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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ СПОГОДБАТА СОДРЖАНА ВО 
МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА МЕЃУ ВЛА-
ДИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, СО-
ЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ОБЕ-

ДИНЕТОТО КРАЛСТВО ЗА СЛОБОДНАТА 
ТЕРИТОРИЈА ТРСТ 

Изразувајќи задоволство што со прегово-
ри е постигната спогодба содржана во Мемо-
рандумот за согласноста меѓу владите на 
Федеративна Народна Република Југославија, 
Република Италија, Соединетите Американ-
ски! Држави и Обединетото Кралство за Сло-
бодната Територија Трет, 

сметајќи дека таа спогодба во денешниве 
меѓународни односи: претставува соодветно 
остварувавме на оправданите права на наро-
дите на Југославија и нивните вековни; стре-
межи за ослободување и обединување, 

констатирајќи со жалење дека еден дел 
од нашите сонародници се' уште остана вон 
границите на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија, 

сметајќи дека и покрај таа постигнатата 
спогодба претставува крупен придонес за 
светскиот мир и меѓународната соработка, 

Сојузниот извршен совет, врз основа на 
чл. 79 тач. 1 во врска со чл. 9 ст. 1 алинеја 3 
од Уставниот закон, 

р е ш и : 
1. Се усвојува спогодбата содржана во Мемо-

рандумот за согласноста меѓу владите на Федера-
тивна Народна Република Југославија, република 
Италија, Соединетите Американски Држави и Обе-
динетото Кралство з а Слободната Територија Трет, 
постигната] во Лондон на 5 октомври 1954 го-
дина, како и во анексите и писмата приклучени 
кон' неа. 

2. Со денот кога во смисла на точ. 2 од Мемо-
рандумот ќе бидат спроведени граничните исправ-
ки! предвидени во него, а по престанокот на рабо-
т а ^ " ф . воената управа на ЈНА на Југословенската 
зоЅј® на СТТ, се воведува цивилна управа на Фе-
д а к т и в н а Народна Република Југославија на те -
риторијата на која според оваа спогодба се проши-
рува цивилната управа, на Федеративна Народна 
Република, Југославија1. 

3. Цивилната управа на. територијата означена 
во точ. 2 на ова решение ќе ја вршат народните 
одбори на општините, градските општини и на око-
лиите1, кИко и во [рамките на своите права и должно-
сти [р&ћубличките и сојузните органи. 

На) ѓгодрачјето на околијата Копар* како и 
на подрачјето на досегашната зона А на Слобод-
ната Територија Т^рст на која се проширува ци-
вилната ј а р е в а на Федеративна Народна Република 
Југославија, правата и должностите на републич-

органи ќе ги вршат соодветните органи на 
"на Народна Република Словенија, а на под-

рачјето на околината Б у ј е — соодветните органа 
на Народна Република Хрватска. 

Р. п. бр. 411 
7 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. р. 

525. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Устав-

ниот закон, а во врска со чл. 114 став 2 од Законот 
за стопанските судови, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД 

СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
Член 1 

Во постапката пред стопанските судови се п л а -
ќаат такси според одредбите од оваа уредба и та!-
рифата која е составен дел од уредбава, и тоа: 

1) за стопански и поморски спорови и спорови 
за надоместување штета; 

2) за извршување; 
3) за присилна ликвидација на стопанските ор-

ганизации ; 
4) за регистрација на стопанските организации^ 
Во постапката против стопанските организации! 

и (одговорните »лица во тие организации пораде 
стопански престапи, не се плаќаат такси. 

Член 2 
Во постапката по стопанските и поморските 

спорови и споровите за надоместување штета, к а к о 
и во постапката з а извршување се плааќаат: 

1) паушална такса за постапка пред стопан-
ски суд од прв степен; 

2) паушална такса за постапка пред стопански 
суд од втор степен; 

3) такса за судско решение и судско порамну-
вање. 

Со паушалните такси од точ. 1) и 2) на прет-
ходниот став не се опфатени таксите з а исправи 
и други писмена! што се поднесуваат до стопанскиот 
суд со цел за докажување. 

Член 3 
Во постапката за присилна ликвидација на 

стопански организации, како и во постапката за 
регистрација на стопански организации, се плаќаат 
такси з а поодделни! списи и дејствија. 

Во постапката за присилна ликвидација се 
плаќа и паушална такса. 

Член 4 
Таксената обврска настанува: 
1) за паушалната такса за постапката пред 

стопански суд од прв степен — во моментот на 
поднесувањето н а тужбата; 

2) за паушалната такса за постапката пред 
стопански суд од втор степен — во моментот на 
поднесувањето на ревизијата односно жалбата; 

3) за судското порамнување — кога ќе се склучи; 
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4) за таксата за списите и дејствијата во по-
стапката за присилна ликвидација на стопански 
организации, — во моментот на поднесување на 
поднесокот, а за паушалната такса — во моментот 
на распоредувањето на расположивите средства на 
ликвидационата маса за намирување барачките на 
поверителите; 

5) за таксата за регистрација на стопански ор-
ганизации — во моментот на предавањето на под-
н е с е т е во врска со регистрацијата. 

Обврската за плаќање такса за судско решение 
настанува во моментот на објавувањето на реше-
нието — ако странката е присутна при објавува-
њето, а ако решението не се објавува — во момен-
тот кота и' се врачува на странката препис од ре-
шението. 

Таксата за судско решение и порамнување мо-
ра да се плати најдоцна во срок од 10 дена од мо-
ментот кога настанала таксената обврска. 

Член 5 
Таксата се должни да ја платат, и тоа: 
1) паушалната такса за постапката пред сто-

пански суд од прв степен — странката што подне-
сува тужба; 

2) паушалната такса за постапката пред сто-
пански суд од втор степен — странката што под-
несува ревизија односно жалба. Ако обете странки: 
поднесуваат ревизија односно жалба, тие плаќаат 
такса секоја сразмерно делот на вредноста на спор-
ниот предмет што се напаѓа во ревизијата или 
жалбата; 

3) таксата за. решение — тужителот односно 
жалителот; 

4) таксата за судско порамнување — обете 
странки солидарно; 

5) таксата за поднесци во постапката за при-
силна ликвидација на стопански организации — 
странката што ги поднесува; 

6) таксата за регистрација на стопански орга-
низации — стопанската организација која бара да 
се изврши регистрација или да се изврши измена 
во регистарот. 

Член 6 
Недостаточно или непрописно платена или во-

општо неплатена т а к т не го задржува текот на 
судската постапка туку таксата се наплатува спо-
ред одредбите од оваа уредба. 

Член 7 
Ако пред стопански суд се појави некоја ис-

права ко ја е подложна на плаќање такса, а од са -
мата исправа не се гледа дека таксата е платена, 
судот ќе го повика подносителот да докаже во срок 
од 10 дена дека з а таа исправа е платена такса. 
'Ако подносителот не го докаже тоа, судот ќе ис-
прати заверен препис од исправата во срок од н а -
тамошни 10 дена до финансискиот орган на околи-
ната, градот односно градската општина со одделни 
права на чие Подрачје се наоѓа седиштето на судот 
заради наплата на неплатената такса. 

