
„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. 1G32-T-220, 

за огласи Ш2-Т-221. 

Среда, 7 април 1954 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 15 ГОД. X 

Цена на овој број е 40.— 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. 

167. 
Врз основа на главата XLI тон. 1 од Сојузниот 

општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД ГЛАВАТА 
XVII ТОЧ. 4 ОД СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА НА ИНТЕРЕСОТ ЗА ЗГРА-

ДИТЕ НА ЗАДРУЖНИТЕ ДОМОВИ 

1) Интересот на основните средства за зградите 
на задружните домови задругите го плаќаат според 
одредбата од главата XVII тон. 4 од Сојузниот оп-
штествен план за 1954 година, кака и според другите 
прописи што важат за интересот иа основните сред-
ства на комуналните претпријатија. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", со при-
мена од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 137 
5 април 1Ѕ54 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Светозар Вукмановић с. р. 

168. 
Врз основа на главата XLI од Сојузниот опште-

ствен план за 1954 година, СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГЛАВАТА XIX ОДДЕ-
Л О Т 3) ОД С О Ј У З Н И О Т О П Ш Т Е С Т В Е Н П Л А Н З А 

1954 ГОДИНА 

1) Народната банка на ФНРЈ ќе им дава од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд пред-
видени со Сојузниот општествен план за 1854 го-
дина во главата ХГХ одделот 3) под а) на индиви-
дуалните се леко-стопански производители што ис-
тапиле од селанските работни задруги кои се ре-
организираат односно ликвидираат, а кои останале 
без достаточен работен и расплоден добиток и сел-
ско-стопански кглрави, инвестициони заеми за на-
бавка работен и расплоден добиток и селско-сто-
пански направи. 

Овие заетш ќе ги дава Народната банка на 
ФНРЈ со интерес 'а норма од 5% годишно, со тоа 
што срокот за исплата со отплатување да не може 
да биде подолг од 5 години. 

Износот на заемот за поодделни индивидуални 
селско-стопански производители не може да ја пре-
мине висината од 100.000 динари. 

Овие заеми ќе ги дава Народната банка на 
ФНРЈ преку земјоделските задруги. На овие за -
други за покритие на нивните трошоци во врска со 
земањето, давањето и отплатување^ на заемот им 
припаѓа 1% годишно од остатокот на кра ј на секоја 
година на долгот на оние должници што своите 
ануитети преку задругата редовно и' ги отплату-
ваат на банката. 

Народната банка на ФНРЈ ќе ги дава заемите 
цитирани во оваа точка по прибавено мислење од 
околискиот сојуз на земјоделските задруги. 

2) Стопанските организации од областа на сел-
ското стопанство што подигаат инвестициони објек-
ти чијашто поединечна вредност не преминува и з -
нос од 2,000.000 динари можат, при поднесувањето 
на барањето за инвестиционен заем, место потпол-
ниот инвестиционен елаборат пропишан со чл. 20 
ст. 2 од Уредбата за заемите за инвестициите во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 
да и' поднесат на банката упростен инвестиционен 
елаборат, чијашто содржина ќе биде определена 
при распишувањето на конкурсот за давање инве-
стициони заеми. 

3) Стопанските организации што во смисла на 
чл. 15 ст. 3 од Уредбата за имотните односи и з а 
реорганизација на се лан ските работни задруги 
'„Службен лист на- ФНРЈ", бр. 14/53) се во обврска 
спрема селанските работни задруги за преземениот 
задружен имот, можат овие обврски да ги намиру-
ваат и од инвестиционите заеми. 

4) Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе даде Народната банка на ФНРЈ . 

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

P. п. бр. 127 
3 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

169. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврд 

да 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. 22 од Уредбата за управува-
ње со основните средства на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А П Р О Ц Е Н К А Н А О С Н О В Н И Т Е С Р Е Д С Т В А Н А 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ 
ПРОЦЕНЕТИ 

1) Во стопанските орханизации при кои требало 
да се изврши проценка на основните средства во 
смисла на Упатството за проценка на основните 
средства во стопанството одобрено со Решението з а 
одобрување Упатството за проценка на основните 
средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/53), а проценката не е извршена од кој и да е 
разлог, ќе се изврши дополнително проценка на 
основните o p j S j g C T B a ^ д у н и 1954 година. 

Проценката во смисла на претходниот став ќе 
се изврши и во стопанските организации што се ре-
гистрирани по проценката извршена во 1953 година 
а пред денот на влегувањето во сила на Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
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организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), 
ако таквите стопански организации спаѓаат во 
групата на оние во кои е извршена проценка во 
1953 годила според споменатото упатство. 

