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330, 
Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, чл. 13 

од Законот за државните службеници, чл. 31 од 
Законот за воените инвалиди од војните и чл. 13 
и 137 ст. 1 од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А Н А Г О Л Е М У В А Њ Е Н А П Л А Т И Т Е , Н А Н А Г Р А -
Д И Т Е Н А У Ч Е Н И Ц И Т Е В О С Т О П А Н С Т В О Т О , Н А 
И Н В А Л И Д С К И Т Е П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И , Н А П Е Н -
З И И Т Е , Н А И Н В А Л И Д Н И Н И ^ И Н А Д О Д А Т О К О Т 

Н А Д Е Ц А 

I. Основни одредби 
Член 1 

Се н аго лекуваат платите на работниците и слу-
жбениците, наградите на учениците во стопанството, 
минималните плати на работниците и службениците 
на работа во задругите и задружните организации 
и кај приватните работо датели, како и инвалид-
ските принадлежности, пензиите и инвалиднините 
и додатоците на деца. 

Член 2 
Наголемувањето на платите, на наградите на 

учениците во стопанството, на инвалидските при-
надлежности, на пензиите и на инвалиднините из-
несува 500 динари месечно. 

Додатокот на деца се наголемува според имот-
ната состојба на корисниците на додатокот. 

Член 3 
Наголемувањето на платите определено со оваа 

уредба им припаѓа на работниците и службениците 
во постојанен работен однос. 

На лицата во хонорарен однос. платата им се 
наголемува само ако нивното запослување има по-
стојан карактер и ако се запослени со полно редовно 
работно време. 

Едно лице може да прима наголемување на 
платата според одредбите од оваа уредба само по 
еден основ, а лицата што примаат наголемување на 
и,нвалидските принадлежности, пензијата или инва-
лиднината не можат да примаат и наголемување на 
платите. 

Член 4 
'Наголемувањето на платите според одредбите од 

оваа уредба влегува во основот за давање според 
основот на социјалното осигурување и на сите надо-
местоци чија височина се определува според пла-
тата. 

Ако за основ служи просекот на пла.тите испла-
тена во определен временски период, ќе се смета 
дека наголемената плата е исплатувана во целиот 
тек на тој период. 

И. Наголемување на платите на работниците и 
службениците на работа во државните надле-

тува и установи 
Член 5 

Според одредбите од оваа уредба се наголе-
муваат: 

1) основните плати на службениците на "работа 
во државните шдлештва и установи пропишани со 

чл. 4 и 21 од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи, чл. 2 од 
Уредбата за звањата и платите на службениците 
во просветио-научна,та служба, чл. 12 од Уредбата 
за звањата и платите на персоналот во здравстве-
ните установи и чл. 1 од Уредбата за платите на 
сојузните државни секретари и други раководни 
службеници на државните органи; 

2) платите на работниците на работа во држав-
ните надлештва и установи пропишани со чл. о од 
Уредбата за плат-ите на работниците на работа во 
државните надлештва и установи, чл. 1 од Пра-
вилникот за платите на работниците на работа на 
бините и во театарските работилници и чл. 4 од 
Правилникот за платите на возачите на моторни 
возила на работа во државните надлештва и уста-
нови ; 

3) Платите на подофицери^ и воените службе-
ници про-пишани! со чл. 4 и 9 од Уредбата за при-
надлежностите на воените лица и основните плати 
на офицерите пропишани со чл. 6 од истата уредба.. 

Член 6 
Наголемувањето на платите на работниците! на 

работа во државните надлештва и установи опреде-
лени според час или според ефект (чл. 11 и 13 од 
Уредбата за платите на работниците на работа во 
државните надлештва и установи и чл. 3 од Пра-
вилникот за платите на работниците на работа на 
одржува.ње чистотија на просториите во државните 
надлештва и установи), се врши со исплата на дода-
токот во износ определен во чл. 2 од оваа уредба 
сразмерно со времето поминато на работа. 

Член 7 
Издатоците за наголемување на платите се ис-

платуваат на товар на претсметката на ааадлештво-
то или установата односно на товар на буџетот. 

III. Наголемување на платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации и на награ-

дите на учениците во стопанството 
Член 8 

Според одредбите од оваа уредба се наголе-
муваат: 

1) платите на работниците и службениците на 
работа во претпријатијата и дуќаните што се утвр-
дуваат според одредбите од Уредбата за платите (кај 
работниците и службениците на стопанските орга-
низации, на Уредбата за платите на работниците и 
службениците на железничките транспортни прет-
пријатија и на Уредбата за платите на службени-
ците и работниците на претпријатијата во состав 
на заедницата на стопанските претпријатија на ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони, и тоаѓ 
преку исплата на додатокот во износ определен: во 
чл. 2 од оваа уредба сразмерно со времето поминато 
на работа;' 

2) платите на работниците и службениците на 
работа ве банките, штедилниците! и во Државниот 
осигурите лен завод, пропишани со' чл. 4 од Уредбата 
за звањата и платите на службениците на Народ-
ната банка на ФНРЈ и чл. 4 и 6 од Правилникот 
за звањата и платите на службениците на Држав-
ниот осигурите лен завод; 
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8) најниските износи на наградите на учени-
ците во стопанството1 пропишани со чл. 2 од Уред-
бава за награ-дување на учениците во стопанството. 

