
два класа средна школа; 

7) Школата за индустриски раководители во 
Загреб 1946/47 година, во траење од една школска 
година, со претходно завршени два класа средна 
или нејзи рамна стручна школа. 

Ш 
На опремата шест кл,аса средна школа за оп-

што образование (гимназија) и1 одговараат след-
ните школи, курсеви и испити: 

А. Во пред воената Југославија и порано: 
1) Ц и к. уметно-обртната школа во Љубљана, 

завршена за време на бившата Австро-Унгарија; 
2) Градежно"занаетчиската школа во Црна Тре-

ва, која уѓ одговара на мајсторско-деловодската 
школа; 

3) испитот за царински посредник, со претход-
но завршена непотполна средна школа и најмалу 
5 години пракса; 

4) положените испити: телеграфски и сообра-
ќа јно-комерциј алии на државните железници 1920/ 
21 година, со претходно завршена непотполна сред 
на школа. 

Б. Во Федеративна Народна Република 
Југославија: 

1) Индустриската школа „Никола Тесла" во 
Загреб, во траење од 4 години, со претходно завр-
шена непотполна средна школа; 

2) Градежно-занаетчиската школа воЦрнаТра-
ва, која и' одговара на мајсторско-деловодската 
школа; 

3) Школата за раководители на филијали на 
Народната банка на ФНРЈ, со положен завршен 
испит, со претходно завршена непотполна средна 
школа; 

4) јавно обвинител ските курсеви: 
а) во траење од 6 или 8 месеци, со претходно 

завршена непотполна средна школа и правна прак-
са од најмалку три години; или 

б) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно 
завршена непотполна средна школа и правна прак-
са од најмалу пет години; 

5) курсевите за судии неправници: 
а) Завршени кривичен и граѓански курс во 

траење од по 3 месеци, т. е. вкупно 6 месеци, со 
претходно завршена непотполна средна школа и 
правна пракса од најмалу 3 години; или 

б) завршен кривичен или граѓански курс во 
траење од 3 месеци, со претходно завршена непот-
полна средна школа и правна пракса од најмалу 
5 години; 

6) Вишиот задружен курс на Комитетот за за-
другарство при Владата на ФНРЈ во Белград, со 
претходно завршена непотполна средна школа со 
полуматурски испит, односно стручна школа од 
истиот ранг со завршен испит. 

IV 
На опремата потполна средна школа за општо 

образование (гимназија), и' одговараат следните 
школи, курсеви и испити: 

А. Во предвоената Југославија: 
1) Испитот за царински посредник, со претход-

но завршени 6 класа средна школа и пет години 
пракса; 

2) опремата на поручник на трговска морна-
рица, капетан на крајбрежна пловидба, поморски 
машинист друга и трета класа и поморски радио-
телеграфист друга класа; 

3) опремата на капетан на внатрешна пловидба 
и на капетан на пристаниште. 

Б. Во Федеративна Народна Република 
Југославија: 

1) Текстилното одделение на Државната обртна 
школа во Загреб, во траење од 4 школски години, 
со претходно завршена непотполна средна или 
нејзи рамна стручна школа; 

2) Домаќинско-селско-стопанска школа порано 
во Загреб односно во Нови Дрвари (Запрешиќ) а 
сега во Вуковар, со положен завршен испит (испит 
на зрелоста); 

3) јавнообвинителските курсеви: 
а) во траење од 6 или 8 месеци, со претходно 

завршени шест класа средна школа, или завршена 
соодветна стручна школа и правна пракса од нај-
малу три години; или 
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б) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно 
завршени шест класа средна школа или завршена 
соодветна стручна школа, и правна пракса од нај-
малу 5 години; 

4) курсевите за судии неправ пица: 
а) завршени кривичен и граѓански курс во 

траење од по 3 месеци, т. е. вкупно 6 месеци, со 
претходно завршени шест класа средна школа или 
завршена соодветна стручна школа, и правна 
пракса од најмалу 3 години; 

б) завршен кривичен или граѓански курс во 
траење 3 месеци, со претходно завршени 6 класа 
средна школа или завршена соодветна стручна 
школа, и правна пракса од најмалу 5 години; 

