
Среда, 15 септември 1954 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 39 ГОД. X 

491. 
Врз основа на чл. 17 ст., 2 од Општиот закон за 

универзитетите, Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА 
СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ НА ФАКУЛТЕТИ 

Во главата I од Одлуката за! запишување свр-
шените ученици на средните стручни школи на 
факултети („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) се 
вршат следни измени и дополненија: 

1. Во точ. 1 првите осум редови се менуваат и 
гласат: 

„Граѓаните на Југославија што свршиле средна 
стручна или учителска школа имаат право под 
исти услови како и граѓаните што свршиле средна 
школа за општо образование да се запишат на 
следниве соодветни факултети, и тоа:" 

2. Во точ. 1 во одделот а) под 5) се^ брише на 
крајот зборот „или", а на крајот на одделот се до-
дава: 

„7) авто-машински односно авто-отсек на сред-
на техничка школа (индустриска средна техничка 
школа) или, авто-сообраќајна средна техничка шко-
ла (средна авто-сообраќајна школа); ' 

8) мелнички отсек на средна техничка школа; 
9) в сено- померен о техничко училиште, школа 

за. активни поморско-машински офицери, воено-
поморека машинска академија; или 

10) артилериско-техничко училиште, школа за 
активни артилериско-технички офицери;" 

3. Во точ. 1 во одделот в) под 3) се брише на 
крајот зборот „или", а под 4) на крајот се додава 
зборот „или". На крајот на истиот оддел се додава: 

„5) хидролошки отсек на средна хидрометеоро-
лошка школа." 

4. Во точ. 1 во одделот е) под 1) се брише на 
крајот зборот „или", а на крајот на одделот се до-
дава: 

„3) кој и да е отсек односно смер на текстилна 
техничка школа (текстилна средна школа, тексти-
лен техникум) или на текстилен работнички те-
хникум; 

4) кој и да е смер на текстилниот отсек на 
средна техничка школа (индустриска средна те-
хничка школа) или на железнички работнички те-
хникум"; 

5) кожарски техникум односно кожарски отсек 
на средна техничка школа или на работнички те-
хнижум; или 

6) графички техникум или графички раббтнич-
ки техникум;" 

5. Во тач. 1 одделот ж) се менува и гласи: 
„ж) на рударски факултет: 
граѓаните што свршиле: 

1) рударски отсек: на средна техничка школа, 
рударска средна техничка школа, рударска средна 
школа или на рударски работнички техникум; или . 

2) бутанки отсек — смер на рударска средна 
техничка школа (рударска средна школа) или на 
работнички техникум за производство на нафта:" , 

6. Во тот. 1 во одделот з) се брише на крајот 
точката и запирката и се додаваат зборовите: „(ме-
в л у р ниш технику м);". 

7. Во точ. 1 одделот и) се менува и гласи: 
„и) на земјоделски факултет: 
граѓаните што свршиле: 

1) кој и да е отсек на средив земјоделска шко-
ла (земјоделски техникум); 

2) средна земјоде лско-машинока школа (земјо-
делско-машински техникум); 

3) средна рибарска школа; или 
4) средна тутунска школа (тутунски техникумј 
8. Во точ. 1 во одделот ј) под 1) се бриЈнСда 

крајот зборот „или", а на крајот на истиот оддел 
се додава: , ' ; 

„3) средна дрвно-индустриска школа од експло-
атациони смер; или ^ 

4) дрвно-преработувачки односно дрвно-инду^ 
стриски отсек на средна техничка школа;" 

9. Во точ. 1 одделот к) под 2) се менува и гласи: 
„ветеринарко-воено училиште односно титула 

за активни ветеринарни офицери;" v 

10. Во тон. 1 одделот л) се менува и гласи: 
,,л) на медицински факултет: 
граѓаните што свршиле: 

1) отсеци на средна медицинска школа: за ме-
дицински сестри, лекарски помошници, санитарни 
техничари, медицински и виши медицински лабо-
ранти , или рентген-техничари односно школа за 
лекарски помошници (школа за медицински сестри), 
школа за санитарни техничари, школа за медицин-
ски лаборанти, школа за виши медицински лабо-
ранти, школа за рештен-техничари, школа за ме-
дицински техничари, школа за физикални терапе-
ути (школа за физикална медицина и рентген), ве-
черна школа за лекарски помошници или вечерна, 
школа за виши медицински лаборанти; или 

2) отсек за лекарски помошници на санитетско 
воено училиште (школа за активни санитетски 
офицери, воено-санитетска офицерска школа) 

11. Во точ. 1 во одделот љ) под !) по зборовите 
„(забарски)" се додаваат зборовите „и заботехнички", 
под 2) се брише на крајот зборот „или" , а под 3) се 
бришат зборовите „— почнувајќи од III класа" и на 
крајот се додава зборот „или". На крајот на одде-
лот се додава: 

„4) школа за заботехничари (средна забстех-
ничка школа);" 

12. Во точ. 1 одделот м) под 2) се бришат на 
крајот зборовите: „— почнувајќи од ЈП класа". 