2) Дополнителната проценка на основните сред-
ства се врши -според Упатството за проценка на о-
сноѕните средства во стопанството со примена на 
номенклатурата, ценовникот, нормативите на еко-
номската застареност, пропишани со тоа упатство, 
и амортизационите норми од Времената одлука за 
стоките на амортизацијата на основните средства 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53). 

Стопанските организации се должни веќе при 
проценката да извршат исправка на цените од це-
новникот со примена на коефициентот 1,8 .во слу-
чаите пропишани со Решението за книжење вред-
носта на основните средства проценети во Упатство-
то за проценка на основните средства во стопан-
ството и со Упатството за примена на тоа решение 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53). 

Со дополнителната проценка во смисла на прет-
ходната точка се опфаќаат основните средства што 
постоеле на 1 јануари 1953 година, а не биле про-
ценети1 според споменатото упатство, без обѕир каде 
се наоѓале тој ден. 

3) Стопанските организации во кои треба во 
смисла на тон. 1 од оваа одлука да се изврши до-
полнителна проценка на основните средства должни 
се да и' го прихват тоа на еко ланската (градската) 
комисија за проценка на основните средства на на-
родниот одбор на скс лиј ата (градот)' на чие подрачје 
се наоѓаат. Околината (градската) комисија за про-
ценка на основните средства ќе формира стручна 
комисија за проценка на основните средства. 

4) Трошоците на дополнителната проценка па-
ѓаат на товар на стопанската организација при која 
се врши таа, а спрема Решението за определување 
дневници за патување на членовите на комисиите 
за проценка на основните средства и за наградите 
за работа на членовите од тие комисии („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

5) Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр 140 
5 април 1854 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

170. 
Врз основа на главата XLI и главата XIX од-

дел 3) од Сојузниот општествен план за 1954 година, 
а во врска со чл. 35 ст. 3 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 ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАН-

СКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

I. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд преку 
конкурс на кредитно способните земјоделски за-
други инвестициони заеми за кредитирање инди-
видуалните селско-стопански производители. 

Барањето за добивање заеми што ќе го поднесе 
до банката земјоделската задруга ќе ги; содржува 
поединечните барања на заем од индивидуалните 
селско-стопански производители, кои не можат да 
бидат поголеми од 100.000 динари, и интересните 
норми што ги предлагаат овие. 

На конкурсот по овие барања ќе се формира 
гранична интересна норма врз основа на интере-

сните норми што ги предложиле индивидуалните! 
селсхо-стопански производители. 

Земјоделските задруги ќе ги употребат така 
добавените средства за давање инвестициони зае-
ми на индивидуални ге селсхо-стопански произво-
дители, и тоа за следниве цели: 

1) за подигање овошни градини, лозја и хмел-
ницп, со тоа што добавениот заем да може да се 
употреби само за купување посадочни и други ма-
теријали: и за исплатување услугите извршени со 
машини од услужните стопански организации; 

2) за набавка расплоден, по исклучок и работен 
добиток; 

3) за набавка рачни и, спр е жни село к о - стон ан -
ски машини и направи; 

4) за набавка рибарски алат и опрема; 
5) за набавка мелиорациона опрема (чекрци за 

наводнување, пумпи, водоводни цевки и ел.). 
II. Заемот од претходната точка може да го 

до биг само онаа земјоделска задруга чиешто дол-
гу вање на банката — не земајќи го при тоа во об-
ѕир долевањето на банката за сопствени [инвести-
ции — е покривено со гаранција од уделите на 
задругарите, со резервниот фонд и со фондот на 
обртггите средства. 

III. Земјоделската задруга што врз основа на 
оваа одлука ќе добие инвестиционен заем од На-
родната банка на ФНРЈ може да им даде заем 
само на оние индивидуални селско-етопански про-
изводители што предложиле гранична или пого-
лема интересна норма и само до износот на заемот 
што го барале. 

IV. Заемите што земјоделските задруги ќе ги 
добијат од Народната банка на ФНРЈ, како и зае-
мите што им ги даваат тие на индивидуалните сел-
ско-стопански производители, мораат да се отпла-
тат во срок од 5 години, и тоа во еднакви годишњи 
ануитети. 

V. За заемите што им ги даваат на индивиду-
алните селско-стопанеки производители, земјодел-
ските задруги ќе ја наплатуваат онаа интересна 
норма што е утврдена на конкурсот како гранична 
интересна норма. 