Член 9 
Издатоците за наголемување на платите на ра-

ботниците и службениците на работа во претпри-
јатијата и дуќаните, како и наградите на учениците 
во стопанството на тие организации влегуваат ЕО 
платите според чл. 31 од Уредбата за расподелба 
ла вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), а во железнич-
ките тра-нспортни претпријатија и во претпријати-
јата на поштенско-телеграфско-телефонскиот соо-
браќај се наголемува пресметковниот фонд на пла-
чните за износ на тие издатоци. 

Издатоците за на-големување на платите на ра -
ботниците и службениците на работа во банките, 
штедилниците и во Државниот осигурител ен завод, се 
исплатуваат на товар на претсметката на овие ор-
ганизации. 

Издатоците за наголемување на наград,ите на 
учениците во стопанството на работа ка ј приватните 
работодатели) се исплатуваат на товар' на приходите 
на тие' работодатели и влегуваат во неоданочен,ите 
плати. 
IV. Наголемување на платите на работниците и 
службениците на работа во задругите и на работ-
ниците и наместешѕците кај приватните работо -

датеди 
Член 10 

Најниските плати определени според одредбите 
од чл. ,2 од Уредбата за платите на работниците и 
службениците во задругите и задружните органи-
зации! („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52) и н а ј -
ниските' плати определени според одредбите од чл. 
2 и 9 од Уредбата за плаќање на работниците и 
наместениците запослени ка ј (приватните' работодав-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) се наголе-
мува ат за износ определен: во чл. 2 од оваа уредба. 

Член 11 
Издатоците за наголемување на платите на ра-

ботниците и службениците на, работа кај за-другите 
ж задружните организации се исплатуваат на товар 
л а приходите на задругата односно! на претсметката 
на задружните организации, а на работниците и на-
местениците на. работа ка ј приватните работодат ели 
на товар на приходите на тие работо д ате л и и вле-
гуваат во неоданоче-ните плати. 

Работниците и наместениците на работа ка ј 
приватните работодатели кои врз основа на работ-
ниот однос со платата примаат л храна во натура 
немаат право' на наголемување на платата според 
одредбите од оваа уредба. 
V. Наголемување на инвалидските претнадлежности 

Член 12 
На наголемување на инвалидските принадле-

с н о с т според одредбите од оваа уредба имаат 
право: 

1) уживателите на лична и фамилијарна инва-
.лиднина кои потерај инвалиднината примаа^ и инва-
лидски додаток според одредбите од Уредбата за 
инвалидските принадлежности („Службен лист на 
-ФНРЈ", бр. 33/52 и 36/54); 

2) воените инвалиди од војните од I де II група 
кои не се наоѓаат во работен однос нити се ужи-
ватели на пензија или инвалиднина преку 50% спо-
ред прописите за социјалното осигурување. 

Во поглед исплатата на инвалидските наголе-
мувале според одредбите од оваа уредба ќе се при-
менуват одредбите што се однесуваат на инвалид-
скиот додаток. 

Член 13 
Издатоците за наголемување на инвалидските 

принадлежности се исплатуваат на товар на Со-
јузниот буџет. 

VI. Наголемување на пензиите и инвглидниннте 
Член 14 

На наголемување на пензијата односно инва-
.лиднината имаат право: 

1) уживателите на лични пензии и инвалиднини 
од III група; 

2) уживателите на отпратнини во смисла на чл. 
6 ст. 2 од Уредбата за определување и преведување 
на пензиите и инвалидкините („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52), што им се признаени според од-
редбите од чл. 37 ст. 2 -од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците к нив-
ните фамилии и точ. 17 од Првото упатство за него-
вата примена; 

2) уживателите на фамилијарни пензии. Акф 
овие живеат одвоено (чл. 75 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии) наголемениот износ на пензи-
јата се дели сразмерно учеството на соуживателите 
во фамилијарната пензија. 

Член 15 
Издатоците за наголемување на пензиите одно-

сно инвалиднините се исплатуваат од фондот на 
долгорочните осигурувања. 

VII. Наголемување на додатокот на деца 
Член 16 

Корисниците на додатокот на деца имаат право 
на покачување додатокот на деца според, одредбите 
од ова-а уредба за -секое дете во еднаков износ. 

'Покачувањето на додатокот на деца зависи од 
имотната состојба на корисникот и изнесува според 
скалата утврдена во чл. 7 од Уредбата за додатоци-
те на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51 
со измените и дополненијата бр. 5.9/52 и 2Ѕ/53) 240, 
200, 160, НО и 60 динари месечно за секое дете на 
кое му припаѓа додатокот на деца, 

Член 17 
Издатоците за покачување додатокот на деца 

од претходниот член: се исплатуваат од фондот на 
долгорочните осигурувања, освен издатоците заг по-
качување додатоците на' деца на воените инвалиди 
од војните што го това.рат сојузниот буџет. 