5) едногодишен библиотекарски курс. на НР 
Босна и Херцеговина, одржан во Народната библи-
отека во Сараево, со претходно завршени 6 класа 
средна школа; 

6) Вишиот задружен курс на Комитетот за за-
другарот^ при Владата на ФНРЈ во Белград, со 
претходно завршени 6 класа средна школа, или 
со соодветна стручна школа; 

7) опремата на поручник на трговската морна-
рица, на капетан на крајбрежна пловидба, на по-
морски машинист друга и трета класа и поморски 
радиотелеграфист прва и друга класа; 

8) опремата на капетан на внатрешна пловидба 
л на капетан на пристаниште. 

V 
На опремата виша школа и' одговараат след-

ните школи, курсеви и испити: 
А. Во подвоената Југославија: 

1) Воздухопловната вое^а академија во која се 
примало со претходно завршена потполна средна 
школа; 

2) Нижата воена геодетска школа со претходно 
завршена нижа школа на воената академија; 

3) едногодишен курс за наставници на нотно 
пеење во народните школи, со претходно завршена 
потполна средна или нејзи рамна стручна школа; 

4) опремата на капетан на долга пловидба и 
на поморски машинист прва класа; 

5) опремата на постар капетан на внатрешна 
пловидба и виши капетан на пристаниште, здоби-
вена со положен испит (одбранета теза) за тоа 
звање по 15 години служба во звањето капетан на 
внатрешна пловидба односно капетан на приста-
ниште. 
Б. Во Федеративна Народна Република Југославија: 

1) опремата на капетан на долга пловидба и 
на поморски машинист прва класа; 

2) опремата на постар капетан на внатрешна 
пловидба и виши капетан на пристаниште, здо-
б и е н а со положен испит (одбранета теза) за тоа 
звање по 15 години служба во звањето капетан на 
внатрашна пловидба односно капетан на приста-
ниште. 

VI 
На факултетска спрема и' одговараат: 
А. Во прв двоената Југославија и порано: 
1) Вишото стопанско училиште во Крижевци од 

времето на бивш ата Австро-Унгарија и предвое-
ната Југославија кое одговара на земјоделско-шу-
марски факултет; 

2) Вишата школа за уметност и уметни обрт 
во Загреб. 

VII 
Рангот на школите, курсевите и испитите утвр-

ден со ова решение не го определува односот на 
една школа спрема друга во цел на признавање 
извесни класови или испи м на еден вид школа за 
премин односно продолжување на школување во 
друг вид школа, туку може да им служи на над-

лежните органи како основ за определување нЗ 
стручната спрема при регулирање на службенич-
ките односи, пензии и инвалиднини. 

Бр. 7139 
4 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за просветни прашања 
на Сојузниот извршен совет, 

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

172. 
Врз основа на чл. 10 ст. 3 од Уредбата за да-

нокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ" 
бр, 17/53), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАТЕГОРИИ НА' 
КОИ ИМ ОДГОВАРА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА' 
ИЗВРШНИОТ ПЕРСОНАЛ НА РАБОТА ВО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И 

ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 
1) Со цел да се определи износот на просеч-

ната заработка во смисла на чл. 4 од Уредбата за 
данокот на платниот фонд за извршниот персонал 
на работа во претпријатијата на поморскиот, реч-
ниот и цивилниот воздушен сообраќај, стручната 
спрема на овој персонал им одговара на долу на-
ведените категории, и тоа: 

I. Во поморскиот сообраќај 
а) На категоријата на висококвалификувани 

работници и виши стручни службеници, стручната 
спрема на: 

— капетан на долга пловидба; 
— поморски машинист I класа; 
— ракувач на багер — ведричар (елеватор) и 

багер цицалец, со капацитет на ископ преку 200 
м7час; и 

— ракувач на пловна кревалка преку 100 тони 
носивост. 

