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Врз основа на чл. 31 под б) од Законот за план-
ското управување со народното стопанство и тон. 
6 од Одлуката за времено определувања делокругот 
на одборите и комисиите на Сојузниот извршен со-
вет и за организација на неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска 

. со точ. 2 од Решението за повластените продавни 
цени на индустриските производи наменети за по-
требите на селско-стопанското производство и на 
рибарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВА-
ЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРО-
ДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-

СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА 
РИБАРСТВОТО 

1. Во Упатството за применување на Решението 
повластените продавни цени на индустриските 

производи наменети за потребите на селско-стопан-
ското производство и на рибарството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/52 и бр. 5/53) одредбата од 
тон. I под Зг) се менува и гласи: 

,,г) Средства за заштита на растенија: 
плав камен 35% 0,54 
ДДТ-течен 80% 4,00 
Прашкови средства врз базата 

на ДДТ 70% 2,33 
Никотин и средства врз базата 

на никотин од домашно произ-
водство 90% 9,00 

Средства врз базата на длнитро-
ортокрезол од домашно произ-
водство 84% 5,25 

Паратионски средства 60% 1,50 
Живин прав 20% 0,25 
Други средства за заштита на ра-

стенија од домашно производ-
ство, освен зелена галица 62% 1,63 

Други средства за заштита на 
растенија од увозот, освен сум-
пор во прав 34% 0,51" 

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

Бр. 8716 
15 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

нач Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 3 и 6 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), а во врска со тон. 1 и 9 од Наредбата за 
одредување накнада на имателите на добиток, 
на превозни и други средства земени за потребите 
на оружените сили на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/50), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ДОБИТОКОТ, НА ПРЕВОЗНИ 
и ДРУГИ СРЕДСТВА КОИ ЌЕ СЛУЖАТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ МЕСЕЧНА НАЕМНИНА И НАДОК-
НАДА НА ИМАТЕЛИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ ЗЕ-
МЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ 

НА ФНРЈ 
1) Цените на добитокот, на превозни и други 

средства кои ќе служат во смисла на одредбите на 
тон. 1. од Наредбата за одредување накнада ,на 
имателите на добиток, на превозни и други сред-
ства земени за потребите на оружените сили на 
ФНРЈ за утврдување месечна наемнина и надокна-
да се следни: 

I. Патнички автомобили: 
Со 2 седишта — -

4 — . и ^ )) 

„ 5—6 „ — -
ЈЈ 8 „ - -

И. Автобуси: 
Со 24 седишта 
„ 33 „ - ' - - -
„ 5 5 „ " 

III. Товарни автомобили: 
Носивост 0,75 тона — -

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
5 
7 
8 

10 
Приколици 

IV. Специјални 
Санитетски 
За превоз 

Динари 

480.000 
600.000 
960.000 

1,320.000 

6,480.000 
7,800.000 

10,200.000 

600.000 
780.000 

1,020.000 
1,140.000 
1,320.000 
1,680.000 
2,100.000 
3,000.000 
3,600.000 
4,200.000 
4,800.000 
5,900.000 
1,200.000 (8 тона) 

автомобили: 
1,068.000 

ѓубре 2,212.000 
За превоз на фекалии — 
Радио станици 
Автоработилници 
Противпожарни автомобили 
Моторцикли: 
Од 125 кубика — 
„ 250 
„ 350 

500 
750 

1000 

4,974.000 
1,488.000 

10,392.000 
7,200.000 

120.000 
129.000 
138.000 
153.000 
204.000 
322.000 
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Динари 
VI. Трицикли за превоз на стокл: 

Носивост 1,5 тона 600.000 
VII. Велосипеди: 

Машки 24.000 
Женски 26.220 

VIII. Бочви: 
Лимени од 50 лит. 1.400 

100 „ 2.100 
„ 150—200 „ 3.100 

Железни од 200 -лит. 5.250 
IX. Спрежни возила: 

1) Возила со една оска: 
Чеза 49.465 
Корда (карета) 24.700 
Сака 34.450 
Кола со дрвена оска 21 775 

2) Кола (возила) со две оски: 
а) Народна кола со леси: 

лесна 60.000 
средна 72.500 
тешка 95.000 

б) Народна кола со лотри: 
лесна 78.750 
средна 87.500 
тешка 110.000 

в) Шпедитерска кола со федери: 
лесна 120.000 
средна 153.900 
тешка 214.460 

г) Шпедитерот кола без федери: 
средна 95.150 
тешка 121.152 

д) Двоосовна кола со буре — сака 85.325 
ѓ) Двоосовна кола со дрвена оска 52.500 
е) Штаерска кола (Штајерваген) 163.225 
ж) Пајтон 350.000 