13. Во точ. 1 одделот н) на крајот на 12-иот ред 
се брише точката и запирката и се додаваат зборо-
вите „или наутички отсек на бродарска средна те-
хничка школа (бродарска технику м);", а на крајот 
на овој оддел се додава: 

„— на отселите (групите): на југословенските 
јазици и книжевности, историјата на уметноста, 
математика и физика: 

граѓаните што свршиле средна кинематограф-
ска школа (сродна филмска школа, кинематограф-
ски техникум) или филмски отсек на индустриска 
средна техничка школа; 

• — на групите: на југословенските јазици и 
книжевности, на источните и западните словенски 
јазици и ' книжевности, на романска и германска; 

граѓаните што свршиле средна библиотекарска 
школа;" 

14. Во точ. 1 во одделот њ) под 3) "на крајот се 
брише зборот „или", а на крајот на одделот се до-
дава* 
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„5) туристичко-угоегителска средна школа (у-
гостителски техникум) или туристичко-угостителски 
Отсек иа економска средна школа; 

6) сообраќајно-транспортен отсек на железнич-
ки техникум, државна сообраќајна железничка 
школа (до 1941 година) или железничка сообраќај-
на школа; 

7) средна поштенска школа или поштенски от-
сек на поштенско-телеграфско-телефонски техни-
ку м; 

8) сообраќаен отсек на средна авто-е собраќа јна 
школа односно авто-сообраќајна средна техничка 
школа; или 

9) иитендантско воено училиште, школа за ак-
тивни интекд аптеки офицери, интенд аптека акаде-
мија (сите во ЈНА), нижа школа на интендантска 
академија (до 1941 година);" 

15. Во тач. 1 во одделот о) под 1) се брише на 
крајот зборот „или", а под 2) се брише на крајот 
точката, се става точка и (запирка и се додава збо-
рот „или". 

На крајот на одделот се додава: . 
„3) средна управна школа;" 
16) Точката 2 се менувај и гласи: 
„Граѓаните што ги завршиле школите спомена-

ти зао точ. 1 во одделот а) под 9) и 10); одделот к) 
под 2); одделот л) под 2); одделот љ) под 3); одделот 
м) под 2) и одделот н) под 9) имаат право да се 
запишат на факултетите цитирани во оваа одлука 
под следниве услови: 

а) ако школувањето во тие школи им траело 
најмалку три години а на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука имаат најмалку завршена 
•седумг едишка школа односно три класа гимназија; 
или 

б) ако школувањето во тие школи им траело 
најмалку две години а на денот на влегувањето 
во -сила на оваа одлука имаат завршено најмалку 
шест класа гимназија." 

17. Главата II се брише. 
18. Досегашната глава III станува нова глава 

II, се менува и гласи: 
„Факултетот согласно условите што самиот ќе 

ги определи ќе им одобрува поединечно запишува-
ње на свршените ученици на средни: стручни и на 
нив соодветни школи (средни уметнички школи, 
воени школи за подготвување активни офицери, Ви-
шата политичка школа и Школата за офицери на 
Народната милиција) за кои со оваа одлука не е 
установено општо право за запишување на тој фа-
култет, ако во поглед на траењето на школува-
њето и претходното школско образование ги испол-
нуваат условите од тон. 2 на оваа одлука." 

19. По новата глава II се додаваат нови глави ТИ 
и IV, кои гласат: 

»Ш 
Граѓаните што по досегашните прописи немале 

грано да се запишат на соодветни факултети, а 
тоа право го имаат според одредбите од оваа од-
лука, можат во учебната 1954/55 година дополни-
телно да се запишат на факултети, ако поминал 
срокот на запишувањето на факултетите. 

IV 
Се овластува Одборот за просвета на Соју-

зниот извршен, совет да дава, по потреба, објасне-
нија за примена на оваа одлука." 

20. Досегашната глава IV станува неша глава V. 
21. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ. 

P. п. бр. 383 
14 септември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, .е p. Родољуб Чолаковић е. p. 

492. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и другите краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДДЕЛНИ КРЕДИТИ НА 

ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Народната банка на ФНРЈ може да им дава 

одделни краткорочни кредити за дополнителните 
обртни средства на градежните претпријатија што 
изведуваат работи под особено тешки услови -и на 
специфични објекти (мостови, тунел ©градби, желе-
знички пруги, хидроцентрали, далеководи) до 4% 
од вредноста на договорените работи преку про-
центот утврден во одделот II ст. 2 од Одлуката за 
одделниот начин и условите за давање кредити за 
дополнителните обртни средства на определени 
категории стопански организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54). 