б) На категоријата на квалификувани работни-
ци и средни стручни службеници, стручната спре-
ма на: 

— капетан на крајбрежна пловидба; 
— поручник на трговска морнарица; 
— приправник за поручник на трговска мор-

нарица (кадет); 
— бродоводител; 
— веѓа на палубата; 
— кормилар; 
— самостоен морнар; 
— поморски радиотелеграфист I класа; 
— поморски р ади отел еграфист II класа; -
'— приправник за поморски радиотелеграфисв 

II класа (вежбаниве на радиотелеграфиј а); 
— поморски машинист II класа; 
— поморски машинист III класа; 
— приправник на поморски машинист ТП кла^ 

са (вежбаник на машини); 
— воѓа на машини; 
— огнар-подмачкувач; 
— бродски моторист; 
— ракувач на багер со капацитет на ископ до 

200 м7час; 
— грталичар-ракувач; 
— кревач на плевна кревалка; и 
— ракувач на пловен разбивач на карпи. 
в) На категоријата на полуквалификувани ра-

ботници и нижи стручни службеници, стручната' 
спрема на: 

— морнар; 
— помошник на бродски моторист; 
— јагленар со повеќе од две години пловидбен 

стаж; 
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— чистач на машшш со повеќе од две години 
пловидбен стаж; и 

— помошник на креван на пловна кревалка. 
г) На категоријата на неквалификувани работ-

ници и помошни службеници, стручната спрема на: 
— младич на палуба (морнар); 
— младич на машини; 
— јагленар до две години пловидбен стаж; и 
— чистач на машини до две години пловидбен 

стаж. 
II. Во речниот сообраќај 

а) На категоријата на висококвалификувани 
работници и виши стручни службеници, стручната 
спрема на: 

— I капетан; 
— бродоводител; 
— спроводник на брод; 
— I бродски крмар; 
— I машинист; 
— I ракувач на багер-елеватор; 

--- I ракувач на плевна хревалка; и 
— ронилец-мајстор. 
б) На категоријата на квалификувани работ-

ници и средни стручни службеници, стручната 
спрема на: 

— II капетан; 
— поручник на внатрешна пловидба; 
— бродски манипулант; 
— бродски приправник; 
— спроводник на теретњак; 
— крмар на теретњак и на кревалка; 
— II бродски крмар; 
— ЈП бродски крмар; 
— крмар на пристаниште; 
— редар на пловило; 
— II машинист; 
— 1Т1 машинист — помлад машинист; 
— машински приправник; 
— машински помошник; 
— огнар — подмачкувач испитан; 
— управувач на моторен чамец; 
— моторист на плевна кревалка; 
— II ракувач на пловна кревалка; 
— II ракувач на багер; 
— ракувач на плевна пумпа; и 
— ронилец. 
в) На категоријата на полуквалификувани ра-

ботници и нижи стручни службеници, стручната 
спрема на: 

— морнар со преку две години пловидбен 
стаж; 

— чувар на пристап (штекнер); 
— огнар со преку две години пловидбен стаж; 
— помошник моторист на пловна кревалка; 
— рамер; и 
— помошник ронилец. 
г) На категоријата на неквалификувани работ-

ници и помошни службеници, стручната спрема на: 
— морнар до две години пловидбен стаж; и 
— огнар до две години пловидбен стаж. 

III. Во цивилниот воздушен сообраќај 
На категоријата на виши стручни службеници, 

стручната спрема на: 
— пилот; 
— навигатор; 
— радиоте л еграфист-летач; и 
— приправник пилот. 
2) Оствареното работно време заради утврду-

вање просечниот платен фонд на претпријатијата 
на поморскиот и речниот сообраќај се пресметува 
за сиот извршен персонал на овие претпријатија 
врз основа на остварените работни часови на на-
чинот пропишан за работниците. 

3) Во поглед на овластувањето за вршење со-
одветни работи; како и начинот за здобивање со 
стручна спрема на извршниот персонал споменат 

во точ. 1 од оваа наредба, се применуваат пропи-
сите што важат. 

4) Називите на работните места на извршниот 
персонал во претпријатијата на поморскиот, речниот 
и цивилниот воздушен сообраќај, што се содржани 
во тарифните правилници на претпријатијата, ќе 
се согласат со називите на извршниот персонал 
споменати во точ. 1, а аналогно на точ. 3 од оваа 
наредба. 