На Народната банка на ФНРЈ земјоделските 
задруги ќе и' плаќаат за добавениот заем интере-
сна норма што за 1% е пониска од онаа што ја 
наплатуваат од индивидуалните селско-стопански 
производители. 

Од така добивената разлика задругите ќе ги 
покриваат своите трошоци во врска со земањето, 
давањето и отплатување^ на инвестиционите зае-
ми предвидени во оваа одлука. 

VI. Технички! упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе даде Народната банка (на ФНРЈ . 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавување во „Службениот лист! на ФНРЈ". 

P. п. бр. 126 
3 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, ЈС. p. Светозар Вукмановић, е. £>. 

171. 
Врз огнева на точ. II од Одлуката за потврда 

на уредбите иа Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем) („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА 
УПЛАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ 1/1 ЗА 
НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА НЕГАТИВНИТЕ РА-

ЗЛИКИ КАЈ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
I. Во Времената одлука за уплата на позитив-

ните разлики и аз надокнада (регрес) иа негатив-
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ните разлики ка ј некои производи („Службен лист 
на ФНРЈ4', бр. 54/53) се вршат следни дополненија: 

1) Во тон. 7 ст. 1 под в) се додава нов став, кој 
гласи: 

„За (предиво од вештачка свила што е опфа-
тено со пописот од 31 декември 1953 година (на 
складиште, во манипулација или во готови произ-
води во ткајачниците и трикотажне) , а е набавено 
до 31 декември 1952 година — стопанските претпри-
јатија имаат, покрај регрес од 33% во смисла на 
претходниот став, право и на дополнителен регрес 
по стопата од 11%". 

Во точ. 10 се додаваат нови ставови, кои гласат: 
„Барањето за надокнада на дополнителниот ре -

грес од тон. 7 под в) ст. 2 —- претпријатијата можат 
да го поднесуваат до 1 мај 1954 година. Претпри-
јатијата Усе должни со барањето да (поднесат и 
доказ за тоа кои количини предиво од вештачка 
свила ги набавиле до 31 декември 1952 година. 

Банката може да го исплатува регресот по 
претходниот став само врз основа на поодделни 
барања од заинтересираните претпријатија. Во се-
кое барање мораат да бидат означени: 1) количи-
ната на предиво од вештачка свила набавена во 
1952 и во поранешните години; 2) количината на 
тоа предиво што е потрошена или продадена во 
текот на 1952 и поранешните години и во текот на 
1953 година; и 3) количината на истото предиво 
опфатено со пописот на 31 декември 1953 година. 
Овие податоци мораат да се базираат врз редни 
книговодствени документи. Барањето за регрес со 
споменатите податоци пред исплатата мора да биде 
заверено од лицата назначени во точ. 8 и 10 ед 
оваа одлука"„ 

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

Р .п . бр. 132 
5 април 1954 година 

Белград* 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

172. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното 

поодување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
а во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПЛОДНИТЕ ИЗВОЗНИ 

ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА 

I. Во Одлуката за постапката со проодните 
извозни заклучоци од 1953 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54) точ. 9 се менува и гласи: 

„9) Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1954 година, и тоа: 

а) на извозот на жив и заклан добиток и месо 
од добиток што по пр е од нито заклучоци ќе се из-
врши; до 31 мг рт 1954 година заклучно; 

б) на извозот на сите други стоки што по пре-
одените заклучоци ќе се изврши до 30 јуни 1954 
година заклучно. 

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

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

Р.п. бр. 135 
5 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови^ е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

173. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за дев^ното 

иселување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52,53), а 
во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА 
СО ПРЕОДКИТЕ УВОЗНИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1Ѕ5& 

ГОДИНА 

1. Во Одлуката за постапката со проодните 
увозни заклучоци од 1953 година („Служоен лист 
на ФНРЈ", Ор. 6/54) точ. 2) се менува и гласи: 

„Разликите во цените к а ј стоките што се уве-
зуваат и плаќаат во 1954 година од девизните сред-
ства доделени во 1953 година од Централниот де-
визен фонд, и к а ј стоките што се увезуваат во 
1954 година на кредит со гаранција од Народната 
банка на ФНРЈ, а од девизните средства доделени 
во 1953 година од Централниот девизен фонд, ќе 
се пресметаат со применување пропишаните уво-
зни коефициенти врз ДВОЈНИОТ званичен курс. 