2), Народната банка на ФНРЈ при одобрувањето 
на кредитните од претходната точка, ќе ја цени ви-
сината на кредитот и оправданоста на поднесеното 
барање на претпријатието. 

3) По овие кредити Народната банка на ФНРЈ 
ќе засметува интерес во висина од 6 xh% годишно. 

4) Срокот за отплата на овие кредити е 30 дена 
по истекот на срокот што со инвеститорот е дого-
ворен за довршување поодделни работи, и не може 
да биде подолг од 15 февруари 1954 година. 

5) По влегувањето во сила на оваа одлука на 
градежните претпријатија не може да им се одо-
бруваат кредити за дополнителни обртни средства 
преку процентите пропишани со Одлуката за оддел-
ниот начин и условите ва давање кредити за до-
полнителните обртни средства на определени ка-
тегории стопански организации, ни со гаранција 
од народниот одбор на околината (градот), автоном-
ната единица или народната република. 

6) Кредитите за дополнителни обртни средства 
што им се одобрени на градежните претпријатија 
врз основа на гаранција од народните одбори, авто-
номните единици или народните републики пред 
да влезе во »сила оваа одлука треба да се сообразат 
кон одредбите од оваа одлука до 30 септември 
1954 година. 

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

P. п. бр. 384 
15 септември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

493. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното 

послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/53), 
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 ПРЕОДНИТЕ ИЗВОЗНИ 

ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА 
1) Во Одлуката за постапката со проодните 

извозни заклучоци од 1953 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54) точката 9 се менува и гласи: 

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

а) на извоз на жив и заклан добиток и месо 
од добиток што ќе се изврши по пр собните заклу-
чоци до 31 март 1954 година заклучно; 

б) на извоз на сите други стоки што ќе се 
изврши по проодните заклучоци до 31 октомври 
1954 година заклучно. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во .Службениот лист на ФНРЈ*" 
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2) Онаа одлука влегува- во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јули 1954 година. 

Р. е. Т&р. 38С 
15 септември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

494. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската 

дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) и тон. II од Одлу-
ката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет и за натамошната работа на приготвување 
закони ра стопанскиот систем („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ЖИТО, БРАШНО, ПЧЕНИЧНИ КРУПИЦИ И 
ТРИЦИ 

1) Во тон. 1 од Одлуката за определување нај-
високи продажни цени за жито, брашно, пченични 
крупици и трици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
33/54) под текстот „пченично брашно „тип 1200" од 
32 дин. за 1 кг" се внесува следниов текст: 
„пченично брашно „тип-т-1300" од 32 дин. за 1 кг 
пченично брашно „тип—1500" од 31 дин. за 1 кг/1 

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

P. п. бр. 378 
8 септември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

495. 
Врз основа' на главата XLI на Сојузниот опште-

ствен план за 1954 година, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ГОЛЕМОХЕ-

МИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во точ. 1 од Одлуката за определување прет-

пријатијата на големохемиската индустрија („Слу-
жбен ли)ст нај ФНРЈ", бр. 35/54) на крајот се додава 
под ј): Фабрика за азотни соединенија, Горажде. 

2. Точ. 2 од одлуката се менува и гласи: 
„Остануваат во важност решенијата на не род-

ните одбори донесени до објавувањето на оваа од-
лука со кои по овој основ им е признаено наголе-
мување на пресметковните плати и на другите 
претпријатија на хемиската индустрија покрај 
претпријатијата цитирани во точ. 1." 

3. Точ. 3 од одлуката се брише. 
Р. п. бр. 377 

в септември 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

496. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот 

На житата („Службен лист на ФНР1", бр. 26/53) 
'Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
.донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МЕЛЕЊЕТО НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА 
1) Со цел на што порационално искористување 

На пченицата и 'ржта сите мелници се должни да ги 

мелат пченицата и 'ржта на начинот пропишан со 
ова решение. 

2) Мелниците се должни од 100 кг пченица ква-
литет 76 кг хектолитар ска тежина со 2% уродица 
и нечистота и 13% влага да добијат со мелење 85 
кг брашно со 13% влага, 12 кг трици и 2% уродица 
и нечистота. 

Ако го бараат тоа потребите па пазарот од 100 
кг пченица со квалитетот од претходниот став може 
со мелење да, се добие 90 кг брашно со 13% влага, 
7 кг трици и 2% уродица и нечистота. 

Просто мелење можат да вршат само мелни-
ците што немаат уреди за чистење и просејување. 

Како растур и согорување при мелењето од ст. 
1 и 2 се признава најмногу 1%. 

3) Со мелењето од ст. 1 и 2 на претходната точ-
ка смее да се вади најмногу 5% бело брашно и 
гриз. 