5) За извршниот персонал на претпријатијата 
на поморскиот, речниот 'и цивилниот воздушен со-
обраќај, што не е опфатен во точ. 1 од оваа наред-
ба (на пр.: електричари, механичари, тесари, гот-
вач??, келнер^ и сл.), важат категориите на струч-
носта од струката на која што и припаѓа дотич-
ното звање односно занимање. 1 

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 април 1953 година па додека 
не се донесат прописи за стручната спрема во сми-
сла на чл. 10 ст. 1 од Уредбата за данокот на плат-
ниот фонд. 

Бр. 9652 
5 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

173. 
Врз основа на чл. 24 а во врска со чл. 22 од 

Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ПОЕДИ-
НЕЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ПО ЧЛ. 5 И 
16 ОД УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ВИШОКОТ 
НА ПЛАТНИОТ ФОНД ОДНОСНО ПО ЧЛ. 19 ОД 
УРЕДБАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И 

ЗА ПЛАТНИОТ ФОНД НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Олесненијата за плаќање данок на вишокот 
на платниот фонд што им се дадени на поодделни 
претпријатија врз основа на чл. 5 и 16 од Уред-
бата за данокот на вишокот на платниот фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52) односно врз 
основа на чл. 19 од Уредбата за основите на рабо-
тењето и за платниот фонд на трговските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. Ѕ9/52) со ва-
жење за 1952 година, ќе се применуваат и при 
пресметувањето на данокот на вишокот на плат-
ниот фонд за првото тримесечје 1953 година како 
и при годишното пресметување на данокот по чл. 
22 од Уредбата за данокот на платниот фонд. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 9653 
3 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

174. 
О Б Ј А С Н Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛ. 6 НА 
УРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 
Со членот 6 од Уредбата за Тарифата на дано-

кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/53), 
е предвидено дека работниците и службениците и 
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членовите на задругите што се социјално осигу-
рени должни се да плаќаат данок на промет на 
своите производи, односно на надокнадата за из-
вршените услуги ако се занимаваат самостојно 
со производство на стоки или со вршење услуги 
на други лица. 

Оваа одредба треба да се толкува така опре-
делените функции кај државните органи и уста-
нови, судови, установи на социјалното осигурува-
ње, научни институции (академии на науките, уни-
верзитети и високи школи) и слични установи, кои 
службениците покрај својата редовна должност, 
односно пензионерите, ги вршат како стручни со-
ветници, арбитри, лекари^ предавачи, стручни со-
работници т сл., — да не се сметаат „како услуги 
на други лица" за чие вршење би требало да се 
плати данок на промет. 

Од Сојузниот извршен совет — Секретаријатот 
за законодавство и организација. — Бр. 7184, В 
јуни 1953 година, Белград. 

З А П И С Н И К 
НА XXIV СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ НА VI 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 40 Д ВТОРОТО СВИКУ-
ВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 21 И 22 МАЈ 1953 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше претседателот Владимир Симиќ. 
Записникот го Бодеше секретарот Наум Нау-

мовски. 
Претседателот ја отвора седницата во 12,30 

часот. 
Прочитан е и примен без забелешка записни-

кот од ХХШ седница. 
Потоа известителот на Мандатно-имунитетниот 

одбор Божидар Томиќ по.днесува извештај во кој 
се предлага место умрениот пратеник за околијата 
Зел ина Иван Гранѓа да се повика неговиот заме-
ник Ангелковиќ Фрањо, земјоделец од Храстје, а 
место умрениот пратеник за околијата Љубиќско-
трнавска Милорад Шкипчќ да се повика неговиот 
заменик Милисав Лукиќ, службеник од Белград. 

Бидејќи Веќето ги прифати овие извештаи 
претседателот објавува дека за народен пратеник 
за околијата Зелина ќе се повика Фрањо Антол-
овиќ , а за народен пратеник за околија ЈБубиќ-
ско-трнавска Милисав Лукиќ. 