VIII. Завршни одредби 
Член 18 

Поблиски прописи за извршување на оваа уред-
ба и објасненија во случај на потреба донесува др-
жавниот секретар за работи на општата управа и за 
буџет, во поглед платите на работниците и службе-
ниците на -стопанските организации, наградите на 
учениците во стопанството и на работниците и слу-
жбениците на работа во задругите и задружните 
организации и кај приватните работодатели (глава 
III и IV од оваа уредба) донесува Сојузната коми-
сија за плати во стопанството, а во поглед пензиите. 
и инвалиднините и детскиот додаток Сојузниот завод 
за социјално осигурување. 

Член 19 
Оваа Уредба влегува во сила со денот иза обја-

вувањето р,о „Службен лист ма ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули 1955 година. 

Сојузниот извршен совет 
Р.п. бр. 229 

2 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на, Републиката, 
Јосип Броз-Тиуо, с. р. 

331. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА' УРЕДБАТА1 

ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА 
Во Уре,дбата за прометот на житата („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 26/53, 11/54 и 54/54) се вршат 
измени и дополненија^ така што нејзиниов прЈечи-
стен текст да гласиш " ^ 
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,. УРЕДБА1 I 
з а прометот и ^ ж и т о т о 

Плен 1 
Со купување на пченицата, 'ржта и на поли-, 

цата и нивните преработки непосредно од производ 
диганите-, со ку,пување ушурот и уемот од вршал-
ките, како и со продажба на големо на овие про-
изводи и нивните преработки, можат да^ се зани-
маваат само притпријати јата што за тоа ќе робијаш 
одделно овластение од републичкиот државен: се-
кретар за работи на стопанството. 

Овластени^ од претходниот став може да СФ 
даде само на претпријатие што исклучиво се зани-
мава со промет на житата и мелничките преработки 
и кое како такво е регистрирано. 

Со купувањ,е на пченицата, 'ржта и нанолицата 
и нивните, преработки непосредно од производите-
лите со цел за преработка и со продажба на пре-
работки на големо можат да се занимаваат" и мел-
ниците на кои им е основната дејност производство 
на брашно за пазариште. о 

Земјоделските; задруги можат да купуваат не-
посредно од, производителите пченица, 'рж и напо-
лнија' само како ^мисионери на овластените прет-
пријатија и мелници од овој член. 

Индивидуалните ,потрошувачи можат да купу-
ваат пченица, 'рж и наполица и нивни: преработки 
непосредно од производителите само1 за потребите на 
своето домаќинство. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство може да пропише поблиски 
услови за купување пченица, 'рж и наполнеа во 
смисла на одредбите од претходниот став. 

Со купув,ање на пченка, јачмен (обичен и пи-
варски) и овес, како и на нивни преработки: непо-
средно од производителите, можат да се занима-
ваат: 

аЈ)ј овластените претпријатија од ставот 1 на 
членот 1 од оваа! уредба; 

б) овластените мелници од ставот 3 на членот 
1 од оваа уредба; 

в) стопанските организации (индустриски прет-
пријатија, товачи, селскостопански добра и друш 
стопански организации) со цел за подмирување ВД 
своите потреби за: преработка односно исхрана на 
добитокот; 

ѓ) земјоделските задруги од своето име и за' 
своја, сметка'; 

д) индивидуалните потрошувачи само за по-
требите на своето дома ќош ство. 

Сојузниот државен секр-етар за работи на на-
родното стопанство може да пропише поблиски 
услови за купување пченка, јачмен: џ овес и нивни: 
преработки од страна на индивидуалните потро-
шувате. 

Со купување уемот од вршалките и мелничкиот 
ушур на јачмен, схвес и пченка можат да се) за-
нимаваат само овластените претпријатија од ставот 
1 на членот 1 од оваа уредба. 

Плен 3 
Производителите можат да ги продават своите 

производи од членот 1 и 2 од оваа уредба слободно 
на целата територија на Југославија. 

Член 4 
Со продажба на големо на пченката, јачменов 

(обичен и (пиварски) и овесот како и нивниве пре-
работки можат да се занимаваат овластените прет-
пријатија и мел-ници; од ставот 1 и 3 на членот 1 
од окаа уредба, како и земјоделските задруги. 

Претпријатие за промет со жита основано од 
страна на околискиот задружен сојуз може сло-
бодно да продава на големо пченка, јачмен (обичен 
и пиварски) и овес само ако' тие производи потек-
нуваат од земјоделските (задруги членки на истиот 
шошош задружен сојузу 

Претпријатие за промет со жита основано од 
страдаа на околискиот задружен сојуз може да ку-
пува пченка, јачмен (обичен и пиварски) и овес 
од овластените стопански организации само за по-
требите на земјоделските задруги членки на истиот 
околиски задружен сојуз. 

Член 5 
Земјоделските задруги мо-жат да купуваат пче-

ница, 'рак и наполица, пченка, јачмен (обичен и пи-
варски) и овес (во натамошниот текст: жита) и 
нивни преработки непосредно од производителите 
само во местото на седиштето на задругата. 