4̂) Во промет можат да се пуштаат следниве 
типови пченично брашно: 

а) пченично брашно „тип — 400", кое смее да 
содржи најмногу 0,43% пепел. .Според големината 
на честиците ова брашно може да биде со ознака 
„400 — мазно", „400 — остро" и „400 — крупичеето"; 

б) пченично брашно „тип — 1300", кое смее да 
содржи најмногу 1,30% пепел; 

в) пченично брашно „тип — 1500", кое смее да 
содржи најмногу 1,5% пепел, ако се врши меле-
њето од ст. 2 точ. 2 на ова решение; 

г) пченична крупица „тип — 400", која смее да 
содржи најмногу 0,45% пепел. Според големината 
на честиците крупицата може да биде со ознака 
„400 — ситна" и „400 — крупна". 

Содржината на пепелот во пченичното брашно-
се изразува во процент на сувата материја. 

5) Во промет може да се пушта и брашно со 
најмногу 14% влага. Ако процентот на влагата во 
брашното е поголем односно помал ед 13%, за секој 
процент влага се одбива процент од цената одно-
сно се додава, процент врз цената. Дрспките сз зе-
маат во обѕир. 

6) Југословенската народна армија за своите 
потреби ќе договара тип на брашно по избор, а спо-
ред свои ге стандарди. 

7) Пчеиичното брашно „тип — 1300" и „тип — 
1500" може да содржи и 5% 'ржано брашно. 

3) Мелниците се должни од 100 кг 'рж ква-
литет 70 кг хектолитар ска тежина со 2% у радица 
и нечистота! и 13% влага да добијат со мелење 80 
кг брашно и 18 кг уродица и трици. Како растур 
и согорување се признава најмногу 2%. 

Просто мелење на 'рж можат да вршат само 
мелниците што немаат уреди за чистење и просе-
јување. 

9) Во промет можат да се пуштаат следниве ти-
пови 'ржано брашно. 

а) „тип — 950" кој смее да содржи најмногу 
1,00% пепел; 

б) „тип — 1250" кој смее да содржи најмногу 
1,30% пепел. 

Содржината на пепелот во 'ржано брашно се 
изразува во процент на сувата материја. 

10) Ако хектолитарската тежина на пченицата и 
'ржта е поголема однссно помала од предвидената 
во тон. 2 и 8 на ова решение, количината на бра-
шното се наголемува односно намалува за 0,5% кг 
за секој килограм разлика во хектолитарската те- -
жина, а за исто толку се намалува односно наголе-
мува количината на триците. Дропките се земаат 
во обѕир. 

Ако пченицата и 'ржта имаат поголем односно 
помал процент уродица, нечистота или влага од 
предвидената во точ. 2 и 8 на ова решение, коли-
чината на брашното се намалува односно наголе-
мува за 1 кг за секој поголем односно помал про-
цент уродица, нечистота или влага. Дропките се 
земаат во обѕир. v 

11) На првите цилиндри смее да се пушта пче-
ница односно 'рж со најмногу 0,5% уродица. 
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12) Со влегувањето во сила ва ова решение 
престанува да важи Решението за мелењето на 
пченицата и 'ржта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
33/54). 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 145 

4 септември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

497. 
Брз основа на одредбите од главата XXIX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/54) и тон. I под 3) од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен сове* донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ 
1. Се забранува извоз на сите видови желез-

нички дрвени прагови. 
2. По заклучоците што се извршени до влегу-

вањето $0 сила на ова решение прагови можат да 
се извезуваат најдоцна до крајот на октомври 1954 
година. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 147 

15 септември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

498. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII 

на Сојузниот општествен план за 1954 година, а 
во врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од 
Одлуката за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликата во цените при 
увозот, кој е составен дел од Решението за видовите 
стоиш и услуги и за висината на коефициентите 
за пресметување разликата во цените при увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се вршат 
следни дополнениј а: 

1) Во гранката 127 (прехранбена индустрија) 
по редниот број 34 се додава нов реден број, кој 
гласи: 

„35. Туњевина свежа — за 
^продукцију коефицијент 1,00." 

2) Во гранката 128 (графичка индустрија) се 
додава нов реден број, кој гласи: 

„3. Картице за рад стати-
стичких машина коефицијент 1,00." 

II. Коефициентот утврден со ова решение за 
пресна туњевина ќе се применува на оние работ** 

Среда, 15 септември 1954 

на увозот на таа стока што се склучени од 1 август 
1954 година, додека коефициентот утврден за кар-
тичките за работа на статистички машини ќе се 
применуваат на оние работи на увозот на таа стока 
што се склучени од 15 јуни 1954 година. 