Увозниците на стоките од оваа точка се должни 
да и' ја платат на Народната банка на ФНРЈ раз-
ликата меѓу звапичниот пуре на односната деви за 
и нејзиниот двоен званичен курс." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ*', а 
Ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р .п . бр. 134 
5 април 1954 година 

Белград 
Сојузен изветвен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. p. Светозар Вукмановић, е. р* 

174. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен Совет и за н а -
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8,54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЛИКВИДИРАЊЕ ФИНАНСИ-
СКИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ СО ПРОЦЕНКАТА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА УГОСТИТЕЛ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

1. Вредноста на оние основни средства на уго-
стителските претпријатија и дуќани шао до извр-
шената проценка на основните средства се водени во 
книговодството како обртни средства, а кои по 
Упатството за проценка на основните средства во 
стопанството се проценети како основни средства, 
ќе се покрие со рефундација на товар на Општиот 
фонд на смртните средства. 

Во смисла на претходниот став се рефундира 
потпишаниот износ на вредноста на смртните сред-
ства што се проценети како основни средства, но не 
повеќе од износот на потпишаната вредност на 
овие ост гзни средства утврдени со проценката. 

2. Угостител ските претпријатија и дуќани на кои 
им се дава рефундација во смисла на претходната 
точка должни се да состават одделна, сметка за 
пренесените обртни средства во основните средства 
врз основа на извршената проценка и најдоцна до 
30 април 1954 година да је испратат до секретарија-
тот за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот) на чие подрачје се наоѓаат. Секретаријатот 
за стопанство на народниот одбор на сколи јата (гра-
дот) ќе изврши преку една комисија преглед на под-
несената пресметка и ќе поднесе извештај до собо-
рот на производителите иа народниот одбор на око-
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Мијата (градот). Соборот на производителите ќе до-
несе најдоцна до 31 Maj 1954 година решение за утвр-
дениот износ што во смисла на претходната точка се 
рефундира на товар на Општиот фонд на смртните 
средства. Врз основа на ова решение угостителските 
претпријатија и дуќани ќе поднесат најдоцна до 15 
јуни 1954 година барање до Народната банка на 
.ФНРЈ да го пренесе соодветниот износ во смисла на 
тон. 1 ст. 2 од оваа одлука во корист на нивната 
текушта сметка, а на товар на Општиот фонд на 
сврзните средства, и тоа псд 1 јануари 1954 година. 

За износот што по одредбата од претходниот 
став се пренесува во корист на текуштата сметка 
на стопанската организација а на товар на Општиот 
фонд на ©браните средства Народната банка на 
ФНРЈ ќе го намали износот на кредитот што и' е 
од of рен на односната стопанска организација. 

3. Народната Санка на ФНРЈ нема да пресме-
тува интерес на кредитот за обртните средства за 
времето од 1 јануари 1954 година до денот на ре-
Јфу нд аци јата за висината на искористениот кредит 
која му одговара на износот што и' се враќа на сто-
панската организација во смисла на тон. 1 од оваа 
одлука на товар на Општиот фонд на обртните 
Средства. 

4. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да донесува побли-
ски прописи за примена на оваа одлука. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 131 
5 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Вукман©вик, е. р. 

175. 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити: 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), а во врска 
со главата XVIII оддел 3) од Сојузниот општествен 
план за 1954 година, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ПО-
ТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ЗА КУПУВАЊЕ ЦРН 

ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ ВО 1954 ГОДИНА 

I. На работниците и службениците постојано 
запослени во стопанските, задружните и другите 
општествени организации, во државните надлештва 
и установи и во установите со самостојно финан-
сирање, банките (штедилниците) ќе им даваат во 
1954 година потрошувачки кредит за купување црн 
јаглен и лигнит под следниве услови: 

1) кредитот се дава до 31 август 1954 година 
заклучно; 

2) срокот за исплата (враќање) на кредитот не 
може да биде подолг од 10 месеци; 

3) барираните чекови издадени од банката 
(штедилницата) за користење овие кредити можат 
да се користат за време од два месеца сметајќи 
од денот на нивното издавање. 

II. Потрошувачкиот кредит од претходната 
точка банките (штедилниците) ќе им го даваат, под 
условите споменати во таа точка, и на куќните со-
вети со потврда од станбената заедница. 

Ш. За давањето и користењето на потрошу-
вачки от кредит за купување црн јаглен и лигнит 
во 1954 година важат во сето друго условите од 
Решението за одобрување кредити за купување 
огрев („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53). 