Овластените претпријатија, мелници и стопански 
о.рганиза.ции од членот 1 и 2 од оваа уредба мо-
жат да купуваат жита и нивни преработки непо^ 
средно од производителите само на подрачје кое 
договорно се определува во рамките на заедницата 
на претпријатија за промет со жита. 

Ако не дојде до спогодба на заедницата од прет-
ходниот став, конечната одлука ја донесува Сојуз-
ната управа за исхрана. , 

Член 6 
Овластените претпријатија и мелници од ста-

вот 1 и 3 на членот 1 од оваа уредба задолжи-
телно се зачленуваат во заедницата на претприја-
тија за промет со жита на нардната република на 
дада' територија се наоѓаат нивните седишта. 

Во заедницата задолжително се зачленуваат и 
поголемите стопански организаци од точката ѕ) на 
членот 2 од оваа уредба, како и земјоделските за-ч, 
други и претпријатијата за промет со жита осно-
вани од страна на околискиот задружен сојуз кога' 
се занимаваат со откуп односно продажба во "смисла1 

одредбите од оваа уредба. ; 
Објаснение за тоа кои стопански организации,, 

земјоделски задруги и претпријатија за промет СОЈ;' 
жита основани од страна на околискиот задружен 
сојуз задолжително се зачленуваат во заедницата ќе 
д^ва Сојузната управа за исхрана по претходно при-
бавено мислење од заедницата на претпријатијата за) 
промет со жита. 

Член 7 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 

совет може: да им определува на овластениве прет-
пријатија и организации од оваа уредба цени по 
кои ќе го! откупуваат житото од производителите, 
да пропишува продажни цени на житата и нивните 
преработки, односно начин на кој овие претприја-
тија ќе ги формираат продажните цени, начин на 
прибира-ње уем и ушур од вршалките и мелницитв 
и да определува предадени тарифи за превоз на' 
жита. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да ги, овласти заедниците на претприја-
тија за промет со жита да ти утврдуваат со не-
гова согласност највисоките цени на житата по 
кои стопанските организации од оваа уредба ќе ги 
купуваат житата од производителите како и прода-
жните цени на житата и нивните преработки на 
големо. 

Сите стопански организации од оваа у,редба 
овластени за купување жита од производителите 
се должни да се придржуваат за цените утврдени 
во смисла на овој член. 

Сојузната управа за исхрана може со согла-
сност од Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
т е н совет да го определува начинот на мелење на 
жито. 

. Член 8 
Со парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанската ор-
ганизација: 

1) ако без овластение од членот 1 и 2 од оваа 
уредба купува и продава жита или нивни прера-
ботки; 

2) ако купува жита и нивни преработки непо-
сре,дно од производителите на подрачјето на прет-
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пријатното кое е договорно определено во рамките 
на заедницата на претпријатијата за промет со 
жита односно кое е определено од Сојузната управа 
за исхрана. 

Со парична казна од претходниот став ќе се 
казни земјоделската задруга ако купува жита или 
нивни преработки вон седиштето на задругата, 

Ако со некое о-д дејствијата од претходните ста-
вови се предизвикани особено тешки последици, 
стопанската организација ќе се казни со парична 
казна од 200.000 до 5,000.000 динари. 

За дејствијата од ставот 1' и 2 од овој член ќе 
се казни и одговорното лице во стопанската орга-
низација со парична казна од 10.000 до" 100.000 ди-
нари. 

Член 9 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околијата (градот) може на стопанската организа-
ција од членот 1 и 2 од оваа уредба за определено 
Бреме да и забрани да се занимава со купување 
Жита и низни преработки непосредно од произво-
дителите а-ко но се придржува за одлуката на над-
лежниот државен? орган или органот на заедни-
цата на претпријатијата за промет со жита кои 
во смисла на одредбите од оваа уредба се должни за 
стопанските организации, или ако купува жита или 
нивни Преработки надвор од подрачјето што и' е 
определено од страна на заедницата на претпријати-
јата за премет со жита односно од Сојузната управа 
;за исхрана. 

,Член 10 
Со парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап: 
1) стопанската организација што ќе ги прекрши 

прописите за начинот на мелењето донесени во 
смисла на ставот 4 од членот 7 на оваа уредба; 

2) имателот на вршалка, ушурна мелница, во-
. деница, поточара, крупара и роначка како и на ма-
шина за чистење жито, и тоа: 

а) ако не му го продава на определеното овла-
стено претпријатие сиот прибран уем Кушур) во 
Смисла на одредбите од, Решението за задолжителна 
продажба на ушурот од вршалките („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/53) и на одредбите од Наредбата 
за прибирање ушур („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 63/62); 

б) ако не води пропишани и заверени книги за 
прибирањето' на уемот (ушурот) или ако не ги кни-
ж и во нив сите свршени количини односно сите 
сомелени количини, или ако не го книжи сиот при-
бран уем (ушур); 

в) ако не изврши пресметка на прибраниот и 
продаден уем (ушур) од вршалките во срок од 20 
дена по завршетокот на вршењето на својата вр-
шалка. 