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

Сојузен извршен совет 
, О. е. бр. 137 

31 август 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

499. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен: план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ"? бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54) Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликата во цените при 
извозот, кој е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при из-
возот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се вр-
шат следни измени и дополненија, и тоа: 

1. Во гранката 116 (неметали), редниот број 25 
се менува и гласи: 

„25. Равно стакло коефицијент 2.50" 
2. Во гранката 123 (индустрија на целулоза и 

хартија) се додава нов реден број, кој гласи: 
„10. Карбон папир коефицијент 2.50" 

3. Во гранката 113 (нафта) се додаваат нови ре-
дни броеви, кои гласат: 

„8. Плинско уље коефицијент 2,00 
9. Битумен коефицијент 2,00" 

4. Во гранката 121 (индустрија на градежни 
материјали) редниот број 5 се менува и гласи: 

„5. Салонит коефицијент 2,00'* 
5. Во гранката 127 (прехранбена индустрија) се 

додаваат нови редни броеви, кои гласат: 
„55. Ликери коефицијент 1,75 
56. Сладне клице коефицијент 1,00" 

6. Во гранката 12.2 (дрвна индустрија) редниот 
број 10 се менува и гласи: 

„10. Сандуци — коефицијент 1,25" 
II. Коефициентите утврдени со ова решение 

ќе се применуваат: 
на рамно стакло — на извозот извршен од 

1 јули 1954 година; 
на карбон-папир, плинско уље, битумен, са-

лонот, ликери и сладни клици — на работите склу-
чени од 1 август 1954 година; 

на сандаци — на работите склучени од 15 
јуни 1954 година. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 138 

31 август 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмаиовиќ, «с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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500. 
Врз основа на одредбата од главата XXIX 

на Сојузниот општествен план за 1954 година и тон. 
I под 4) од Одлуката за овластување Одборот за 
стопанство да донесува решенија по работите од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТОТ ЗА ИЗВОЗ 
ПАМУЧНИ ТКАНИНИ И ЦЕЛ-ТКАНИНИ ОД 

ПАМУЧЕН ТИП 
1. Се утврдува контингентот на памучни тка-

нини и цел-тканини од памуче« тип 'за извоз во 
периодот јулЛ—декември 1954 година во количина 
од 15 милиони квадратни метра. 

2. Тканините од претходната точка можат да 
се извезуваат само со одобрение од Управата за 
надворешна трговија. 

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

Сојузен извршен совет 
4 О. е. бр. 142 

2 септември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

501. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII 

на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата ж 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/53) и точ. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен: совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА И КОЕФИЦИ-
ЕНТОТ ПРИ ИЗВОЗОТ НА СУРОВ МАГНЕЗИТ 

1. На извозот на 8.000 тони суров магнезит ќе 
се примени коефициентот 1,25. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 141 

31 август 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

502. 
Врз основа на одредбите на одделот 4 од гла-

вата XXVIII и 'главата XXXIX на Сојузниот опште-
ствен план за 1954 година, а во врска со чл. 32 од 
Уредбата за организам ата и работењето на Соју-
зниот извршен colfeT {„Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54) и точ. I под 1) и 4) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54) 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ 
НЕКОИ ПРОИЗВОДИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
ПРИ ИЗВОЗОТ 

1. Се утврдува контингентот и коефициентот 
за извоз на следниве производи од гранката 114 — 
Црца металургија за 1954 година, и тоа за: 

шипкаест челик 500 тони со коефициентот 1,75 
бетонски челик 1.500 тони со коефициентот 1,50 
дебел и среден 

л и м 500 тони со коефициентот 1,50 
безшавни цевки 2.000 тони со коефициентот 1,50 
влечен челик 50 тони со коефициентот 2,00 
ладно вал јани 

тракта 500 тони со коефициентот 1,35 
валјак тел 500 тони со коефициентот 1.50 
влечен тел 500 тони со коефициентот 1,50 
влечен тел 

поцинкуван 200 тони со коефициентот 1,75 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 140 
31 август 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. ^ 

503. 
Врз основа; на чл. 3 ст. 2 од Уредбата за надво-

решно-трговското поодување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА РАКОВО-
ДНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ШТО РАБОТАТ НА НА-. 

ДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ РАБОТИ 
Член 1 

Раководните службеници што работат на над-
ворешно-трговски работи (во натамошниот текст: 
раководни службеници) мораат да ги имаат струч-
ните квалификации пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како раководни службеници во смисла на овој 

правилник се сметаат: 
1. во трговските претпријатија што се занима-

ваат исклучиво со работи на извоз и увоз: 
а) директор на претпријатие, 
б) заменик односно помошник директор, 
в) директор односно раководители на лооддел* 

-ни сектори (одделенија, служби) во претпријатие, 
г) економско-комерцијален советник на прет-

пријатие, 
д) претставник на претпријатие во земјава, 
ѓ) делегат на претпријатие во странство, 
е) раководител (шеф) на пословница на прет-