IV. Оваа одлука влетува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р .п . бр 138 
5 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

176. 
Врз основа на главата XXXVII од Сојузниот 

општествен план,1 за 1954 година Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ПОВЛАСТИ-
ДИТЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЗА ВРЕМЕ НА 

КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР 

1) Наредбата за повластиците во угостителство-
то за време на користење годишен одмор („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/52 и 41/52), и поблиските 
прописи за нејзината примена (Напатствието за на-
докнада (регрес) на попустот од продавните цени 
на пансионските угостителски услуги и за постап-
ката при користењето на псвластиците за време на 
годишниот одмор — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/52 и Упатството за измени и дополненија на тоа 
упатство — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/53), се 
укинуваат со денот 31 март 1954 година. 

2) Лицата што се нашле на користење годишен 
одмор во угостителските претпријатија и дуќани 
можат да ја користат повластицата од Наредбата 
за повластиците ЕО угостителството за време на 
користење годишен одмор до .31 март 1954 година 
заклучно. 

3) Угостителските претпријатија и дуќани ќе 
поднесат до надлежната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ најдоцна до 30 април 1954 година 
регресни барања за износите на дадените попусти 
како повластици во угостителството користени до 
31 март 1854 година. Регресните барања поднесени 
по овој срок нема да се земаат во обѕир. 

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

Р .п . бр. 141 
5 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

177. 
Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Уредбата за тр-

говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРГОВСКИТЕ СТРУКИ 

1. — За вршење трговска дејност се определу-
ваат трговските струки по следниве произведи од-
носно групи производи; 

— текстил, куси и плетени стоки и конфекција; 
— галантериска и базарски стоки и играчки; 
— крзнени стоки; 
— јажар ски стоки, каделни и ју тени производи; 
— обувки; 
— кожа, седларски и ременарски стоки и при-

бор; 
— производи од гума, каучук и пластични, маси; 
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— железарски и метални стоки, бицикли, ма-
шини за шиење и прибор; 

— моторни возила, резервни делови и прибор; 
— селско-стопански машини и алати, вештачки 

ѓубриња и средства за заштита на растенијата; 
— нафтени деривати, мазива — уља и масти; 
— фотографски и оптички апарати, инструменти 

и прибор; 
— медицински, здравствени и научни апарати и 

инструменти и прибор; 
— музички инструменти, радио-апарати и при-

бор; 
— оружје, ловечки прибор, муниција, експлози-

ви и пиротехнички материјали; 
— рибарски материјали и прибор; 
— пчеларски материјали и прибор; 
— спортски прибор; 
— електротехнички материјали; 
— сатови и изработки од драгоцени метали; 
— бои, лакови, хемикалии и прибор; 
— парфимериски и козметички стоки; 
— градежен материјал; 
— огревно дрво и јаглен; 
— санитарни и инсталациони материјали; 
— стакло, порцелан и керамички стоки; 
— намештај; 
— канцелариски материјали, хартија, школата 

прибор и прибор за пишување; 
— книги и музикални (книжари); 
— филателија и прибор; 
— добиток и храна за добиток; 
— месо и преработки од месо; 
— жита и мелнички преработки; 
— семенски стоки; 
— животни прехрани и предмети за куќни по-

треби; 
— деликатеси производи; 
— производи врз база на шеќер и какао; 
— зарзават, овошје и преработки; 
— млеко и млечни производи, леб и печиво; 
— риби, 
— цвеќе, 
— алкохолни и безалкохолни пијачки; 
— антиквитети и уметнички творби; 
— тутунски преработки, кибрит и прибор; 
— сурова кожа, волна и крзно, животински от-

падоци и влакна; 
— индустриско растение; 
— лековито растение; 
— штици, јајца, пердув и дивина; 
— производи од домашната дејност и од умет-

ничките занаети; 
— противпожарни направи, материјали и при-

бор; 
— мешани индустриски стоки; 
— дротериски стоки; 
— растурање весници и повремени списи; 
— отпадоци; 
— стари предмети; 
— технички стоки за снабдување на произво-

дителните претпријатија и занаетчиството, и тоа: 
машини, уреди и т е х н и к и железарски и ме-

тални стоки; 
бои и хемикалии; 
огноотпорни материјали и неметали; 
технички горива и мазива; 
резервни делови, утензилии и прибор; 
електротехнички материјали; 
градежни материјали; 
алат, опрема и прибор за занаетчиството. 

2. — Трговските обичаи определуваат кои ви-
деви стоки односно кои производи спаѓаат во не-
одделна трговска струка. Во случај на сомнение, ре-
публичката трговска комора утврдува во која тр-
говска струка спаѓа неодделен вид стоки односно 
производ., , 

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

Бр. 3194 
27 март 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

178. 

Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Законот за држав-
ната арбитража, Пленумот на Главната државна 
арбитража на своето шесто заседание одржано на 
18 јануари 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА УЗАНСИТЕ 
ОД 12 ЈАНУАРИ 1949 И 24 АВГУСТ 1951 ГОДИНА 

Узансите што ги донел Пленумот на Главната 
државна арбитража под бр. 101 од 12 јануари 1949 
година, објавени во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 47/4^, и Одделните узанси на агенциите за по-
средување во прометот со селско-стопански и инду-
стриски производи што ги донел Пленумот на Гла-
вната државна трбитража под бр. 2168 од 24 август 
1951 година, објавени во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 39/51, престануваат да важат. 

Бр. 55 
18 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Главната државна арбитража, 
др Александар Голдштајн, е. p. 

179. 
Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Законот за др-

жавната арбитража Пленумот на Главната државна 
арбитража на своето шесто заседание одржано на 
18 јануари 1954 година донесе 

ОПШТИ УЗАНСИ ЗА ПРОМЕТОТ СО СТОКИ 
Општите узанси за прометот со стоки се обја-

вуваат како прилог во „Службениот лист на ФНРЈ" 
и тие се составен дел на оваа одлука. 

Бр. 54 
18 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Главната државна арбитража, 
др Александар Голдштајн, е. p. 

180. 

Врз основа* на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 
организацијата, побелувањето и управувањето со ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбени лист на ФНРЈ", бр. 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВИ ПОШТЕНСКИ 
ДОПИСНИ КАРТИЧКИ ЗА ВНАТРЕШНИОТ СОО-

БРАКАЈ 

На 29 март 1954 година се пуштаат во течај нови 
поштенски дописни картички за внатрешниот соо-
бракај. 

Дописната картичка содржи напечатена марка 
од 10 дршари со мотив „овоштарство" од серијата на 
редовните франко марки. 
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Покрај марката натепате« е текстот „Дописни-
ца" — со кирилица и латиница во еден; ред, а во 
вториот „поштенска картичка" со кирилица. Сето е 
цапечатено со зелена боја. 

Бр. 338 
27 марта 1954 година 

Белград 
на Југословенските поттик 

Генерален директор 
телеграфи и телефони, 

Никола Милановиќ, е. р* 

181. 
ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ТОЛКУВАЊА 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор одржана на 11 март 1954 година 
го потврди Задолжителното толкување на чл. 14 
од Законот за јавното обвинителство во врска со 
,чл. 176 точ. 7 од Општиот закон з а народните од-
Јбори и Задолжителното толкување на чл. 7, 20 и 
<21 од Законот за јавното правобранителство, што ги 
'даде Комисијата за толкување на законите на Со-
јузната народна скупштина на 4 март 1954 година и 
кои се »објавени во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. ,11/54. 

Од Сојузната народна скупштина, 11 март 1954 
ЈОД ина, Белград. 

Сојузниот извршен совет по извршената спо-
редба на текстот иа Одлуката за определување мар-
жата и уемот во пари за претпријатијата за промет 
и преработка на жита и за мелничките претприја-
тија, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
112/54, со изворниот текст, утврди дека во објавениот 
текст се поткрале долу наведените грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАРЖА-
ТА И УЕМОТ ВО ПАРИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА ПРОМЕТ И ПРЕРАБОТКА НА ЖИТА И ЗА 

МЕЛНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во првиот и вториот став на тон. 4) место „од 
точ. 1)" треба да стои „од точ. 2)". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 30 март 
1954 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи' донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ТЕНИК И ОПОЛНОМОШЗН МИНИСТАР НА ФНРЈ 
ВО УРУГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОИОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР ВО 

УРУГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Миша Пависќевиќ, од должноста вонреден пра-

теник и ополномошен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Уругвај., 

II 
Се назначува 
Славољуб Петровиќ, вонреден пратените и стол-

от ом ош ен министер па Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во Аргентина и Парагвај за вон-

реден пратеник и ополномошен министер на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Уругвај. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 6 

25 март 1954 година 
Белград 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА1 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 42 од 29 декември 1953 година 
објавува: 

Привремена одлука за верификација на манда-
тите на народните пратеници на Републичкиот со-
бор на 'Народното собрание на Народна Република 
Македонија; 

Одлука за избор на Верификационен одбор н а 
Републичкиот собор на Народното собрание на Н а -
родна Република Македонија; 

Привремена одлука за избор претседател, пот-
претседател и записничари на Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија; 

Одлука за избор претседател на Републичкиот 
собор на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија; 

Одлука за избор потпретседател на Републич-
киот собор на Народното собрание на Народна Р е -
публика Македонија; 