Член 8 
Личните и предметните ослободувања од такси: 

што важат к а ј редовните судови се применуваат 
и к а ј стопанските судови. 

Кога повеќе лица односно стопански и опште-
ствени организации, од коишто некое е ослободено 
од плаќање такса, заеднички поднесуваат тужба 
односно ревизија или жалба, или некои други под-
несци, должно е да ја плати полната такса ^ о с л о -
боденото лице односно не ос лоб одената стопанска 
или општествена организација. 

Кога во постапката по споровите и во постап-
ката за извршување во коишто една странка е 
ослободена од плаќање такса, на оваа ослободена 
странка ќе и' се досуди што и да е од странката 
која не ужива таксено ослободување, тогаш ќе се 
одреди странката која не ужива таксено ослобо-
дување да ја плати паушалната такса и таксата 
за р е ш е н о т о што би требало да ја плати ослобо-

дената странка кога не би била ослободена. Во овој 
случај судот при врачувањето на решението ќе и' 
наложи на не ос лободе ната странка да ја плати 
таксата во срок од 10 дена од денот на врачува-
њето на решението. Ако странката не ја плати: 
оваа такса во ОВОЈ срок, ќе се применуваат одред-
бите од чл. 14 и 15 на оеаа уредба. 

Член 9 
Таксите во постапката "по стопанските и помор-

ските спорови и споровите за надоместување ште-
ти, како и во постапката за извршување к а ј судо-
вите од прв и втор степен се плаќаат според вред-
носта на спорниот предмет. 

При утврдувањето вредноста на спорниот пред-
мет за плаќање такса, согласно ќе се применуваат 
правните правила за судските такси. 

Ако вредноста на спорниот предмет не може 
да се процени, како вредност на, спорниот предмет 
за плаќање такса се зема вредноста, и тоа: 

1) за предметите што ги раскравува окружен 
стопански суд — 100.000 динари; 

2) за предметите што ги раскравува виши стог 
пг неки суд — 400.000 динари. 

При пресметувањето таксата според оваа уред-
ба што се плаќа спрема вредноста на спорниот 
предмет, секоја започната илјада се смета како 
цела. 

Член 10 
Како основ за плаќање такса за пријавите на 

поверителите во постапката за присилна ликвида-
ција на стопански организации ќе се земе износот 
на борачките што ги пријавуваат поверите лиге. 

Ако еден поверител пријави: повеќе Нарачки, 
таксите се плаќаат Брз вкупниот износ на тие ба-
рачки. Ако поверителот ќе ја намали пријавената 
барачка дополнително, се плаќаат такси според 
висината на намалената борачка. 

Член 11 
При порамнувањето вон присилна ликвидација 

како основ за пресметување на таксата се зема 
збирот на износите по кои е постигнато порамну-
вање. Таксата е должна да ја плати стопанската 
организација во чија корист е одобрено порамну-
вањето. 

1 Член Ш 
Кога присилната ликвидација на стопанска ор-

ганизација ќе се заврши со делба, како основ з а 
пресметување на паушалната такса предвидена во 
тарифата на оваа уредба се зема збирот на изно-
сите шта се употребени или стојат на располагање 
за намирувале долговите на ликвидационата маса. 

Член 13 
Таксите во постапката пред стопанските су-

дови се плаќаат во таксени марки. Таксените мар-
к и се лепат на п о д н е с и т е (на тужба, ревизија од-
носно жалба и на други поднесци) и се поништу«* 
ваат според општите прописи за таксите. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
наго ленената такса (чл. 14 и 15) и паушалната 
такса во постапката за присилна ликвидација на 
стопански1 организации се наплатуваат во готови) 
пари преку Народната банка на Ф Н Р Ј од жиро-
сметката на таксениот обврзник. ' 

Таксата во готово се уплатува на одделна смет-* 
ка при Народната банка на ФНРЈ, што ќе ја одре-
ди банката за оваа цел. 

Член 14 
Ако таксениот обврзник не ја плати воопшто 

таксата пропишана со оваа уредба, или таксата ја! 
плати ненавремено или непотполно, покрај редов-
ната такса ќе плати! уште и двоен износ на редов-
ната такса на. име наголемена такса.. 

Член 15 
Кога стопанскиот суд ќе утврди дека таксата 

пропишана со оваа уредба не е воопшто платена 
или е платена ненавремено или; непоттѓолно, ќе из -
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даде налог да се наплати редовната такса, ако не 
е платена, како и двоен износ на неплатената ре-
довна такса на име наголемена такса. 

Налог за наплата на таксата според претход-
ниот став судот и' издава на фили] алата на На-
родната банка на ФНРЈ при која се води жиро-
сметката на таксениот обврзник. Филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ е должна да го изврши 
налогот од судот и да ја наплати таксата. 

Член 16 
Ако со грешка е наплатена поголема такса от-

колку што е пропишана, може да се бара враќање 
на повеќе наплатената такса во срок од 90 дена од 
денот кога таксата е наплатена погрешно. 

Решение за враќање на таксата донесува ре-
публичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството. 

Член 17 
Ако со одредбите од оваа уредба и тарифата 

не е предвидено поинаку, одредбите од Законот за 
"таксите ќе се применуваат и во постапката пред 

Член 18 
По сите спороѕви и други предмети што се за-

почнати до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе 
се наплатува такса според досегашните прописи 

Член 19 
Се овластува Државниот секретар за работи на 

народното стопанство по потреба да издава упат-
ства за примена на оваа уредба. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. П- бр. 426 

9 октомври 1954 година 
Белград 

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

ТАКСЕНА ТАРИФА 
I. ТАКСИ ВО СПОРОВИТЕ И ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

а, о 
си сз 
н 

П р е д м е т Основ 
на таксата 

Износ 
на таксата 

1 (1) Паушална такса за сите списи и дејствија во постап-
ката ка ј стопански суд од прв степен, освен судско 
решение, се плаќа според вредноста на спорниот 
предмет, и тоа: 

до 
преку 5.000 10.000 

»> 10.000 25.000 
и 25.000 50.000 
» 50 ООО 100.000 „ 100.000 250.000 
ЈУ 250.000 500.000 
» ~ 500.000 1,000.000 
» 1,000.000 

5.000 Дин. вредност - Дин. 150 
250 
400 
800 

1.500 
3.000 
4.500 
7.000 

1% 
а најмногу 1,000.000 дин. 

(2) Паушална такса за сите списи и дејствија во постап-
ка ка ј стопански суд од втор степен, освен судско 
решение, се плаќа по ст. (1) од овој тарифен број. 

(3) За сите списи и дејствија во мандатна постапка и во 
постапка за извршувањето, освен судско решение, се 
плаќа половина на таксата од ст. (1) на овој тарифен 
број. Ако по повод приговор против платниот налог 
се започне редовна постапка, тужителот е должен 
да ја плати разликата до таксата по ст. (1) од овој 
тарифен број во срок од 10 дена од врачувањето на 
поканата за спорната расправа. 