Член 11 
Одредбите од Уредбата за претпријатијата за 

промет со жита и за заедниците на претпријатијата 
за промет со жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/54) што се во спротивност со одредбите од оваа 
уредба престануваат да важат. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 230 
2 јули 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

332. 
Врз основа на одделот 1 глава XVII од Сојуз-

ниот општествен план за 1955 година, а во врска 
сочл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 55/53 и 55/54), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во делот А од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54), се вршат 
следниве измени и дополненија: 

1. Во тар. број 91 наместо даночната норма од 
„Дин. 65.—" се става даночна норма „Дин. 145.—" 

2. Во тар. број 99 наместо даночната норма од 
„22%" се става даночна норма од „36%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 11 јули 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 231 

2 јули 1955 година 
Белград 

Претседател на Републиката^ 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

333. 
Врз основа на ст. 1 од одделот 1 глава XXVI од 

Сојузниот општествен план за 1955 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА МАСТА И ЗЕЈТИ-

НОТ ЗА ЈАДЕЊЕ 
1. Производителите, увозниците и трговските" 

претпријатија на големо ги формираат слободно 
продажните цени на големо на маста и зејтинот за 
јадење според условите на пазариште^. 

2. Малопродажните цени на маста и зејтинот за 
Јадење се формираат калкулативни). Народниот од-
бор на околијата (градот) ги одобрува трошоците на 
трговијата на мало. 

3. Трговските претпријатија на големо, тргов-
ските претпријатија на мало и трговските дуќани 
се должни на затечените зана си на маст и зејтин" 
за јадење да уплатат динари 100 по еден; килограм: 
како приход на федерацијата на одделната, сметка! 
бр. 338075 ка ј Народната банка на ФНРЈ. 

4. Претпријатијата за увоз ш извоз се должни 
на увезените количини маст и зејтин за јадеше дај 
ги уплатат разликите во цената во корист на „Фон-
дот на разликата по увозот и извозот" ка ј Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат: Решението за единствените 
продажни цени на мало на маста и зејтин за јадење 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/53), Решението за 
единствените цени на големо на маст и зејтин за ја-
дење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/53) и Одлу-
ката за давање премии за продадените количини! 
маст во 1955 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/55). 

6. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе сојузниот државен секретар за: 
работи на народното стопанство. 

7. Оваа одлука влегува во сила на 11 јули 1955 
година. 

Р. п. бр. 241 
6 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува. Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб ^лаковиќ, с. р^ 
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334. 
Врз основа на одделот 1 глава XXVI од Сојуз-

ниот општествен план за 1955 година, Сојузниот из-
вршен севет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ И ТУ-

ТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ 
1. Досегашните определени малопродажни цени 

на тутунот и тутунските преработки се на го лету-
ваат во цросек за 27%. 

2. Се овластува Сојузниот уред за цени врз 
основа на новото ниво на цените од, точ. 1 од оваа 
одлучеа, да ги определи малопродажните цени за по-
одделни в-идови и квалитети на тутун и тутунски 
преработки. 

3. Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани и другите продавачи на големо и на мало 
нГа тутун и тутунски преработки должни се на за-
течените запаси од овие производи да ги уплатат 
во корист на федерацијата на одделната сметка бр. 
338075 кај' Народната банка на ФНРЈ. разликите по-
меѓу досегашните цени и цените определе,ни во 
смисла на тон. 2 од оваа одлука. 

4. Поблиски упатства зч спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот државен секретар за раг 
боти на народното стопанство. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 11 јули 1955 
година. 

Р л . бр. 240 
6 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Пот,претседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

335. 
Врз основа на одделот 1 глава XXVII и одделот 

3 глава XXIX од Сојузниот општествен пла-н за 
1955 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА ПО-

ПРАВКИ НА РИБАРСКИ БРОДОВИ И КОЊАРИ 
1. При плаќаше за извршените поправки! на ри-

барски бродови и кочари на (рибарските п р е т ц и ј а -
'ѕгаоја и рибарските задруги може да им се одобрува 
цЅадМаление до 50% од цената на тие услуга?. 

2. Право на надоместок: (регрес) во височина на 
намалението одобрено во одбиела на претходната 
точка^ имаат, претпријатијата за. бродоградба што 
вратам поправки! на рибарски! бродови и; кочари. 
Нсдаатата на надоместокот (регресот) од претход-
ниот став па,ѓа! ма товар на фондот за регреси и до-
тации (оддел III глава XXIX од Сојузниот опште-
ствен елан; за 1955 година). 

3'. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет ќе определи на предлог од Сојузот на селско-
стопанските комори на ФНРЈ, во' кој' износ на ри-
барските претпријатија и рибарските задруги може 
да им се одобрува намалените од точ. 1 на оваа од-
лука, како и оквирната сума која може да, се испла-
тив'на име надоместок (регрес) за одобрените нама-
ЈШЕЗД'а во смисла на точ. 1 од ова,а одлука. 

4. Сојузот на селскостопа,ноќите комори на 
ЅШР̂ Х ќе определи на кои рибарски претпријатија 
П (рибарски задруги може да им се одобрува мамат 
'ление при плаќање за извршените поправки на ри-
барски ^родови и кочари во смисла на оваа одлука. 