X. Добиток за теглење и товар: 
I. група: 

коњ за теглење - среден 62.500 
коњ за теглење — тежок — — 87.500 
коњ за јавање 60.000 

II. група: 
коњ за теглење - лесен 50.000 
мула 50.000 
мазга 40.500 
магаре, црно крупно 40.500 

III. група: 
коњ за товар 35.000 

IV. група: 
магаре, сиво ситно 20.000 

XI, Спрежен прибор: 
1) ам од кожа 7,266 
2) ам од кожа со камут 11.772 
3) ам од кадела - 3.162 
4) седла: 

војнички модел- 22.269 
спортски модел 21.015 

5) самари — дрвени 1.050 
2) Со влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Списокот на добитокот и сред-
ствата со нивните цени што служеле за утврдување 
месечна наемнина, издаден од Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ — Сојузниот уред за цени 
под бр. 836 од 17 април 1950 година. 

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

Бр. 10688 
18 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милечгије Поповиќ, с , р. 

279. 
Врз основа, на чл. 3 и 6 од Одлуката за време-

но определување делокругот на одборите и комиси-
ите на Сојузниот извршен совет и за организација 
на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53), а во врска со точ. 1 и 9 од На-
редбата за одредување накнада на имателите на 
добиток, на превозни и други средства земени за 
потребите на оружените сили на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/50), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЕМНИНА И НАДОКНА-
ДА НА ИМАТЕЛИТЕ НА ДОБИТОК, НА ПРЕ-
ВОЗНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФНРЈ 

1. Наемнините во смисла на точ. 1 од Наредбата 
за одредување надокнада на имателите на добиток, 
на превозни и други средства земени за потребите 
на оружените сили на ФНРЈ (вонатамошниот текст: 
Наредба), се утврдуваат во следните месечни из-
носи, и тоа за: 

Динари 
I. Патнички автомобили: 

Со 2 седишта — — -
4 - — -1) ^ Ч 

„ 5—6 „ — — -
„ 8 „ — — -

II. Автобуси: 
Со 24 седишта — — -
„ 3 3 „ 
„ 5 5 „ 

III. Товарни автомобили: 
Носивост од 0,75 тона -

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
5 
7 

10 
Приколици (8 тона) — 

IV. Специјални автомобили: 
Санитетски — 
За превоз на ѓубре — 
За превоз на фекалии 

6.720 
8.400 

13.440 
13.480 

110.160 
132.600 
173.400 

10.800 
14.240 
18.340 
19.380 
20.440 
28.560 
33.600 
46.560 
55.800 
65.100 
74.400 
79.020 
19.200 

14.400 
29.880 
67.540 

Радио станица 20.100 
140.400 
97.200 

Автоработилница 
Противпожарни автомобили 
Моторцикли: 
Од 125 кубика — 

250 
350 
500 
750 

„ 1000 
VI. Трицикли за превоз на стоки: 

Носивост 1,5 тона 
VII. Велосипеди: 

Машки : 
Женски — 

VIII. Бочви: 
Лимени од 50 лит. 

100 „ 
„ 150—200 „ 

Железни,, 200 „ 
IX. Спрежни возила: 

1) Возила со една оска: 
Чеза — 
Корда (карета) - -
Сака -
Кола со дрвена оска - . - -

1.680 
1.800 
1.932 
2.242 
2.856 
3.108 

5.640 

310 
312 

53 
81 

140 
105 

485 
330 
460 
410 
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Динари 
2) Возила со две оски: 

а) Народна кола со леси 
лесна — 710 
средна — - 860 
тешка — 1.130 

б) Народна кола со лотри: 
лесна — — 935 
средна — 1.040 
тешка — 1.810 

в) Шпедитерот кола со федери: 
лесна — 1.430 
средна — 1.830 
тешка — 2.525 

г) Шпедитерска кола без федери: 
средна — 1.130 
тешка — 1.450 

д) Двоосовна кола со буре: 
(сака) - 1.140 

ѓ) Двоосовна кола со дрвена оска — 975 
е) Штајерска кола (штајерваген) — 1.500 
ж) Пајтон 3.220 