(4) Заf сите списи и дејствија во врска со обезбедувањето 
н$ доказите се плаќа половина на таксата од ст. (1) 
н& овој тарифен број. 

(1) За решение на стопански суд од прв степен се плаќа 
т а А а според вредноста на спорниот предмет, и тоа: 

5.000 Дин. вредност до 
преку 5.000 10.000 

10.000 25.000 
25.000 50.000 
50.000 100.000 

100.000 500.000 
500.000 1,000.000 

1,000.000 5,000.000 
5,000.000 10,000.000 

10,000.000 25,000.000 
25,000.000 -

а најмногу 1,000.000 дин. 

150 
250 
500 

1000 
2009 

- '/а Дрт 
1,8% но не помалу од 10.000 
1,6% »1 п п »» 16.000 
1,4% »» >» »> >» 80 000 
1,2% »> »1 »> ,» 140.000 
1% »> Ј, « ЗОО coo 
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ар. 
ор. П р е д м е т Основ 

на таксата 
Износ 

» а таксата 

(2) За решение на стопански суд од втор степен се плаќа 
такса по ст. (1) на овој тарифен број. 

(3) За решение на стопански суд во мандатна постапка и 
во постапка за извршување се плаќа половина на 
таксата од ст. (1) на овој тарифен број. 
Забелешки: 
I. Таксата за решението на стопански суд во мандат-
на постапка и во постапката за извршување се плаќа 
во моментот на поднесувањето на предлогот за изда-
вање платен налог односно предлогот за извршување. 
Ахо по повод приговор против платниот налог се за -
почне редовна постапка, во таксата за решение се 
засметува и таксата што е платена за издавање на 
платниот налог. 
И. За решенијата со кои судот се огласува за нена-
длежен, се плаќа половина на таксата од ст. (1) од-
носно ст. (2) на овој тарифен број. 
За судско порамнување во текот на постапката по 
споровите и во постапката за извршување се плаќа 
половина на таксата од тарифниот број 2 на оваа 
тарифа. 

II. ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСИЛНА ЛИКВИ ДАЦИЈА И ПОРАМНУВАЊЕ ВОН ПРИСИЛ-
НАТА ЛИКВИДАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗ АЏИИ 

Поднесци 
(1) За барањето за одобрување спогодбата за порамнува- Дин. 

ње вон присилната ликвидација. 
(2) За барањето на доверителот да се отвори присилна ЗОО 

ликвидација. 
(3) За пријавата на доверителите во постапката на при- 5QQ 

силна ликвидација според вредноста на барачката 
до 5.000 динари за секој тг Зак 75 
преку 5.000 до 25.000 Дин. „ „ „ 200 

25.000 „ 100.000 „ „ „ ЗОО 
100.000 „ 500.000 „ * „ ,„ „ 500 
500.000 динари „ „ „ 600 

(4) За жалбите против решенијата на ликвидациониот 
совет „ „ „ 1.500 

(5) За другите поднесци до ликвидациониот совет или суд » » » *— 10® 
Забелешки: 
I. Такса не се плаќа: 

(1) За поднесците на ликвидациониот управител; 
(2) За поднееците за исправка на грешките во судски го 

решенија. 
II. За поднесоците поднесени во два или повеќе при-
мероци (дупликати, трииликати ити.) се плаќа за вто-
риот и за секој натамошен примерок такса од 75 дин. 
Прилози 
За прилозите со поднесците и записниците, ако спо-
ред содржината не се составен дел на поднесокот и 
записникот, и тоа: 
а) за книги, брошури, ситуациони планови и други 

предмети што не се списи за секое парче 60 
б) за сите други исправи за секој табак 30 
Забелешки: 
I. Ако се приложуваат списи и исправи таксирани 
според прописите што важат, се плаќа само разли-
ката на таксата ако ја има. 
II. Ако се приложуваат прилози во препис, за секој 
прилог се плаќа оваа такса и кога сите прилози се 
препишани на една хартија. 
III. Не подложуваат на такса на прилозите: 
1) обврзниците на државните и други јавни заеми, 

нивните купони и талони; хартиите што замену-
ваат пари (меници, чекови и ел.) и други вредно-
сници; 

2) исправите и списите што се ослободени од такса 
само за извесна употреба, кога ќе се употребат за 
тоа како прилози. 

Преписи 
За судските преписи што се издаваат по барање од 
странката, се плаќа такса без обѕир дали преписот е 
потврден или не за секој табак - - 230 
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l a p . 
бр. П р е д м е т Основ 

на таксата 
7 Званични потврди 

Званични потврди на судот: 
а) ако му се даваат на управителот на ликвидацио 

ната маса, не се подложни на такса; 
б) ако им се даваат на други лица се плаќа такса 

$ Паушална такса 
Паушалната такса во постапката за присилна ликви-
дација и во постапката за порамнување вон присил-
ната ликвидација се плаќа според збирот на сумите 
употребени односно расположиви за намирување дол-
говите и барачките на поверите лиге на претпријати-
јата, и тоа 

III. ТАКСИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
9 Поднесци 

Поднееците за запишување во регистарот на стопан-
ските организации: актите за оснивање и конститу-
ирање на стопанската организација, како и за секое 
друго запишување во врска со оснивањем, консти-
туирањето, престанокот и ел. 

Забелешка: 
Таксата по овој тарифен број не се плаќа за подне-
с е т е с з кои се пријавува запишувањето на присил-
ната управа или присилната ликвидација. 

10 Запишување во регистар 
1) За запишување на актот за оснивање на стопан-

ска организација 
2) За запишување на одобрението за конституирање 
3) За запишување на лицето овластено за потпишу-

вање на фирмата на стопанската организација, без 
обѕир дали се врши измена на веќе запишаните 
лица или не, за секое лице 

4) За запишување измена на фирма 
5) За запишување на секоја настаната измена на за-

пишаните податоци во регистарот 
Забелешка: 

"I. Кога повеќе стопански организации се соединуваат 
во една, покрај таксата за поднесок, се плаќа и такса 
за запишување на соединувањето по тарифниот број 
10 точ. 5 од оваа тарифа, за секое соединето претпри-
јатие; а за запишување на новоосновано претпријатие 
се плаќа такса по тарифниот број 9 и 10 на. тон. 1—3. 
II. Кога седиштето на стопанската организација се 
преместува на подрачје на истиот стопански суд, се 
плаќа соодветната такса од тарифниот број 9, како и 
од овој тарифен број, т. е. за спроведување на изме-
ната во регистарот на стопанските организации. 
Кога седиштето на стопанската организација се пре-
местува од подрачјето на еден на подрачје на друг 
суд, се плаќа к а ј судот на новото седиште такса како 
при регистрацијата на новооснованото стопанско 
претпријатие. 

III. За запишувањето на присилна управа или при-
силна ликвидација на стопанските организации не се 

плаќа такса. 
ц Запишување погонски и работни единици 

За запишување погонска или работна единица на 
стопанска организација се плаќа половина на так-
сата од тарифниот број 9 и 10 од оваа тарифа. 