пријатие, 
ж) самостојни референти што работат на над-

ворешно-трговеки работи, 
з) правен референт на претпријатие, 
ѕ) деловен секретар на претпријатие; 
2. во производните претпријатија што се зани-

маваат со работи на извоз и увоз и во трговските 
претпријатија што не се занимаваат исклучиво со 
работи на извоз и увоз: 

а) раководител (шеф) на надворешно-тргопска 
работна единица односно н а дв ор е шио - т рт овек а слу-
жба во претпријатие, 

б) делегат на претпријатие во странство, 
в) самостојни референти што работат на над-

вор е шно-трг ов ски работи; 
3. во другите стопански организации што се 

занимаваат со надворешно-трговски работи: 
а) раководител (шеф) на над^срешко-тргосвска 

работна единица, односно на на^ .решио- трг овек а 
служба во претпријатие, 

б) самостојни референти што работат на над-
вор еип: о - трг овски р аб оти. 

Член 3 
За раководните службеници, освен правниов 

референт на претпријатието, потребни се следниве 
стручни квалификации: 
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— завршен факултет односно со него рамна 
школа, пракса од најмалку 4 години на комерци-
јални работи од што најмалку 2 години на надво-
решно-трговски работи и знаење на еден странски 
јазик, или 

— завршена средна економска школа (трговска 
академија) односно кејзи рамна школа, пракса од 
најмалку 6 години на комерцијални работи од што 
најмалку 3 години на надвсрешно-тргоески работи 
и знаење на еден странски јазик, или 

— завршена нижа средна односно нејзи рамна 
школа, пракса од најмалку 8 години на комерци-
јални работи од што најмалку 4 години на иадво-
р е ш и о - т р г ов ски работи и знаење на еден странски 
јазик. 

За правните референти на претпријатијата е 
потребен завршен правен факултет. 

Член 4 
По исклучок од чл. 3 ст. 1 на овој правилник, 

на лицата што ги немаат пропишаните стручни 
квалификации а кои на денот на влегувањето во 
сила на овој правилник се нашле на должностите 
на раководни службеници (чл. 2 точ. 1 под а) до ѕ) 
и. тон. 2 и 3) и кои имаат најмалку 3 години пракса 
на надворешко-тргоЕОки работи може да им се 
признае стручната спрема за раководен службеник 
ако се утврди дека имаат способно сти да ги вршат 
со успех соодветните работи и без стручните ква-
лификации предвидени во чл. 3 ст. 1 на овој пра-

в и л н и к . Решението за исклучителното признавање 
4на стручната спрема го донесува републичкиот др-

( жаиен секретар за работи на стопанството врз осно-
ва на мислење на стручна комисија од три члена 
што се формира одделно за таа цел. Врз основа на 
такво решение за исклучителното признавање на 

' стручната спрема овие лица можат да вршат ра-
боти на раководни службеници во сите стопански 

, организации што вршат надворешно- трг е вс ки ра-
боти. 

По исклучок од чл. 3 ст. 1 на свој правилник, 
републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството може за поодделни случаи да даде од-
делна согласност за раководен службеник (чл. 2 
точ. 1 под а) до ѕ) и точ. 2 и 3) да биде назначено 
лице што ги нема пропишаните стручни квалифи-
кации ниту му е признаена стручната спрема во 
смисла на претходниот став. 

Член 5 
Како пракса на комерцијални работи, во сми-

сла на овој правилник, се смета времето поминато 
на работи во врска со промет на стоки и со вршење 
услуги. 

Како пракса на надворешно-трговски работи, 
во смисла на овој правилник, се смета времето по-
минато во стопанските организации на работите 
коишто во смисла на членот 1 од Уредбата за 
к а дв ор з ши о - тр г ов сх о т о послување се сметаат како 
надвсрешно-трговски работи, како и времето поми-
нато во органите на државната управа и во опште-
ствените организации на работите и задачите што 
се однесуваат до надворешио-трговското псслуЕање. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 3935 

4 септември 1954 година 
Белград 

, Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

504. 
Врз основа на чл. 160 од Уредбата за данокот 

на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53) 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОДЕЊЕ РАБОТНИ КНИГИ 
НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И ИМОТ 

1) Во Наредбата за задолжително водење ра -
ботни книги на даночните обврзници на" данокот 
на доход од самостојни занимања и имот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/54), на крајот 'на точ. 1 се 
додава нов став, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на претходниот 
став, финансискиот орган на народниот одбор на 
околната, градот односно градската општина со 
одделни права може во текот на годината со обра-
зложено решение да нареди работни книги да 
водат и оние даночни обврзници на данокот на; 
доход од самостојни занимања и имот чиишто при-
ход односно промет во текот на даночната година 
битно се наголемил во однос на износите на при-
ходот односно прометот предвидени во претходниот 
став. Исто така, тој може да ги ослободи од водење 
работни книги оние даночни обврзници на данокот 
на доход од самостојни занимања и имот чиишто 
приход односно промет во текот на даночната го-
дина битно се намалил во однос на износите на 
приходот односно прометот предвидени во прет-
ходниот став." 