Потоа се преминува на првата точка од днев-
ниот ред: дискусија за Предлогот на законот за 
селско-стопанскиот земјишен фонд на општонарод-
ниот имот и за доделување земја на селско-сто-
панските организации. 

Во дискусијата учествуваат: Хајро Капетано-
виќ „за", Милован Ватановиќ „за" и Франц Симо-
виќ „за". 

Како немаше повеќе пријавени дискутанти а 
заради согласување работата со Веќето на наро-
дите претседателот ја прекинува седницата во 13,20 
часот со тоа што истата да се продолжи утредента 
во 9 часот предпладне. 

Продолжение на XXIV седница на 22 мај 1953 
година. 

Седницата е продолжена во 9,10 часот. 
Во дискусијата учествуваа: Милан Поповиќ 

„за", Илија Рикановиќ „за", Стеван Дороњски „за", 
Добросав Томановиќ „за", Змајиќ Јосип „за" и Наѓ 
Јожеф „за". 

Во текот на дискусијата народниот пратеник 
Змајиќ Јосип поднесе амандман со чл. 18, кој се 
состои во тоа што на крај на првиот став да се 
брише точката и додадат зборовите: „додека не се 
создадат услови за нивното порационално кори-
стење." 

Бидејќи листата на джжутаетите беше исцр-
пена претседателот му дава збор ,прво на извести-
телот Ванчо Бурзевски а потоа на предлагачот 

Јован Веселинов. Обајцата се изјаснија против 
предложениот амандмани 

Народажуг пратеник Змајих не беше задоволен 
со тоа одбивање туку остана ж натаму при својот 
амандман. 

Претседателот го става амандманот на прате-
никот ЗмајМ на гласање. Амандманот е одбиен со 
ШЅСШЅЕВЕШО Тласови. 

Потоа претседателот го става предлогот на за-
конот на гласање. Со кревање раце тој е едногла-
сно усвоен. 

По мала пауза претседателот соопштува дека 
и во Веќето на народите е изгласан идентичен 
текст на законскиот предлог па до тоа Народната 
скупштина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за 
селско-стопанскиот земјишен фонд на општона-
родниот имот и за доделување земја на селско-
стопанските организации. 

Претседателот ја прекинува седницата во 11,15 
часот. 

Продолжение на седницата. 
Работата отпочна во 17,30 часот. Се премина на 

втората точка од дневниот ред: дискусија за Пред-
логот на законот за правната положба на верските 
заедници. 

Во дискусијата учествуваа: Златан Сремец „за" 
Џемал Биједиќ „за" и Метод Микуж „за". 

Потоа законскиот предлог е ставен на гласање. 
Со кревање раце Бебето го усвои едногласно. 
Се преминува на третата точка од дневниот 

ред: потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ и 
на уредбите на Сојузниот извршен совет. 

Откога секретарот го прочита предлогот на од-
луката претседателот отвори дискусија. Бидејќи 
не се јави никој за збор претседателот го става 
предлогот на одлуката на гласање. Со кревање 
раце Веќето ги потврди уредбите што ги донесле 
Владата на ФНРЈ и Сојузниот извршен совет. 

По мала пауза претседателот соопштува дека 
и Веќето на народите го усвои во идентичен текст 
Предлогот на законот за правната положба на 
верските заедници. Спрема тоа Народната скуп-
штина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за прав-
ната положба на верските заедници. 

Претседателот ја заклучува седницата во 17,05 
часот и бара овластување за себе и за секретарот 
да можат да го потпишат записникот на оваа 
седница. 

22 мај 1953 гоѕтдна 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Наум Наумовски, с. р. Владимир Симиќ, с р. 

З А П И С Н И К 
НА XXIV СЕДНИЦА НА ВЕКЕТО НА НАРО-
ДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ 
(ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА VI 
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 21 И 22 МАЈ 1953 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше потпретседателот Митра Митро-

виќ. 
Записник водат секретарите Јожа Хорват и 

Скендер Коленовиќ. 
Потпретседателот ја отвора седницата во 12,35 

часот. 
Секретарот Јожа Хорват го чита записникот 

од ХХП1 седница кој е примен без забелешки. 
Се преминува на дневниот ред: дискусија за 

Предлогот на законот за селско-стопанскиот зем-
јишен фонд на општонародниот имот и за доде-
лување земја на селско-стопанските организации. 