13 Објавување 
За испраќање запишаните податоци за да се објават 
во службениот весник 

16 Изводи 
З а (изводи од регистарот на стопанските организации 

Износ 
на таксата 

за секој табак Дин 
- 150 

2% 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

за секој табак ЗОО 

5.000 
500 

ЗОО 
2.000 

- 500 

500 

што ре издаваат ро барање од странките за секој табак 500 
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526. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

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

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ИА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за здружување на стопанските ор-

ганизации („Службен лист на ФНРЈ1 ', бр. 54/53 и 
27/54) по членот 4 се додаваат нови членови, кои 
гласат: 

„Член 4а 
Стопанските организации можат врз основа на 

договор да се здружуваат во заедници заради за -
едничко вршење стопански работи во странство (за-
едничка изведба на инвестициони работи и ел.). 

Членови на заедница, по исклучок, можат да 
бидат и институтите и установите што имаат за з а -
дача да ја унапредуваат дејноста за која е осно-
вана заедницата. 

Заедницата е правно лице, а работи по пропи-
сите што важат за • стопанските организации. 

Со заедницата управуваат нејзините органи из-
брани од членовите на заедницата. 

Со правилата на заедницата поблиску се опре-
делуваат особено: задачите на заедницата; орга-
ните* на заедницата, нивниот делокруг, составот и 
начинот на избирањето, како и меѓусебниот однос 
на здружените стопански огранизации. 

Заедницата мора да биде член на Сојузната 
надвор ешнотрг ов ска комора. 

Заедницата се регистрира при Управата за над-
ворешна трговија според одредбите од Уредбата за 
надворешно-тргозското побелување и при надле-
жниот окружен стопански суд според одредбите од 
Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани. Со 
регистрацијата на заедницата правилата на заед-
ницата се сметаат како одобрени. 

Управата за надворешна трговија може да од-
бие регистрација на заедница ако постои основано 
сомнение дека заедницата не ќе може да ги врши 
со успех работите заради кои е основана, ако не р а -
сполага со стручни кадрови или достаточни сред-
ства за вршење на тие работи, или ако правилата 
на заедницата содржат одредби што им се спро- ' 
тивки на прописите што важат. 

Против решението донесено во смисла на прет-
ходниот став, заедницата може во срок од 15 дена 
по приемот на решението да подаде жалба до Од-
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
преку Управата за надворешна трговија. 

Со регистрацијата при окружниот стопански 
суд заедницата се здобива со својството на правно 
лице и со правото да ги врши работите заради кои е 
основана. 

Член 46 
Основните средства на заедницата се форми-

раат од основните средства што членовите на зае-
дницата се должни да и' ги стават на располагање 
на начинот предвиден во правилата на заедницата, 
ако со посебни прописи не е определено поинаку. 
Заедницата може да формира основни средства и 
од долгорочни кредити што и' ги става на распола-
гање Народната банка на ФНРЈ. 

Обртните средства и* ги става на располагање 
на заедницата Народната банка на ФНРЈ според 
прописите што важат за давање кредити за обрт-
ните средства. 

Обртни средства можат на заедницата да и' да-
дат и самите членови на заедницата од средствата 
со кси располагаат самостојно. 

За обврските па заедницата гарантираат соли-
дарно членовите на заедницата." 

Член 2 
Во ст. 1 на чл. 5, по зборовите „од чл. 3" се 

брише запирката и се додаваат зборовите „и чл. 4а 
од оваа уредба". 

Член 3 
Во членот 10 се внесува нов став прв, кој гласи: 
„Во коморите се зачленуваат стопанските орга-

низации, како и стручните здруженија. Со стату-
тите на поодделни комори ќе се определи кои уста-
нови со самостојно финансирање, институти и лабо-
ратории можат да се зачленат во комората", 

Член 4 
На крајот на ст. 1 од чл. 18 се додава нова ре-

ченица, која гласи: „ С О Ј У З Н И О Т извршен совет може 
да оснива и други СОЈУЗНИ комори". 

Член 5 
По членот 18 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 18а 
Стопанските организации можат ^ да осниваат 

одделни сојузни мешовити надворешно-трговски ко-
мори со задача да работат на зацврснувањето и на-
тамошното развивање на на дв сретно -трговските 
односи со поодделни земји. 

Членови на коморите основани во смисла на 
претходниот став, можат да бидат само стопанските 
организации. 

Обивањето на коморите од ст. 1 на овој член 
го одобрува Сојузниот извршен совет." 

Член 6 
Членот 21з се менува и гласи: 
„Постојаниот придонес на фондот ќе се пре-

сметува од работите по коишто фактурите се испла-
тени односно наплатени по влегувањето во сила на 
оваа уредба, без обѕир кога се склучени работите." 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 424 

9 октомври 1954 година 
Бал град 

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

527. 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
ните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот 
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
Член 1 

Во Уредбата за звањата и платите на персона-
лот во здравствените установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54) членот 16 се менува и гласи: 

„Дополнителната плата на здравствениот пер^ 
сонал со виша стручна спрема што работи на р а -
ботите од хигиенско-епидемиолошката служба, кака 
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и на персоналот со в и ш а стручна спрема што р а -
боти на контрола на лековите, изнесува н а ј м а л к у 
6.000 динари месечно." 

Член 2 
Дополнителната плата по оваа уредба тече од 

1 јуни 1954 година. 
Член 3 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 423 

9 октомври 1954 година 
Белград 

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

528. 

Врз основа на одделот II од Одлуката з а по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и з а 
натамошната работа на. приготвување закони з а 
стопанскиот систем („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
8'54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА 
ФИЛМОВИТЕ ЗА ЈАВНО П Р И К А Ж У В А Њ Е 

Член 1 
Членот 9 од Уредбата з а преглед на филмовите 

за јавно прикажување (.,Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 19/53) се менува и гласи: 

„Сојузната комисија за преглед на филмови 
има одделна претсметка на приходите и расходите 
во рамките на претсметката на Сојузниот и з в р -
шен совет." 