Одлука за избор на записничари на Републич-
киот собор на Народното собрание на Народна Ре -
публика Македонија; 

Привремена одлука за образување комисија за 
изработување предлог на Правилник за работа на 
Републичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и за постапката 4на 
донесувањето на Правилникот; 

Одлука за избор на комисија за изработување 
предлог на Правилникот за работа на Републички-
от собор на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија; 

Одлука за претходна начелна согласност за 
измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за о -
сновите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија; 

Одлука за избор на десет народни пратеници 
за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина; 

Привремена одлука за верификација на ман-
датите на народните пратеници на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија; 

Одлука за избор Берификационен одбор на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија; 

Привремена одлука за избор претседател, пот-
претседател и записничари на Соборот на произво-
дителите на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија; 

Одлука за избор претседател на Соборот на 
производителите на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија; 

Одлука за избор потпретседател на Соборот на 
производителите на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија; 

Одлука за избор записничари на Соборот на 
производителите на Народното собрание ра Народ-* 
на Рецубли&а Мзѕедодаја ; 
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Привремена одлука за образување комисија за 
изработување Предлог на правилник за работа на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија и за постап-
ката на донесувањето на Правилникот; 

Одлука за избор на комисија за изработување 
Предлог на правилникот за работа на Соборот ва 
производителите на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија; 

Одлука за претходна начелна согласност за из-
мена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република Маке-
донија; 

Привремена одлука за избор на претседател, 
потпретседател и секретар на Народното собрание; 

Одлука за избор претседател на Народното со-
брание на Народна Република Македонија; 

Одлука за избор потпретседател *на Народното 
собрание на Народна Република Македонија; 

Одлука за избор секретар на Народното собрание 
на Народна Република Македонија; 

Привремена одлука за образување комисија за 
изработување ^Предлог на правилник за работа на 
Народното собрание и за постапката за донесува-
њето на Правилникот; 

Одлука за избор на Комисија за изработување 
Предлог на правилник за работа на Народното со-
брание на Народна Република Македонија; 

Привремена одлука за избор на Р1звршен совет 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија; 

Привремена одлука за образување комисија за 
изработување предлог на Одлука за награди, нак-
нади и дневниците на пратениците на Народното со-
брание; 

Одлука за избор на комисија за изработување 
предлог на Одлука за награди, накнади и дневници 
на пратениците на Народното собрание на Народна 
Република Македонија. 

Во бројот 43 од 31 декември 1953 година обја-
вува: 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Извештај на Републичката изборна комисија за 

изборите за народни пратеници за Републичкиот 
собор на Народното собрание на НРМ одржани 22 
ноември 1953 година; 

Решение за назначување вешти лица во На-
родна Република Македонија. 

Во бројот 1 од 21 јануари 1954 година објавува: 
Решение за свикување Народното собрание на 

Народна Република Македонија во втора седница; 
Одлука за даночните стопи на данокот на до-

ход за 1953 година; 
Решение за продолжување работата на Хидро-

биолошкиот завод во Охрид; 
Одлука за применување на планските инстру-

менти! за 1954 година; 
Наредба за забрана ловот на белвица во Охрид-

ското Езеро; 
Наредба за забрана ловот на пастрмка во Охрид-

ското Езеро ц реката Црни Дрим; 
Решение за изменување составот на Градската 

Изборна комисија за град Скопје. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" во бројот 27 од 31 декември 1953 го-
дина објавува: 

Одлука за помилување на осудените лица; 
Одлука за задолжително испраќање печатени 

работи до Пословиицата на Заводот за авторско-
заштита во Сараево; 

Наредба за измена на Наредбата за одреде лу«* 
вање ловостој на заштитената дивина; 

Решение за оснивање реонски станици за за-
штита на растенијата; 

Решение за оснивање Облаетен антитрахомски 
диспанзер во Тузла; 

Решение за оснивање санитарно-епидемиоло-* 
шки станици во Бихаќ и Ливно; 

Исправка на Законот за измени и дополненија! 
на Законот за избирањето и отповикот на одбор-
ници те на народните одбори; 

Решение за разрешување и назначување дирек-
тор на Заводот за статистика и евиденција на НР, 
БиХ; 

Решение за назначување времени арбитри на 
државната арбитаржа на НР БиХ. 