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

Бр. 8560 
30 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

505. 
Врз основа на тон. 3 од Решението за книжење 

вредноста на основните средства проценети по 
Упатството за проценка на основните средства во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕ-
НА НА РЕШЕНИЕТО ЗА К Н И Ж Е Њ Е ВРЕДНОСТА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО 
УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ 

СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО 
1) Во Упатството за примена на Решението за 

книжење вредноста на основните средства проце-
нети по Упатството за проценка на основните сред-
ства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/53) на крајот на тон. 1 под, б) се'брише точка 
и запирка, се става запирка и се додава: 

„како и на вредноста на земјоделските машини 
и орудија (422—429);". 

2) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а/ 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 8151 
31 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 
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506. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот иа производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

за заварување со топење JUS G.Сб.020 
Гумени "цевки со уфрлувач: Цевки 

за црскалки JUS G.C6.021 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

. за преточување вино JUS G.C6.022 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

за топла вода ..JUS G.C6.023 
Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 

за студена вода и неутрални теч-
ности JUS G.C6.024 

Гумени цевки со уфрлувач: Цевки 
за збиен воздух JUS G.C6.025 

Гумени ц&вии со уфрлувач: Цевки 
за заситена пара JUS G.C6.026 

Гумени цевки; со уфрлувач: Цевки 
за ушсување и натиск со метална 
спирала JUS G.C6.027 
Наведените југословенски стандарди објавени 

се (во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1955 година. 

Бр. 2386 
14 септември 1954 година 

Белград ^ 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизациј а, 

инж Славољуб Виторовић, е. р. 

507. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот на; производите и за производ ите л ните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) 
Сојузната комисија за стандардизација донесува' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА АЛАТОТ ЗА РЕЗАЊЕ НАВОИ 
1. Во издание на Сојузната крмисија за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарда: 
Алат за резање навои — Дефиниции 

и ознаки на поимите JUS K.D6.001 
Брезница — влезови JUS K.D6.020 
Тростепени врезници за метрички 

навал од редот А JUS K.D6.030 
Двостепени врезници за метрички 

на.вон од редот Б JUS K.D6.031 
Врезници за навртки за метрички 

навои од редот А JUS K.D6.04Q 
Двостепени врезници за цевкин навој ЈПЅ It.D6.100 
Нарезницгд за метрички навои од ре-

дот Д JUS K.D6.200 
Нарезници за метрички нанси од ре-

дот В и редот А од Ml до М2,6 JU$ K.D6.201 
Превртувани за врезници JUS K.D6.300 

Превртувани за нарезници JUS K.D6.310 
Уфрлувачи за нарезници и US K.D6.311 

Наведените југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1955 година. 

Бр. 23&5 
14 септември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж Славољуб Виторовић, е. р. 

508. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ПАЗИН И ЛАБИН 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
— С о ј у з н и о т с о б о р — 

Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими избор-

ните акти што се однесуваат до дополнителните 
избори одржани во Изборната околија Пазин и Jla-
бин, па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници поднесува следен 

и з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија 
Пазим и Лабин определени со Одлуката на Соју-
зниот собор од 11 јуни 1954 година се одржани на 
8 август 1964 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеше Избор-
ната комисија на НР Хрватска и Околината из-
борна комисија за околната Пазин и Лабин. 

3) Гласањето е извршено за кандидатите чија-
што кандидатура беше потврдена од Околноката 
изборна комисија и објавена од Сојузната изборна 
комисија под бр. 30 од 26 јули 1954 година во „Слу-. 
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 32 од 4 август 1954 
година, и тоа за кандидатите: Крајцар Антуна Ан-
тун од Пазин, Лаз агрин Ивана Ратко од П од л абии 
и Врбавац Антуна Јосип од Лабин. 

4) Око листата изборна комисија за Изборната 
комисија Пазин и Лабин го утврди резултатот на 
изборите на начинот пропишан со чл. 126, 127 ст. 1, 
129 и 130 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните н а р о д а пра-
теници. 

Резултатите на изборите се следни: 
Запишало избирачи 36.715 % 
Гласале 33.640 91,6 
За кандидатот Крајцар Антун 19.973 59,4 
За кандидатот Лазариќ Ратко 8.759 26,0 
За кандидатот Врбанац Јосип 3.409 10,1' 
Неважечки гласачки ливчиња 1.499 4,5 

Врз основа на ова Околиската изборна коми-
сија за Изборната околија Пазин и Лабин го про-
гласи за народен пратеник Крајцар Антуна Антуна 
од Пазин. 