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

Р. и. бр. 209 
јуни 1955 година 

; : Белград 
Сојузен извршен совет 

- Секретар, Потпретседател; 
ЏЈбЏЏ ЗЕКОВИЌ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

336. 
Врз основа на одделот 1 глава XXVII од Соју-

зниот општествен план; за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБА НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
1. Во точ. 1 под а) од Одлуката за давање надо-

местување (регрес) при продажбата на индустриски-
те производи, за потребите на морското и езерското, 
рибарство („Службен; лист на ФНРЈ", бр. 26/54), по 
алинејата) седма се додава нова алинеја, која гласи: / 

„—,рибарски мрежи и конец од синтетичка, 
влакно ^60" 1 

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

Р.п. бр. 213 
24 јуни 19-55 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 7 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмашжиќ, с. р. 

337. 

Врз основа, на одделот 3 глава XXVI и одделот 
1 глава XXVII од Сојузниот општествен план за 
1955 година Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) НА ВОД-
НИТЕ ЗАЕДНИЦИ ПРИ КУПУВАЊЕ БАГЕРИ-ГА-. 
СЕНИЧАРИ И ДРУГИ МЕЛИОРАЦИОНИ ГРАДЕ-Ј' 
Ж Н И МАШИНИ, ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО 
1. За мелиорација на земјишта може на водните 

заедници да им се одобрува надоместок (регрес) при^ 
купување багери-гаееничари и други мелиорациони! 
машини^ опрема П резервни делови од домашно иро- ' 
изводетво и тоа до износ од 50% од продажната цена 
на тие производи. 

2. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен / 
совет, на предлог од Сојузот на селскостопанскитв17 

комори на ФНРЈ, ќе определи кои багери, машини! 
и резервни! делови можат водните заедници д а ' 
купуваат со надоместок (регрес), износот на на-
доместокот (регресот) и оквирната сума која може 
да се исплати на име на тие надоместоци (регреси). 

3.Сојузот на селскостопанското комори на ФНРЈ; 
ќе определи: на кои водни заедници им се одобрува/ 
надоместок (регрес) од претходната точка. 

4. Исплатата на надоместокот (регресот) според 
оваа одлука паѓа на товар на фондот за регреси иѕ 
дотации (оддел III глава XXIX од Сојузниот опште-
ствен план за 1955 година). ! 

5. Заемите за купување багери-гасеничари и 
други мелиорациони машини, опрема и резервни 
делови ќе им ги, одобрува Народната банка на ФНРЈ, 
на водните заедници од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд под истите услови под кои ги: 
одобрува заемите за купување земјоделски машини. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. П. бр. 210 
24 јуни 1955 година " . ' 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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338, 
Врз основа! на одредбите" од главата XIV, од) Со-

јузниот општествен план за 1955 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/54) Со-јузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕВЕНАТА 
ОДЛУКА ЗА РЕДОВНИОТ И ЗАТЕЗНИОТ ИНТЕ-

РЕС 
1) Зад точ. 1 од Времената одлук,а за редовниот 

и затезниот интерес („Службен лист на 'ФНРЈ", бр. 
67/54), се додава нова точка 2, која гласи: 

„Претпријатијата за промет на жита и ме лин-
иите плаќаат редовни и затезни интереси од 1 јули 
1955 година по норма од 6% годишно". 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето Е О' „Службен лист на1 ФНРЈ", ,а се приме-
нува о,д 1- јули; 1955 година. 

Р.п. бр. 243 
6 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

'Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

339. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската 

/дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
ж б е н лист на ФНРЈ", бр. 56/53) и чл. 7 од Уредбата 
за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ", 

'бр. 31/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
т е н совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И ПРО-

ИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА 
1. Овластените претпријатија за промет ^о жи-

(/та ќе ја продаваат пченицата и 'ржта откупени не-^ 
^посредно од производителите по цените кои Не мо-
/ жат да бидат поголеми од: 

за пченицата динари 33 за 1 кг 
за 'ржта „ 28 „ 1 „ 

Овластените претпријатија за промет со жита , 
ЈП овластените мелници ќе го продаваат брашното 
'добиено од пченица и 'рж од ставот 1 на оваа точка 

/ по цените кои не можат да бидат поголеми од: 
за пченичното брашно „тип—1100" динари 42 за 1 кг 
за 'ржано брашно „тип—950" „ 42 „ 1ј „ 

Цените од оваа^гочка важат франко вагон Уто-
варот станица на продавачот. 

Останатите типови пченично брашно и менична 
крупица, овластените претпријатија за промет со 
жита и овластените мелници ќе ги продаваат по 
Цените што се формираат според условите на па-
зариштето. 

2. Претпријатијата за извоз и увоз на жита ќе 
им ја продаваат увезената, пченица на овластените 
претпријатија и овластените мелници по цената од 
32 динари за 1 кг наголемена за износ на возари-
ната од железничката станица Нови Сад до исто-
варната железничка станица на купувачот (паритет 
Цови Сад). Испораката на увозната пченица се 
врши франко истоварната станица. 

Кога увозната пченица се испраќа на која и да 
' ^ натоварна станица на ^Војводина, увозното прет-

пријатие нема да ја плаќа возарината од Нови Сад 
до таа истоварна стан,ица. 