Член 2 
Членот 15 се менува и гласи: 
„За преглед на филмовите се плаќа надоместу-

вање. Висината на надоместувањето је определува 
Сојузната комисија за преглед н а ф и л м о в и в о со-
г гаси ост со сојузниот Државен секретар з а работи 
на општата управа и за буџет." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот н а обја-

вувањето во „Службениот лист н а Ф Н Р Ј " . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 425 
9 октомври 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

529. 
Врз основа на одделот И од Одлуката з а потвр-

да на уредбите н а Сојузниот извршен совет и з а 
натамошната работа н а приготвување закони з а сто-
панскиот систем („Службен лист н а Ф Н Р Ј " , бр. 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНИТЕ ИСПРАВКИ НА О Б Л О Ж Е Н И -
ОТ ДАНОК НА ДОХОД ОД СЕЛСКОТО СТОПАН-
СТВО СПОРЕД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД ЗА 

1954 ГОДИНА 
1. По- исклучок од одредбите на Уредбата з а 

данокот на. доход и Уредбата за катастарот на з е -
мјиштето, финансискиот орган н а народниот одбор на 
околината, градот односно градската општина со 
одделни права (во натамошниот текст: народен од-
бор) ќе изврши исправка на обложениот данок н а 
доход од селското стопанство според катастарскиот 
приход з а 1954 година! во случаи кога облогот е и з -
вршен врз основа на' катастарскиот операт што н е 

и ' одговара на фактичната состојба н а 31 декември 
1953 година во поглед на имотно-правниот однос и л и 
во поглед на начинот на обработката, (културата) н а 
земјиштето, ако тие исправки не се извршени 
веќе порано. • * 

2. Даночниве обврзници на коишто данокот на 
доход од селското стопанство з а 1954 година им е 
обложен според катастарскиот приход, должни се 
најдоцна до 30 ноември 1954 година да поднесат до 
народниот одбор н а општината н а чие подрачје се 
наоѓа односното земјиште, при јава за сите измени 
во нивните имотно-правни односи, и л и во начинот 
на обработката (културата) н а нивното земјиште, 
што настанале до к р а ј о т н а 1953 година а кои н е се 
спроведени низ катастарскиот операт, и тоа к а к о з а 
измените што повлекуваат намалување на данокот, 
т а к а и з а измените што повлекуваат наголемување 
на данокот. 

Народниот одбор по исклучок може да го про -
д о л ж и срокот од (претходниот став најдоцна до к р а -
јот н а 1954 година. 

3. Даночните обврзници што во определениот 
срок не ќе поднесам п р и ј а в и за измените што (повле-
куваат намалување на данокот, губат право да и м 
се извршат исправки н а обложениот данок за 1954' 
година според оваа одлука. Ако н е поднесат п р и -
јави за и з м е н и ^ --то наголемување н а 
данокот* даночните обврзници ќе се з адолжат со 
данокот дополнително, а покра ј тоа ќе бидат казнети 
според соодветните прописи. 

4. Даночните обврзници се д о л ж н и во поднесе-
ната пријава , покра ј другите податоци* да внесат, 
з а односното земјиште и следни ознаки: катастарска! 
општина, број на поседовниот лист, фамилијарно, 
татково и родено име н а сопственикот односно ило-' 
доуживателот, број на парцелата, култура, класа ИЈ , 
поврвнина — сето ова според досегашната и ново-
настанатата состојба. 

5. Ако за пријавените измени во имогно-прав-> 
мите односи постојат исправи даночните обврзници 
се д о л ж н и д а ти п р и л о ж а т кон поднесените пријави. ' / 

6. Народниот одбор н а општината е должен да! 
ш провери сиге поднесени п р и ј а в и и да ј а потврди 
нивната точност на самите пријави . Во сите с л у -
ч а и кога за пријавените измени во имотно-правните 
односи не постојат јавни исправи, народниот одбор 
н а општината може, со цел да ј а провери поднесе-
ната пријава , да бара дополнителна из ј ава од соп-
ственикот односно плодоуживателот н а земјиштето 
и л и од други лица. Пријавите за измена на култу-
рата на земјиштето народниот одбор ќе ти провери 
на самото место. 

7. Проверените и потврдени при јави народниот 
одбор на општината ќе ги испрати по список до к а -
тарската управа н а народниот одбор на околијата 
во срок од 15 дена од истекот на срокот за подне-
сување пријава . 

8. Врз основа на поднесените при јави катастар-
ската управа н а око ли ј ата в р ш и ново пресметување 
на катастарскиот приход за секој даночен обврзник 
и ј а утврдува разликата меѓу поранешниот и но-
виот катастарски приход. Новото лп е сметав ање рч 
катастарскиот приход ќе се изврши на тој начин и п о 
за земјиштето ч и ј а култура е изменета ќе се зема 
класата од соседното земјиште со онаа култура ко-
ја и ' одговара на новата култура иа пријавеното 
земјиште. 

9. По извршеното пресметување катастарска та 
управа н а околината ќе направи список на даноч-
ните обврзници за сета сколи;а, на кои треба да 
им се и з в р ш и исправка на обложениот данок со 
утврдените р а з л и к и на катастарскиот приход со 
кои треба да се намали односно наголемо поране -
итниот катастарски приход. Катастарската управа е 
должна да го испрати до финансискиот орган на 
народниот одбор списокот на даночните обврзница 
со новиот катастарски приход во срок од 20 детта 
од денот кога е примена пријавата . 

10. Примените при јави катастарската управа н а 
околијата ќе ти з а д р ж и при себе, и според нив ќе 
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изврши! измени: во катастарскиот операт откога при-
јавените измени ќе ги проверат на самото место 
стручни катастарски службеници и откога даночни-
те обврзници! ќе поднесат потребни докази кои се 
предвидени со Уредбата за катастарот на земји-
штето. За таа цел даночните обврзници се должни 
да/ прибават 3ai пријавените измени во имотно-прав-
нјите односи потребни исправи и дополнително да 
ги испратат до катастарската управа, ако тоа веќе 
нб го сториле при поднесувањето на пријавата. 

11. Врз основа на податоците од списокот на 
даночните обврзници што го примил од катастар-
ската управа, финансискиот орган на народниот 
одбор ш утврдува новите даночни основи и ја 

Гсметува разликата на данокот со која треба да 

намали односно нагол еми поранешниот износ 
Ма обложениот данок за 1964 година. Со утврдената 

, разлика! на данокот ќе се задолжи даночниот обвр-
,јзник со припишуваше* односно ќе му се намали 
, Обложениот данок со отпишување. Исправките на 
Обложениот данок финансискиот орган е должен 
Где ги изврши во срок од 30 дена од денот кога е 
^ [примен списокот на даночните обврзници од ката-
( ц а р с к а т а управа. Ови? измени ќе се спроведат 
низ даночната главна книга. 

12. Извршените исправки на обложениот данок 
з а 1Ф54 година ќе се сметаат како конечни ако со 

^редовната проверка на самото место или со ревизија! 
ffoa катастарот од страна на катастарската управа не ќе 
?)ое утврдат неточности во поднесените пријави. Ако 
So® утврди дека поднесената пријава е невистинита; 
ш дека не и* одговара на фактичната состојба на, 
ШЈорвнот, даночниот обврзник повторно ќе се задол-
ж е н со отпишаниот данок и против него ќе се при-
рдш&т пропишаните казнени мерки. 

13. Финансискиот орган на народниот одбор не-
вада да врши присилна наплата на спорните износи на 
Дданоасот што според поднесените пријави би треба-
л о да се отпишат, се' додека не ќе се решат подне-
с е н и т е пријави. 
\ 14. Измените во имотно -пр авните односи и к у л -
турите на земјиштето што настанале по 1 јануари 

Ш&04 (година ќе се пријавуваат и според нив ќе се 
(^проведуваат измени во катастарскиот операт по 
\ редовната постапка предвидена со Уредбата за к а -
" в е т а р о т на земјиштето. 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФЛРЈ" . 