Бр. 34 
4 септември 1964 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓеглгќ. с р* 
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Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
ка,родното стопанство, по извршената споредба со 
изворниот текст на Правилникот за стручната 
спрема на инженерите и техничарите како одго-
ворни раководители за поодделни видови градежни 
објекти и работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/54), ги утврди во објавениот текст долу наве-
дените грешки, и дава 

PI О П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА (СТРУЧНАТА СПРЕМА 
НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ КАКО ОД-
ГОВОРНИ РАКОВОДИТЕЛИ ЗА ПООДДЕЛНИ 

ВИДОВИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 
Во чл. 1 и 2 место: „Дипломиран инженер од 

градежен (конструктивен) смер" и „Дипломиран 
инженер од архитектонски смер" треба да стои: 
„Градежен инженер" односно „Инженер архитект", 
а во чл. 3 и 4 место: „„Дипломиран техничар од 
градежен (конструктивен) смер" и „Дипломиран 
техничар од - архитектонски смер" треба да стои: 

Градежен техничар" односно „Архитектонски те-
хничар". 

Во чл. 5 точ. 5 место: „дека е деловно способно" 
треба да стои: „дека не е под старателство". 

Од Државниот секретаријат за работи на на-
родното стопанство, 8 септември 1954 година. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи по извршената споредба со изворниот текст 
утврди дека во текстот на Правилникот за измени 
и дополненија на Правилникот за пограничната 
зона („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) се пот-
крале долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОГРАНИЧНАТА 

ЗОНА 
I. Во Списокот на местата и населбите што вле-

гуваат во пограничната зона, а пред околијата Ви-
рсвитица треба да стои: 

Околија Копривница 
Општина Дрње: Ботово, Дрње. 
Општина Ѓелековац: Ѓелековац. 
Општина Гола: Гола, Гота лово, Јешково, Ко-

вачка, Оточка, Трник. 
Општина Леград: Ле град. 
Општина Ждала: Циганфис, Пепелара, Ждала. 
II. Во Ок оли јата димитровградска се испуштени 

кекси места што треба да бидат во пограничната 
зона, така што списокот на местата за Околијата 
димитровградска треба да биде следен: 

Општина Каменица: Сенокос, Бољев Дол, Иза-
товци, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Вл ков ја. 

Општина Сми ловци: Мојинци, Мазгош, Прото-
иогшнци, Еребевница, Радејина. 

Општина Димитров град: Димитровград, Бачево, 
Град иње, Лукавица. 

Општина Жељуша: Сливница, Трапа, Прана. 
Општина Потапово: Драговича. 
Општина Борово: Барје, Било, Тудовица, Бо-

рово, Верзар, Горња Невља, Доња Невља, Врапца, 
Скрвеница. 

Општина Триени тОдоровци: Петачинци, И о 
кровци. 

Од сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи, 11 септември 1954 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

401. Одлука* за измени и дополненија на Од-
луката за запишување свршените учени-
ци на средните стручни школи иа фа-
култети — 617 

492. Одлука за давање одделни кредити на 
градежните претпријатија 618 

493. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за постапката со преодивте изво-
зни заклучоци од 1Ѕ53 година 618 

494. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување највисоки продажни цени 
за жито, брашно, пченични крупици и 
трици 619 

495. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување претпријатијата на голе-
мохемиската индустрија 619 

496. Решение за мелењето на пченицата и 
'ржта 619 

497. Решение за забрана да се извезуваат же-
лезнички прагови 620 

498. Решение за утврдување коефициентите 
за пресметување разликата во цените 
при увозот 620 

499. Решение за измени и дополненија на 
Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликата во 
цените при извозот 620 

500. Решение за утврдување контингентот за 
извоз памучни тканини и цел-тканини од 
памучен тип 621 

501. Решение за утврдување количината и 
коефициентот пр-к извозот на суров маг-
незит 621 

502. Решение за утврдување контингентите за 
извоз некои производи и коефицентите 
за пресметување разликата во цените 
при извозот 621 

503. правилник за стручните квалификации 
на раководните службеници што работат 
на н а дв ор етно- трг овски работи 621 

504. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за задолжително водење работни 
книги на даночните обврзници на дано-
кот на доход од самостојни занимања и 
имот — — — — — g22 

505. Упатство за дополнение на Упатството за 
примена на Решението за книжење вред-
носта на основните средства проценети 
по Упатството за проценка на основните 
средства во стопанството 622 

506. Решение за југословенските стандарди за 
производите од гума 623 

507. Решение за југословенските стандарди за 
алатот за резање навои 623 

508. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина одржани во Избор-
ната околија Пазин и Лабин 623 

Исправка на Правилникот за стручната спре-
ма на инженерите и техничарите како 
одговорни раководители за поодделни ви* 
дови градежни објекти и работи 624 

Исправка на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за погранич-
ната зона 624" 
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