По говорот на народниот пратеник Јоза Ми-
лино јевиќ кој говореше „за" изнесе свое одделно 
мислење др Милош Московљевиќ. 
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На народниов ирѓжжќ Мосќтљевхќ му до-
говори Светозар Вукмановиќ, член на Сојузниот 
извршен совет. 

Потоа потпретседателот соопштува дека, заради 
согласување работата со Сојузното веќе, денешната 
седница ве прекинува и дека ќе се продолжи утре-
д е н т а на 22 мај во 9 часот. 

Седницата е прекината во 13,50 часоф. 
На 22 мај во 9,15 часот седницата се Продол-

жува. 
Потпретседателот соопштува дека во времето 

од последните седници на Народната скупштина 
на ФНРЈ до ова продолжение на VI. редоШо засе-
дание умре народниот пратеник на Веќето на на-
родите Дмитар Влахов, а на 21 овој месец умре 
народниот пратеник на Веќето на народите др Раде 
ПрибиќевИќ. 

Откако народните пратеници со молчење им 
одадоа почест на умрените Дмитар Влахов и Раде 
Прибиќевиќ се преминува на дневниот ред: про-
должение на дискусијата за Предлогот на законот 
за селско-стопанскиот земјишен фонд на општо-
народниот имот и за доделување земја на селско-
стопанските организации, 

Говореа народните пратеници: Александар 
Шевиќ „за" и др Васо Чубриловиќ „за". 

Потоа доби збор др Милош Московљевиќ за-
ради лично објаснение со Александар Шевиќ, а 
потоа говореше Александар Шевиќ. 

Потоа говореа народните пратеници: Косан 
Павловиќ „за", Милија Ковачевиќ „за", Ташко Гру-
ески „за", Тоде Ношпал „за", Радисав Недел.ко-
виќ „за", Чедо Капор „за", па потпретседателот 
дава мала пауза. 

Во продолжение на седницата, бидејќи распра-
вата за овој законски предлог е завршена, потпрет-
седателот го става на гласање Предлогот на за-
конот за селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот и за доделување земја на 
селско-стопанските организации, па по извршеното 
гласање објавува дека овој законски предлог е 
усвоен во Веќето на народите со еден глас против. 

Потоа потпретседателот соопштува дека и Со-
јузното веќе го изгласало обој законски предлог 
во идентичен текст изгласан, во Веќето на наро-
дите, па објавува дека Народната скупштина на 
ФНРЈ конечно го усвои Законот за селско-сто-
панскиот земјишен фонд на општонародниот имот 
и за доделување земја на селско-стопанските ор-
ганизации. 

Потоа потпретседателот ја прекинува седни-
цата во И,20' часот и соопштува дека седницата 
ќе се продолжи истиот ден по пладне, а ги изве-
стува народните пратеници дека заедничкава сед-
ница на обете веќа се продолжува веднаш по оваа 
седница. 

Седницата е продолжена во 17,30 часот. 
Се преминува на втората точка од дневниот 

ред: дискусија за Предлогот на законот за прав-
ната положба на верските заедници. 

Говореа народните пратеници: Јоже Лампрет 
„за", Милан Смиљаниќ „за" и Јоза Миливој евЅлќ 
,,за" кој поднесе два амандмана на овој законски 
предлог. Првиот амандман се состои во тоа што 
во чл. 4 од овој законски предлог да се додаде нов 
став 4 кој би гласел: „Одделните верски школи за 
подготвување свештеници имаат значење на школи 
само внатре во определената верска заедница. 
Испитните свидетелства под тие школи не можат 
да бидат основ за школска квалификација вон од 
определената верска заедница."; вториот амандман 
се состои ̂ ѕво тоа што во првиот ред на чл. 10 на 
овој заковски предлог да се бришат зборовите: 
к,во брачтт спорови и". 