X. Добиток за теглење и товар: 
I група: 

коњи за теглење — тешки и сред-
ни и коњи за јавање 2.700 

И група: 
коњи за теглење — лесни, мули, 
мазги и магариња црни крупни — 2.400 

III група: 
коњи за товар 1.800 

IV група: 
магариња сиви мали 1.200 

XI. Опрежен прибор: 
1) ам од кожа 96 
2) ам од кожа со камут 156 
3) ам од кадела - 104 
4) седла: 

војнички модел — — - — — 204 
спортски модел — — 192 

5) самари — дрвени 33 

Горните износи на месечната наемнина за прев-
земениот добиток ќе се применуваат ако е добитокот 
здрав, правилно телесно граден, без мани, способен 
за работа и најмногу до 10 години стар. За доби-
токот постар од 10 години и за добитокот со по-
мали мани но способен за работа, надлежната ко-
мисија од тон. 4 од Наредбата ќе ја намали на-
емнината сразмерно со староста и намалената спо-
собност на добитокот. 

За превземени други средства ќе се примену-
ваат наведените износи на месечната наемнина ако 
се средствата нови. Ако превземените средства се 
употребувани, надлежната комисија од точ. 4 од 
Наредбата ќе ја намали наемнината сразмерно 
со степенот на употребеноста на превземените 
средства. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе пропише упатство за начинот 
на проценката на јупотребеноста. 

2) Ако пцовиса превземениот добиток или со 
уништат превземените преносни, превозни или дру-
ги средства, надлежната комисија од точ. 4 од На-
редбата ќе ја определи на д окна д ата во висината на 
цените утврдени со точ. 1 од Решението за цените 
на ,добитокот, на превозни и други средства што ќе 
служат за утврдување месечната наемнина и надо-
кнадата на имателите од кои што се земени за по-
требите на оружените сили на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/53), со тоа што од тие цени 
да се одбијат износите што му се исплатени на 
имателот како наемнина за дотичниот добиток од-
носно средства. 

3) Ако во текот на наемниот однос се намали 
работната способност на превземениот добиток или 

оштетат превземените преносни, превозни и други 
средства, надлежната комисија од точ. 4 од Наред-
бата ќе ја определи висината на надокнадата врз 
основа на извршената проценка земајќи ги при тоа 
во обѕир цените од Решението наведено во прет-
ходната точка, степенот на намалувањето на ра-
ботната способност односно на оштетувањето, како 
и евентуалните трошоци за поправка ако е оваа 
можна. 

4) Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да Еажи Решението на Стопанскиот совет 
на владата на ФНРЈ за одредување наемнин,а к 
накнада на имателите на добиток, на превозни и 
други средства земени за потребите на оружените 
сили на ФНРЈ, бр. 5.493 од 17 април 1950 година. 

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

Бр. 10687 
18 август 1953 година 

Белград 

Го застапува Претседателов 
на Одборот за стопанство \ 

на Сојузниот извршен совет,; 
Милентије Поповиќ, с. р. 

280. 

Врз основа на одредбата од главата V ст. 5 
од Законот за општествениот план на Федеративна 
Народна Република Југославија за 1953 година, ж 
во врска со точ. 3 и 6 од Одлуката за времена 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ОБВР-

СКИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД МИНАТИТЕ 
години 

1. Стопанските организации се должни да ги 
исплатат своите обврски за инвестиции од минатите 
години од делот на амортизацијата што им е оставеа 
на слободно располагање, од средствата на фондот 
за самостојно располагање или од своите други 
средства наменети за инвестиции. 

Ако некоја стопанска организација нема до-
статочно средства од претходниот став за исплата 
на своите обврски за инвестиции од минатите го-
дини или овие средства и' се потребни за нужни 
текушти инвестиции, може своите обврски за инве-
стиции од минатите години да ги исплати од креди-
тот за инвестиции што \иу е одобрен, или што ќе и' 
биде одобрен во смисла на одредбите од Уредбата 
за времено финансирање на инвестициите во 1353 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53). 

На ист начин ќе постапат и народните одбори 
во поглед на ликвидацијата на обврските за стан-
бена и комунална изградба, 

2. Државните установи и надлештва ќе ги лик-
видираат своите обврски за инвестиции од мина-
тите години од буџетските средства што ќе им се 
одобрат за таа цел од буџетските органи. 