Претпријатието за увоз и извоз ќе ги пресмета 
и ќе ги уплати евентуалните позитивни разлики 
помеѓу набавната и продажната цена од ставот 1 од 
оваа точка на одделната сметка „Разлики по увозот 
на пченицата, 'ржта и брашното" бр. 01-74404 кај 
Народната банка на ФНРЈ во срок од 30 дена од 
денот на царинењето. При пресметувањето, деви-
зите се сметаат според звакичниот курс. 

Употребата на разликата од претходниот -етев ќе 
се определи со одделен: пропис. 

Претпријатието за узбз и да^оз на жита дрд^шо 
Џ за купената пченица од увозот да уплатИ'д4^- I тхо 
1 кг во корист на „Фондот на разликата по Увозот 

извозот" кај Народната банка на ФНРЈ. 
3. Цените за пченицата и 'ржта од точ. 1 од ова 

решение важат за квалитет определен во Решениево 
за измена на Решението за ^онтрахирањето и от-
купните цени? на житата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55). 

4. Претпријатијата и мелниците овластени за 
откуп на пченицата и 'ржта непосредно од про-
изводителите, ќе' го уплатат како приход на феде^ 
рацијата на одделната сметка бр. 338075 ка ј Народ-
ната банка на ,ФНРЈ' следното4. 

За пченица за 'рж 
Дин. за 1 кг 

а) за откупените контрахи- - , , 
рани количини во текот 
на вегетацијата и за ку- - . 
пениот вршидбен и мел-
нички уем - - - - - - 2,50 1,50 

б) за откупените неконтра-
хирани количини — — 5 4 
5. Сите стопански организации што според Чле.̂  

пот 2 од Уредбата за прометот на житата откупу-
ваа,т пченка,, јачмен: (пиварски ш обичен) и овес не-
посредно од производителите, должни се да го 
уплатат како приход на федерацијата на одделната 
сметка б,р. 338075 ка ј Народната банка на ФНРЈ 
следното: 1?11 

За обичен и 
пиварски Јач-
мен, пченка џ 
овес дин. за 
1 кг, 

а) за откупените контрахи-
рани количини во текот 
на вегетацијата и за ку-
пениот вршидбен и мел-
нички уем 1,50 

б) за откупните неконтра-
хирани к о л и ч к и 4 

6. Сите мелници и воденици (трговски и у ш у р -
ни) се должни да го уплатат на име Факса за мележе 
следното: 

а) динари 2 за секој кг произведено лебно, пче-
нично, 'ржацо и пченкарно бр,ашно; 

б) динари 3 за секој кг произведено бело бра^ 
шно м круница. 

Такса за мелеше должни кџ да уплатат и соп-
ствениците на мелниците кога мелат за сопстве-
ните потреби. 

Од износите прибрани на име такси оџ о^аа 
точка ќе се уплатат 75'% како приход на федера-
г^ијата на одделената сметка бр, 338075 кај Народна 
та банка на ФНРЈ и 25% 30 „ Фондот за унапреду-
вање на селското стопанство" на народниот одбор 
на околијата (градот). I 

Таксата за мелење ќе се плати и на затечените 
запаси кај трговските мелници, како приход на фе-
дерацијата на одделната сметка бр. 338075 к а ј На-
родната банка на ФНРЈ. 

7. Овластените претпријатија и седници што 
купуваат пченица и 'рж, пченично брашно 
„тип—'1100" и 'ржано брашно „тип—950" од другите, 
овластени претпријатија и овластените мелници1 и од 
увозот, како и од земјоделските задруги, формираат 
свои просечни продажни цени калќулативно, сра-
змерно со цените и количините на купената сто-
ка, имајќи ги во предвид елементите врз основа на 
кои се определени цените во точ. 1 од оџа решение. 

Другите типови пченично брашно и пченична 
крупица овластените претпријатија и м е н и ц и од 
предниот став ќе ги продаваат по цените што се 
формираат според условите на пазарицгтета 

8. Малопродажните цени на браш,ното^ „тип—1100ѓ^ 
и „тип-950" ш малопродажните дани да лебот 
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тоа брашно ги 'формираат трговските претпријатија 
и дуќа-ни и пекарските претпријатија и дуќани кал-
кулативни со тоа што народниот одбор на околијата 
(градот) ќе ги определи на-јвисоките трошоци на 
трговијата, на мало и највисоките трошоци за пе-
чење леб. 

Другите типови пченично брашно и пченична 
круница и производи од нив, трговските претпри-
јатија и дуќани и пекарските претпријатија и дуќани 
ќе ги продаваат по цените што се формираат според 
условите' на пазариштето. 

При формирањето на малопродажната цена за 
брашно ќе се укалкулира ш износот од најмалку 2 
динари за 1 кг брашно односно при формирањето 
на малопродажната цена на лебот и износот од нај -
малку! 1 данар( зај 1! ед леб и износот од најмалку; 2 

' динари за 1 Кг пециво на. наде создавање фонд за 
унапредување аса прометот и; преработката на сел-
ско стопанските производи. 