Р. п бр. 420 
9 октомври 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

530. 
Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за ор-

ганизацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТСКИ 
ПРАШАЊ \ ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РА-
БОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
I. Се овластува Одборот за буџетски прашања 

на Сојузниот извршен совет да донесува решенија 
од надлежноста на Сојузниот извршен совет: 

1) за одобрување средства .од буџетскиот резер-
вен фонд за покритие на непредвидените и недо-
статочно предвидените расходи; 

2) за одобрување средства од девизната резерва 
за девизните стоковни и нестоковни плаќања на 
државните органи и установи, установите со само-

стојно финансирање и на општествен мтв органи-
зации, 

3) за одобрување тримесечни планови на при-
ходите и расходите за извршување на сојузниот 
буџет; 

4) за измени на предопределеноста и висината 
на кредитите предвидени во сојузниот буџет (за вир-
манирањето); 

5) за утврдување пресметките на приходите и 
расходите на сојузните органи и установи што се 
осниваат во текот на буџетската година, како и за 
пренесувањето и распоредувањето на средствата од 
укинатите сојузни органи и установи на новите ор-
гани и установи на кои им е доверено извршува-
њето на задачите од укинатите и реорганизираните 
органи и установи; 

6) за склучување краткорочни позајмици за по-
критие на недостигот на благајничката готовина 
по сојузниот буџет; 

7) за давање гаранција за кредитите што ги 
склучуваат установите со самостојно финансирање 
што ги основал Сојузниот извршен совет; 

8) за установување дополнителни плати за нови 
работни места при сојузните органи и установи и за 
измени на висината на дополнителните плати за 
поодделни работни места што постојат при тие ор-
гани. 

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

P. п. бр. 414 
9 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

531. 

Брз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 
за обртни средства и другите краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ЗИМНИЦА И 
КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ЗАПАСИ НА СТОКИ ВО 
КРАИШТАТА ШТО ПРЕКУ ЗИМА СЕ ОТСЕЧЕНИ 

ОД СООБРАЌАЈОТ 
1. Народната банка на Ф Н Р Ј може во економ-

ската 1954/55 година да одобрува одделни кредити: 
вон конкурс, и тоа: 

а) за зимница — на трговските претпријатија 
и дуќани за промет со земјоделски производи на 
дробно, на угостителските претпријатија и дуќани, 
на мензите и ученичките интери ати; 

б) за навремена набавка потребни запаси на 
стоки — на трговските претпријатија во краишта-
та што преку зима се отсечени од сообраќајот. 

Кои краишта се сметаат како отсечени од соо-
браќајот преку зима определува републичкиот из -
вршен совет. 

2. Кредитите од претходната точка под а) мо-
жат да се користат само за набавка на прехранбени 
артикли за приготвување зимница, (компир, кро-
мид зелка), а кредитите под б) за набавка на 
сите оние артикли што се потребни за редовното 
снабдување на потрошувачите. 

3. Кредитите по оваа одлука Банката може да 
ги одобрува до крајот на ноември 1954 година. 

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

5. Кредитите и' се враќаат на Банката во еднак-
ви месечни отплати најдоцна до 30 април 1955 го-
дина. 

6. Црнава отплату стасува по истекот на 30 деда 
од денот m m п о д о б р е л к р е с т о * « ^ * * < 
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7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. ii. бр. 419 
9 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

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

P. тг. бр. 410 
4 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

532. 
Брз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за здружување иа стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА ГРАДЕЖНА КОМОРА 

1. За територијата на Југославија се оснива Со-
јузна градежна комора. 

2. Членови на Сојузната градежна комора мо-
ж а т да бидат: градежните претпријатија, организа-
циите за градежно проектирање, претпријатијата за 
геолошки и геомеханички истражувања, институ-
тите и лабораториите, како и стручните здруженија 
на цитираните претпријатија. Индустриските прет-
пријатија за производство на градежни материјали 
(мајдани за камен, шлункари, багерски претприја-
т и е , в&рџилници, кер амид ници, претпријатија за 
производство на елементи од бетон и вештачки ка -
мен, претпријатија за произодатво на гипс, и др.) и 
градежните занаетчиски оретпријатиЈа, како и нив-
ните стручни здруженија, можат да се зачленат и во 
Сојузната градежна комора. 

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

P. п. бр. 422 
9 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

533. 

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на! ФНРЈ", бр. 56/53) и точ. II од Одлу-
ката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет и за натамошната, работа на приготвување за -
кони за стопанскиот систем („Службен лист на 
.ФНРЈ", бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕ-
НИ ЗА ЖИТО, БРАШНО, ПЧЕНИЧНИ КРУПИЦИ 

И ТРИЦИ 
1. Во тон. 1 од Одлуката за определување н а ј -

високи продажни цени за жито, брашно, пченични 
»рупици и трици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
33/54) во 15-иот ред се бришат зборовите: 

„пченка во зрно сушена со 14% влага од 19 дин. 
ђа 1 кг", а место нив се става нов текст кој гласи: 

„пченка природно сува со 14% влага од 20 дин. 
ра X кг." 

2. Во тон. 2 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кога увозната пченица се испраќа до коза и 

да е истоварена станица на Војводина увозното прет-
пријатие нема да наплатува возарина од Нови Сад 
ДО П е т а р д а станица.M j » . -

534. 
Врз основа на одделот 7 од главата XVIII, ЗДдв-^ 

лот 3 од главата XIX и оделом 1 од главата XLI на< 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 35 ст. 3 од Уредбата за заемите за ин-
вестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 4/54) и чл. 30 од Уредбата за кредитите за обртни 
средства и другите краткорочни кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕ-

МЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
I. Во Одлуката за кредитирање на индивидуал-

ните земјоделски, др оизв одите ли („Службен Л Ј И С Т н а 
ФНРЈ" , бр. 27/54) се вршат следни измени и допол-
ненија: 

1) На к р а ј на точ. 1 се додава нов став, ко ј 
гласи: 

„На пчеларите што се зачленети било во земјо-
делски, било во пчеларски задруги, им се д а в а а т 
кредити за унапредување на нивните пчеларници, 
под условите определени во оваа одлука." 

2) Последниот став на точ. 2 се менува и гласи: 
„На пчеларите може да им се дава кредит и , 

преку пчеларските задруги што во поглед иа доде- ' 
лувањето на кредитот ги вршат сите работи и тп 
имаат сите права што според оваа одлука ги имаат 
земјоделските задруги." 

3) Точ. 7 се менува и гласи: 
„Кредитите дадени со срок за враќање до една 

година се отплатуваат во две рати, а другите к р е -
дити — преку пол годи шии отплатат. Со договорот 
за кредитот можат да се предвидат и покуси еро- . 
кови за враќање, како и поголем број отплати и во 
текот на годината." 