Вадејќи известителот на Законодавниот одбф 
Александар Шевиќ не се сложи со предложените 
ама^Дмагоѕ, потпретседателот ги става предложе-
ните атиаздлаАи на гласање и по извршеното гла-
сање објавува дека Веќето ги одбтЅло Предложе-
ните амандмани. 

Потоа говореше народниот пратеник Јосип Ше-
стак „зѕа", и како немаше веќе пријавени говор-
ници потпретседателот го стада ОФој законски пред-
лог на гласале и по извршеното гласање објавува 
дека Предлогот на законот за правната положба 
на верските заедници е едногласно усвоен во Ве-
ќето на народите. 

По паузата, во продолжение на седницата, 
потпретседателот соопштува дека и Сојузното веќе 
го изгласа овој законски предлог во идентичен 
текст изгласан во Веќето на народите, па потоа 
објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ ко-
нечно го усвои Законот за правната положба на 
верските заедници. 

Се преминува на третата точка Од дневниот 
ред: потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ и 
на уредбите на Сојузниот извршен совет. 

Откога секретарот Скендер Коленовиќ го про-
чита предлогот на одлуката за потврда на уред-
бите, а бидејќи -не се јави никој за збор, потпрет-
седателот го с^ави предлогот на одлуката на гла-
сање, и по извршеното гласање објавува дека Бе-
бето на народите ги потврди уредбите што ги: 
донела Владата на ФНРЈ и Сојузниот извршен 
совет. 

Бидејќи Дневниот ред е исцрпен, потпретседа-
телот ја заклучува седницата во 19,10 часот и го 
моли Веќето за овластување да може записникот 
од денешната седница со секретарот да го поте 
пише и обј-ави. Веќето го даде ова овластување. 

22 Мај 1953 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Скендер Куленовиќ, с. р. Митра Митровиќ, с. р̂  

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
во бројот 8 од 10 април 1953 година објавува: 

Решение за назначување началник на Упра-
вата за хидрометеоролошка служба во Народна 
Република Црна Гора; 

Решение за оснивање Завод за геолошки и хе-
миски истражувања; 

Решение за оснивање Завод за сточарство; 
Одлука за изземање од национализација хоте-

лот „Београд" во Будва; 
Одлука за изземање од национализација стан-

бените простории на хотелот „Топола" во Херцег-
нови. 

Во бројот 9 од 5 мај 1953 година објавува: 
Одлука за даночните стопи на данокот на до-

ход на селско-стопанските домаќинства и за нама-
лување на данокот на занаетчиските домаќинства 
за држење ученици во стопанството на територи-
јата на НР Црна Гора; 

Уредба за доделување парична помош на жр-
твите на фашистичкиот терор и на фамилиите од 
жртвите од фашистичкиот терор; 

средба за укинување Заводов за геолошки 
истражувала на НР Ирда Гора; 
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Уредба за измените на Уредбата за оснивање 
самостојни републички органи на државната упра-
ва во областа на стопанството; 

Упатство за примена поодделни одредби од 
точ. НЕ на Одлуката за даночните стопи на дано-
кот на доход; 

Упатство за примена на Уредбата за парич-
ната помош на фамилиите чиишто храните ли се 
наоѓаат на задолжителна воена служба во Југо-
словенската народна армија; 

Упатство за начинот на собирањето на уемот 
од мелкиците на територијата на НР Црна Гора; 

Решение за определување денот на почетокот 
на самостојното финансирање на определените 
здравствени установи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 7 од 20 април 1953 година 
објавува: 

Правилник за надокнадите за извршените пре-
гледи на Инспекцијата на парните котлови; 

Упатство за начинот на склучување договор за 
кредитите за инвестиции кои не претставуваат 
основна инвестициона изградба; 

Наредба за пренесувањето водењето на адми-
нистративно-казнената постапка и изрекување ка-
зни за прекршоците на органите на народните од-
бори; 

Наредба за начинот на риболовот и риболов-
ните направи и средства; 

Наредба за привремена забрана на риболовот. 
УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 

бројот 12 од 24 април 1953 година објавува: 
Одлука за почетокот на применувањето на 

Одлуката за финансирање работењето на здрав-
ствените установи во НР Словенија; 

Уредба за промена на името на населбата 
Стрнишче во Кидричево; 

Наредба за превозните олесненија за слепите 
во автобусите; 

Наредба за санитарно-епидемиолошките мерки 
со цел за спречување заразни болести; 

Упатство за финансирање и финансиското ра-
ботење на здравствените установи со самостојно 
финансирање, за одредување структурата на це-
ните за здравствените услуги, за начинот на одре-
дување цените за услугите и за начинот на заклу-
чување на досегашното работење. 