Во бројот 1 од 14 јануари 1954 година објавува: 
Свикување на Втората седница на Републич-

киот собор и Соборот на производителите на На-
родната скупштина на НР БиХ; 

Одлука за определување ремоната на остатокот 
на ПОЗИТИВНОТО салдо на разликите на девизните/ 
курсеви на претпријатијата; 

Правилник за полагање приватни испити во 
средните економски школи; 

Наредба за времена забрана на риболовот; 
Наредба за измени и дополненија на Наредбата! 

за начинот на риболовот и риболовните направи if * 
средства; 

Наредба за измена на Наредбата за определу-
вање големината на риби и ракови што не смеат 
да се ловат. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКК 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
во бројот 1 од 14 јануари 1954 година објавува: 

Одлука за примена на планските инструменти -
за 1954 година; 

Одлука за времено финансирање државните 
потреби на Народна Република Србија за периодот 
јануари—март 1954'година; 

Наредба за планот на одбраната од поплава за 
1954 година. 

Во бројот 2 од 23 јануари 1954 година објавува* 
Одлука за даночните стопи на данокот на до-

ход за 1953 година; 
Одлука за оснивање Републичка финансиска 

инспекција; 
Одлука за оснивање Републичка инспекција 

за пазариште^ ; 
Одлука за употреба на остатокот на позитив-

ното салдо на разликата на девизните курсеви ои 
стварени во 1953 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 1 од 11 јануари 1954 
година објавуваат: 

Одлука за издвојување населените места од со-
став на една општина односно околија и припоју-
вање во состав на друга општина односно околија; 

Одлука за измена на отопите на акумулацијата 
и општествените фондови; 

Решение за назначување арбитражни вештаци 
во НР Хрватска за 1954 година и дел од пописот 
на вештаците по местата; 

Решение за распишување дополнителни избори 
ва Народниот одбор на градската општина Крк; 
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Решение за распишување дополните лил избори 
на Народниот одбор на град Карловац; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Соборот на производителите на Народниот одбор 
ка околината Сл. Брод; 

Решение за распишување дополнителни избори 
иа Народниот одбор на ©копијата Иванец и Народ-
ниот обдор на општината Иванец; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на градската општина Сл. По-
жега; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Соборот на производителите на Народниот одбор 
на град Риека; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Народниот одбор на градската општина Задар; 

Решение за распишување гласање за отповик 
ка еден одборник од Народниот одбор на градската 
општина Вуковар. 

Во бродот 2 од 14 јануари 1954 година објаву-
ваат: 

Уредба за оснивање републичка инспекција за 
иазариштето; 

Одлука за оснивање инспекции за пазариште^ 
во градските општини; 

Решение за фондовите на здравствените уста-
нови со самостојно финансирање; 

Попис на арбитражни те вештаци во НР Хрват-
ска за 1954 година (Продолжение од бр. 1); 

Решение за распишување дополнителни избори 
на народните одбори на околиите: Пазин, Грачац, 
Сисак, Лабин, Ораховица, Осијек и Госпин; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на народните одбори на општините: Нови Мароф и 
Раша и градските општини: Госпин и Пазин. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" 
»0 бројот 1 од 14 јануари 1954 година објавува: 

Одлука за свикување на Републичкиот собор и 
Соборот на производ ите л ите на Народната скуп-
штина на НР Словенија во прва заедничка седница; 

Прогласување на околината Мурска Сомота за 
заразена со болеста зафататеност ла свињите. 

Во бројот 2 од 21 јануари 1954 година објавува: 
Уредба за оснивање Околиски суд во Шкофја 

Лока и за неговата месна надлежност; 
Уредба за ставање вое сила Уредбата на На-

родната влада на Словенија за задолжителното ис-
праќање печатени работи; 

Наредба за пренесување работи на Околискиот 
суд во Шкоф ја Лока. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 1 од 15 јануари 1954 година објавува: 

Одлука за примена на планските инструменти 
за 1954 година; 

Правилник за работата на здравствените коми-
сии и комисиите за бањски и климатски: лекувања; 

Решение за одобрување оскивањето и работата 
на „Друштвото на геодетски инженери и геометри 
на НР ЦГ"; 

Одлука за определување дополнителни избори 
за избивање на еден одборник на општината рисан-
ска — Рисан. 

Во бројот 2 од 30 јануари 1954 година објавува: 
Одлука за уплата остатокот на позитивното 

салдо на курсната разлика од страна на стопанските 
претпријатија во корист на сметката на републич-
киот фонд за инвестиции; 

Одлука за количините вино и ракија што мо-
жат да се трошат во домаќинствата без плаќање 
данок на промет; 

Одлука за определување нормата по која на 
поодделни видови и квалитети шумски сортирани, 
ќе се наплатува данокот на промет; 
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