4) Во точ. 11 во ставот 2 на две места се брише 
зборот: „(ануитета)", 

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

P. п. бр. 427 
11 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р . 

535. 
Врз основа на чл. 12 точ. 8 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон во врска со чл. 15 
од Уредбата за работните книшки („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 7/52), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ НА РАБОТНИТЕ КНИШКИ 
1. Се овластуваат републичките извршни со-

вети да можат да ги пропишуваат сроковите за при-
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вршување работата околу заменувањето и издава-
њето иа работните книшки. 

Сроковите можат да се пропишуваат единствено 
за територијата н а целата народна република или 
различно за подрачја на пооделни околии и гра-
дови. 

2. Во границите на срокот пропишан од репу-
бличкиот извршен совет, народните одбори на око-
лиите, градовите и: градските општини со одделни; 

(права можат да им определуваат на стопанските 
| Организации, на надлештвата и установите на нив-
н и т е подрачја срокови за извршување дејствијата 
[што ice должни овие да ги извршат според одред-
б и т е од Уредбата за работните книшки. 
^ 3* Оваа одлука . влегува во сила со денот на 
: објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 
' P. и. 6ip. 416 
»9 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. „р. Александар Ранковиќ, е. р. 

536. 

Врз основа на чл. 10.9 од Законот за стопанските 
судови; и чл. 63 ст. 3t од Уредбата за организацијата 

[ и работењето на Сојузниот извршен совет („Слу-
£ жбен лист на ФНРЈ" , бр. 19/54), Сојузниот извршен 
v совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 
1. Регистрацијата на стопанските организации 

/ ја врши окружниот стопански суд на чие подрачје 
сз p.adia седиштето на стопанската организација. 

2. Регистрацијата на стопанските организации 
I се врши со запишување во регистарот на претпри-
; ј ати Јата, и дуќаните или во регистарот на задругите. 
^ Во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните се 
( запишуваат претприј ати јата и дуќаните, нивните 
1 погонски и работни единици и заедниците на прет-
{ Пријати јата, како и занаетчиските задруги. 

Во регистарот на задругите се запишуваат зе -
\ м ј оде леќите задруги и нивните самостојни погони, 

како и неземјоделските задруги, освен занаетчи-
ските задруги. 

* 3. Регистарот на претпријатијата и дуќаните и 
регистарот на задругите се јавни. 

Окружниот стопански суд е должен да издава 
изводи за запишувањата во регистрите, како и да 
позволува увид во регистрите и во списите што се 
однесуваат до регистрацијата. 

4. Секретарот за правосудни работи на Соју-
зниот извршен совет ќе пропише, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, согласно одредбите на 
тач. 1—3 од оваа одлука, упатство за регистрација 
на стопанските организации. 

Упатството за регистрација на стопанските ор-
ганизации ќе содржи особено одредби: за поднесу-
вање пријави за регистрација и за содржината на 
пријавите, за книгите за регистрација — со потреб-
ни обрасци на книгите, оа начинот на запишува-
њето на потрбните податоци во регистрите и за 
објавување на податоците. 

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

P. п. бр. 415 
9 октомври 1954 година 

Белград 
Сојузен; извршен совет 

Секретар, Потпретседател,^ 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

537. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54) чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 19/54), Сојузниот извршен со* 
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСНО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ ДЕЈНОСТИ 

НА ГРАНИЦА НА ДВЕ ОКОЛИИ 
1. Ако стопанската организација врши дејност 

на граница на две околии (на пр.: градежно прет-
пријатие што гради хидроцентрала на река која 
дели околии, или хидроцентрала на таква река, ф а -
брика чи ј фабрички круг л е ж и на подрачје на две 
околии, земјоделски имот чие земјиште се наоѓа 
на подрачје на две околии и ел.), расподелбата ка 
добивката, по одбивањето на сојузниот данок на 
добивката, на дел што иш припаѓа на сколиите и дел 
што и ' припаѓа на, стопанската организација ј а 
врши народниот одбор на ок оли јата на чие под-
рач је се наоѓа седиштето на стопанската организа-
ција. Како седиште на стопанската организација 
во смисла на претходниот став се смета седи-
штето на самата стопанска организација утврдено 
со актот за нејзиното оснивање, седиштето на н е ј -
зиниот погон, работилиште или друга работна еди-
ница што ја раководи погонската единица на гра-
ница на две околии. 

2. Делот на добивката што им припаѓа на гра-
ничните околии го дели меѓу тие околии народни-
от одбор на околијата на. чие подрачје се наоѓа се-
диштето на стопанската организација во согла-
сност со народниот одбор на граничната околија. 

3. Ако меѓу народниот одбор на околијата на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската ор-
ганизација и народниот одбор на граничната око-
ли ја не се постигне согласност за расподелбата на 
делот на добивката во смисла на претходната точка, 
расподела ата на тој дел на добивката је врши со 
решение народниот одбор на око лиј ата на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на стопанската организа-
ција, водејќи сметка за висината на доходот фор-
миран на подрачјето на секоја околија. 

4. Ако раеподелбата, на добивката во смисла на 
претходната точка ја извршил народниот одбор на 
сколи јата на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
стопанската организација сам, народниот одбор на 
граничната околија може во срок од 15 дена од 
денот кога е примено решението за таа расподелба 
да подаде жалба до: 

а) републичкиот извршен совет, ако односните 
околии се наоѓаат на територија на една народна 
република; 

б) Сојузниот извршен совет, ако односните око-
лии се наоѓаат на територија на две народни ре-
публики. 

5. Ако стопанската организација е должна да 
плаќа републички данок на добивката или рента, 
делот на добивката што е распореден на околијата 
која се наоѓа на територијата на односната на -
родна република, се намалува со соодветниот износ 
ка републичкиот данок на добивката односно рен-
тата. 

6. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат до 
железничките транспортни претпријатија, претпри-
јатијата на птт сообраќај и другите стопански ор-
ганизации за кои со посебни прописи е определен 
начинот на расподслбата на добивката на околиите, 
градовите и градските општини со одделни права 
на чии подрачја ја вршат тие стопанската дејност. 
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7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р . ГЕ. бјр. 421 
9 октомври 1954 (година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

538. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за организа-

цијата и 'работењето на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), а во врска со 
чл. 48 од 'Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање {„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
51/53) и чл. 1 од Уредбата за измени на Уредбата за 
преглед на филмовите за јавно прикажување, Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА СОЈУЗНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ КАКО 
УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Сојузната комисија за преглед на филмови 
престанува со работа како установа со самостојно 
финансирање со денот на влегувањето во сила н а 
Уредбата за измени на Уредбата за преглед на ф и л -
мовите за јавно прикажување. 

За периодот од 1 јануари 1954 година до денот 
на влегувањето во сила на Уредбата аа измени: на! 
Уредбата за преглед ва филмовите за јавно при-
кажување Сојузната комисија за преглед на ф и л -
мовите ќе состави одделна »завршна сметка. 

2. Финансирањето на Сојузната комисија за пре-
глед на филмови ќе се врши до, крајот на 1954 го-
дада на товар и во границите на сопствените при-
ходи предвидени во одобрената претсметка н а при-
ходите и расходите на Комисијата за 1954 година. 