Во бројот 13 од 7 мај 1953 година објавува: 
Одлука за измена "на составот на Советот за 

здравје и социјална политика; 
Одлука за определување заменик на Држав-

ниот секретар за стопанство за време на неговото 
отсуствување; 

Правилник за организацијата и работата на му-
зичките школи; 

Наредба за пренесување работите на околи-
скиот суд во Севница. 

Во бројот 14 од 14 мај 1953 година објавува: 
Уредба за времената помош на воените инва-

лиди од војните од точ. 8 XIV од прилогот кон До-
говорот за мир со Италија; 

Упатство за извршување на Уредбата за рабо-
тата со пили венецијанки. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Срби-
је" во бројот 14 од 4 мај 1953 година објавува: 

Уредба за оснивање самостојна републички ор-
гани на управата во областа на стопанството; 

Упатство за начинот на склучување договори 
за кредитите за инвестиции кои не претставуваат 
основна инвестициона изградба во 1953 година од 
фондот за кредитирање инвестициите на НР Србија. 

Во бројот 15 од 16 мај 1953 го дина објавува: 
Уредба за плаќањето на куќните помошнички; 
Упатство за извршување на Уредбата за изда-

вање градежни, граде жно-занаетчиски и монтажни 
работи и за набавка на спрема преку јавна лици-
тација. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 18 од 23 април 1953 
година објавуваат: 

Уредба за оснивањето, организацијата и рабо-
тењето на апотеките на подрачјето на Народна 
Република Хрватска;. 

Одлука за пренесување определени работи од 
надлежноста на Извршниот совет во надлежност 
на Државниот секретаријат за работи на буџетот 
и за државна администрација; 

Одлука за органите и установите на републич-
ката управа коишто продолжиле со работа; 

Правилник за давање видни признанија на ли-
цата и организациите заслужни за противпожар-
ство; - I 

Упатство за начинот на финансирање и финан-
сиското работење во здравствените установи на 
подрачјето на Народна Република Хрватска; 

Решение за определување пансионско-угости-
телските дуќани во кои ќе може да се користат 
повластици за време на годишен одмор; 

Решение за траење на туристичките сезони. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 12 од 29 април 1953 година обја-
вува: 

Наредба за забрана на риболовот на некои ви-
дови риби во реките на Народна Република Маке-
донија и во Дојранското Езеро; 

Решение за определување туристички места во 
кои се дава попуст на лицата на годишен одмор; 

Решение за определување стопи на амортиза-
цијата за трговски и угостителски претпријатија. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

де-169. Решение за наголемување делот од 
визните средства што им останува на 
слободно, располагање на стопанските 
организации - извозници - 225 

170. Решение за единствените продавни цени 
на мало на новите видови цигариња — 226 

171. Решение за дополнување на Решението 
за рангот на школите и курсевите 227 

172. Наредба за врмено определување кате-
гории на кои им одговара стручната 
спрема на извршниот персонал на ра-
бота во претпријатијата на поморскиот, 
речниот и цивилниот воздушен сообра-
ќај 228 

173. Решение за продолжување важноста на 
поединечните решенија донесени по чл. 
5 и 16 од Уредбата За данокот на вишо-
кот на платниот фонд односно по чл. 19 
од Уредбата за основите на работењето 
и" за платниот фонд на трговските прет-
пријатија - 229 / 

174. Објаснение за примена на одредбата од 
чл. 6 на Уредбата за Тарифата на дано-
кот на промет 229 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр, 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови^, Улица Крал,евиќа Марка бр. 9. 
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