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

Бр. 10468 
12 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

4 на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Милентије Поповиќ, с. р. 
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281-

Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТОПАТА НА АКУМУЛАЦИ-

ЈАТА И ФОНДОВИТЕ ВО ГРАНКАТА 124 -
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

1) Просечните стопи на акумулацијата и фон-
довите предвидени со сојузниот општествен план 
за гранката 124 — текстилна индустрија, се нама-
луваат за основните дејности на следните погони: 

Намалување стопата 
Погон на АФ во % 

памучни Предилница 23,6 
памучни ткајачници 23,6 
Предилница на волна 30,1 
укајачници на волна 30Д . 

. ткајачници на вештачка свила 23,0 
ткајачнитди на природна свила 44,0 

2) Народните одбори на околијата (градот) во 
своите општествени планови ќе ги намалат сто-
пите на акумулацијата и фондовите согласно на 
Намалувањето предвидено во претходната точка на 
ова решение. 

3) За извршеното намалување стопата на аку-
мулацијата и фондовите за поодделни претприја-
тија, народните одбори на околијата (градот) ќе ја 
известат филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
ћа своето подрачје до 30 август 1953 година. 

4) Намалувањето стопата на акумулацијата и 
(фондовите по ова решение ќе се применува од 1 
август 1953 година. 

Бр. 10599 
15 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

282. 

Врз основа на чл. 3 и 6 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ТРАНСПОР-
ТНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ. 

ЗАЦИИ ШТО ПРОДАВААТ ЈАГЛЕН 
1. Трговските претпријатија и други стопански 

организации што продавааг јаглев имаат право на 
враќање на разликата помеѓу транстортните тро-
шоци за јаглен што ги платиле по порано опреде-
лената редовна тарифа за превоз на стоки на Ју -
гословенските железници и транспортните трошоци 
по намалената тарифа определена со Одлуката за 
измена на тарифите за превоз на стоки на Ју -

гословенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/53). Враќањето на разликата ќе се дава на 
оние запаси каменен и црн јаглен и лигнит што 
ќе се затечат к а ј нив на денот на инвентарисањето, 
а за кои платиле: 

а) транспортни трошоци по редовната тарифа 
што важела до 1 август 1953 година, или 

б) транспортни трошоци по тарифата нама-
лена за 75% врз осно-ва на Решението за намалу-
вање тарифните ставови за провозеше огрев наме-
нет за широка потрошувачка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/52) а за кои дополнително ја упла-
тиле разликата од точ. 1 на Упатството за спрове-
дување на Решението за доделување субвенција на 
трговските претпријатија заради намалување цените 
на црн јаглен и лигнит за потребите на домаќин-
ствата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53). 

2. Разликите од претходната точка ќе ги враќа 
Народната банка на ФНРЈ на товар на сметката 
бр. 338467 „Разлика во транспортните трошоци на 
јагленот" заклучно до 15 септември 1953 година. 

3. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде тех-
ничко упатство за начинот на пресметувањето на 
враќањето разликите во транспортните трошоци и 
за податоците што треба да ги содржи барањето 
за исплата на тие разлики, 

Во барањето што се поднесува до Народната 
банка на ФНРЈ за исплата на враќањето разликата 
во транспортните трошоци, трговските претприја-
тија и други стопански организации што прода-
ваат јаглен треба, покрај другото, документирано 
да ги искажат запасите јаглен за кои платиле 
транспортни трошоци по намалената тарифа што 
влегла во сила на 1 август 1953 година. 

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

Бр. 10652 
17 август 1953 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стран? 

277. Упатство за измена на Упатството за при-
менување на Решението за повластените 
продавии цени на индустриските произ-
води наменети за потребите на селско-
стопанското производство и на рибар-
ството — 313 

278. Решение за цените на добитокот, на пре-
возни и други средства кои ќе служат за 
утврдување месечна наемнина и надо-
кнада на имателите од кои што се зе-
мени за потребите на оружените сили 
на ФНРЈ 313 

279. Решение за определување наемнина и 
надокнада на имателите на добиток, на 
превозни и други средства земени за по-
требите на оружените сили на ФНРЈ — 314 

280. Решение за начинот на ликвидацијата 
на обврските за инвестициите од минатите 
години 315 

281. Решение за намалување стопата на аку-
мулацијата и фондовите во гранката 
124 — текстилна индустрија 316 

282. Решение за враќање на разликите во 
транспортните трошоци на стопанските 
организации што продаваат јаглен 316 

Издавач: „Службен лист аа ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М, Пешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. д. 
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