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

P. и. бр. 413 
9 октомври 1954 година 

, белград 
Сојузен извршен совет 

4 Секѕретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

539. 
Врз основа на тон. 13 од Одлуката за контра-

хирање земјоделските производи со давање аванс 
и други погодности на земјоделските производи-
тели („блужбен лист на ФНРЈ", б/р. 33/54) и чл. 1 
од Уредбата за прометот на житата („Службен лист 
нај ФК!РЈ", бр. 26/53) Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ПЧЕН-
КАТА И, ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА К О К -
TPAXviPAEhE НА ИМЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1954 

ГОДИНА 
1. Овластените претпријатија за промет на ж и -

та ќе ја откупуваат пченката од родот на 1954 го-
дина непосредно од производителите според усло-
вите на пазарот, со тоа што највисоката цена за 
1 кг не смее да го премине износот од динари: 

а) за контрахирана пченка 18 
' ; б) за неконтрахирана пченка — — 16 

Цената од 18 динари за 1 кг контрахирана 
пченка ќе им се исплатува и на оние производи-
тели што ја контрахирале пчеиката според Одлу-
ката за контрахирање на т е н к а т а од родот на 1954 
година со давање "аванси на земјоделските произ-
водители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54) до 
влегувањето во сила на ова решение. 

2. Контра хир ањето на пченката од редот на 
1954 година се продолжува од 1 октомври до 30 но-
ември 1954 година. 

3. Овластените претпријатија за промет на жита 
ќе ј а контрахираат и откупуваат пченката од ро-
дот на 1955 година непосредно од производителите 
според условите на пазарот со тоа што највисоката 
цена за 1 кг не смее да го премине износот од ди-
нари: 

а) за контрахираната пченка пред сеидбата 13 
б) за контрахираната пченка во текот на 

вегетација 
в) за неконтрахираната пченка 16 
4. Во сето другото остануваат во сила одред-, 

бите од Решението за конто ахирањето и откуп-, 
ките цени на житата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 33/54), Решението за највисоката откупна цена нај 
житата од родот на 1954 година („Службен лист на*' 
ФНРЈ", бр. 33/54) и Одлуката за хонтрахирање н а 
т е н к а т а од родот на 1954 година со давање аванси; 
в а земјоделските производители {„Службен лист на'7 

ФНРЈ", бр. 32/54). 
5. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

О. е. бр. 160 
4 октомври 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, ) 
Светозар Вукмановић е. р*1 

540. 
Врз основа на. одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план з а 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра -
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 19/54) 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 ИЗМЕНИ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за п р е с м е т у в а в разликата во цените при 
извозот, што е составен дел на 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: 

Во гранката 124 (Текстилна индустрија) ред-
ните Ороези 12, 13, 14 и 22 се менуваат и гласат: 

„12. Памучне тканине коефицијент 1,50 
13. Тканине од целвлакна „ 1,50 
14. Конац памучни „ 1,50 
22. Тканине од вештачке свиле „ 1,50." 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
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се применува на извршениот извоз од 1 октомври 
1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 159 

2 октомври 1954 година 
Белград 

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

541. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата, послувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 

, бр. 54/53), а во врска со тон. I под 6 од Одлуката за 
| /овластување Одборот з а стопанство да донесува ре-
ш е н и ј а по работите од надлежноста на Сојузниот 
'извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
* Одборот за стопанство на С О Ј У З Н И О Т извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕ-

ЊЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Превозењето со Југословенските железници 
на рудата трас што се врши по тарифниот разред 8, 
•по исклучок ќе се врши по тарифниот разред 14, 

, ако тра сот се пренесува од станицата Куманово за 
извоз и за станиците на домашните фабрики за 
це: тент. 

2. Генералната дирекција на Југословенските 
железници ќе изврши во (смисла на претходната 
точка дополнение на Тарифата за нревозење стоки, 
со тоа што ова дополнение да важи од 15 октомври 

' 1954 година. 
3. Југословенските железници немаат право на 

надоместување на износот на возарината што по-
ради примената на тарифниот разред определен со 
ева решение ќе го остварат помалу. 

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

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 161 

5 октомври 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

ј Светозар Вукмановић, е. р. 

1 О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ЈНА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 41 од 21 август 1954 година објавува: 
Уредба за надлежноста за водење земјишни 

книги за Околијата мачванска; 
Одлука за оснивање Заедница на претпријати-

јата за промет со жита на НР Србија; 
Наредба за одредување цени (ценовник) за на-

доместување штетата на јавните патишта; 
Решение за расподелба и користење фондот за 

сопствени обртни средства; 
Правилник за службата на надзорниците на 

патиштата и патарите. 

Во одделно издание на „Службениот лист на* 
ФНРЈ" излегоа од печат, како додаток на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 41, 
ВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРОЕКТ 

ТИР АЊЕ ПАТИШТА 
Цена 30 динари. 

Порачки прима Комерцијално!1© одделение на 
„Службениот лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина 
Марка, бр. 9. Тек. сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

524. Решение за усвојување Спогодбата содр-
жана во Меморандумот за согласноста 
меѓу илјадите на Федеративна Народна 
Република Југославија, Република Ита-
лија, Соединетите Американски Држави 
и Обединетото Кралство за Слободната 
Територија Трет — — — — 637 

525. Уредба за таксите во постапката пред сто-
панските судови — 637 

526. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за здружување на стопанските 
организации 642 

527. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за звањата и платите на персоналот 
во здравствените установи 642 

528. Уредба за измени на Уредбата: за преглед 
на филмовите за јавно прикажување — 643 

529. Одлука за вонредните исправки на обло-
жениот данок на доход од селското сто-
панство според катастарскиот приход за 
1954 година — 643 

530. Одлука за, овластување Одборот за буџет-
ски прашања да донесува решенија по 
работите од надлежноста- на С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет — — — — 644 

531. Одлука за одобрување кредити за зимни-
ца и кредити за набавка запа си на стоки 
во краиштата што преку зима се отсечени 
ед сообраќајот — 644 

532. Одлука за оснивање Сојузна градежна 
комора — — — — — — — 645 

533. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за определување највисоки про-
дажни цени за жито, брашно, пченични 
кру пици и трици 645 

534. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за кредитирање на индивидуал-
ните земјоделски производители 645 

535. Одлука за определување сроковите за из -а давање на. работните книшки 645 

Одлука за регистрација на стопанските 
организации — 646 

537. Одлука з а расподелба на добивката на 
стопанските организации што вршат де ј -
ности на! граница на дре околии 646 

538. Решение за престанок со работа на Соју-
зната комисија за. преглед на филмови 
како установа со самостојно финансирање 647 

539. Решение за највисоката откупна цена- на 
пченката и за продолжување срокот за 
контрахирање на пченката од родот на 
1954 година 647 540. Решение за измени на Списокот за видо-
вите стоки и коефициентите за пресме-
тување разликата во цените при извозот 647 

541. Решение за дополнение на Тарифата за 
превозење стоки на Југословенските ж е -
лезници — — — 648 
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