Трговските претпријатија и дуќани и пекарските 
претпријатија и дуќани ќе го уплатуваат износот од 
претходниот став на одделната сметка на народниот 
одбор на околијата (градот) ка ј Народната банка на 
ФНРЈ. 

9. Трговските претпријатија и дуќани и пекар-
ските претпријатија и дуќани не можат да го про-
даваат бра-шното на други претпријатија туку. непо-
средно на потрошувачите. 

10. Овластените претпријатија за промет со жи-
та и овластените мелници ќе уплатат за затечените 
сапа си во корист на федерацијата на одделната 
сметка бр. 338075 ка ј Народната банка на ФНРЈ, и 
тоа за: 

Дин. по 1 кг 

пченица 6 

лебно брашно, пченично и 'ржано 9 
бело брашно и круница '15 
трици 5 

пченка 2 

јачмен 2 

овес 2 

За увозната пченица затечена на залае која е 
фактурирана по динари 32 нем-а да се уплатува 
износот од динари 6 по 1 кг. 

11. Трговските претпријатија и дуќани и пекар-
ските претпријатија ш дуќани ќе извршат натпис на 
заладите на. брашно. Овие претпријатија1 и дуќани се 
должни на затечените запаси брашно да ги уплатат 
разликите во цената од тон. 10 од ова решение во 
корист да федерацијата на одделената сметка бр. 
338075' к а ј 'Народната банка на ФНРЈ. 

12 Се овластуваат заедниците на претприја,тијата 
за промет со жита, да можат договорно да утврдуваат 
поинакви; п,ени од -цените определени во точ. 1 од 
ова решение. 

Цените утврдени во смисла на претходниот став 
подлежат на одобрение од Одборот за стопанство на 
Сојузниот изврше,н совет. 

13.Поблиски упатства за спроведуваше ца ова ре-
шение ќе д о ^ с е сојузниот државен секретар; за1 ра-
боти! на народното стопанство. 

14. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Одлуката за определуваше најви-
соки? продажби цени за жито, брашно, пченично 
крупици и трици („Службен лист на ФНРЈ ^ 
бр. 3 0 4 , Ѕ9/54, 44/54 И 54/54). 

15. Ова решевме влегува во сила на 11 јули Ш Ѕ 
родина, . „ 

Р', и. ,бр. 2441 
6, јулДО 19б5 година 

'Белгр-ад 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с, џ, Родољуб Чолановиќ, с. ѕр. 

340. 

Врз основа на ст. 2 од одделот 1 глава XXVI од 
Сојузниот општествен, план („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 561/54) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

:ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ, БАГАЖИ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НО ПРУ-
' ГДТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Во тарифата за превоз на патници, багажи и 
експресни стоки по пругите на Југословенските же-
лезници свеска 2 од 1 V 1953 година, се менуваат 
следните тарифни таблици: 

1. таблицата 1—6, редовните и по,властените во-
зни цени се покачуваат и тоа: 

а) на отсто јаките од 1—100 км дегресивно од 
35—26% 

б) на отсто јаките од 101—300 км дегресивно од 
25—15% 

в) на отетојание од 301—500 км дегресивно од 
15—11% 

г) на отетојание преку 50-0 км линеарно за 10%. 
2. Дода,тните возни цени за убрзаните и експре-

оните возови од тарифната таблица 6а остануваат 
непроменети. 

3. Цените на претплатните карти од тарифната 
таблица 7 се менуваат и тоа: 

а) возните цени на општите п р е т п л а т и карти 
се покачуваат за проценти наведени во тон. I али-
неја 1 под а), б) в) и г) од ова. решение; 

б) возните дени на месечните претплатил карти 
за работници, службеници и ученици за III колска 
класа се покачуваат: 

— за работници и службен,ици за 20% во де-
гресија од 25—18% 

- за ученици 12%1 во дегресија од 15—101% 
Возните цени на претплатите карти од прет-

ходниот став за И колска класа се покачуваат за 
100% од цени,те наведени во претходниот ,став. 

4. Возарината за кучиња и возар ниските ста-
вови за обичен багаж од тарифните таблици 8 и 9 
се наголемуваат за процентите наведени во точ. I 
алинеја 1 под а), б), в) и г) од ова решение. 

5. Возарикските ставови за експресни стоки од 
тарифната таблица^ 10 се наголемуваат за 5%, така 
да изнесуваат повеќе за 5% од возаринските ставови 
на денчави стоки за забрзаниот брзовоз од тари-
фата за превозење стоки свеоката 3 од 1 јануари 
1952 година. 

II. Се овластува генералниот директор на Југо-
словенските железници, да го пропише денот на 
влегувањето во сила Ша новите возарински цени и 
возаринските ставови од ова решение за меѓународ-, 
ниот патнички сообраќај. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист да ФНРЈ", а ќе се 
применува од 20 јули 1955 година. 

Р. п. бр. 251 
9 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 
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341. 
Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахи-

рање земјоделски производи со давање аванс и други 
погодности на земјоделските производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/54) и чл. 7 од Уредбата 
за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕТО И ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ 

НА ЖИТАТА 
1. ,Точките 4 и 5 од Решението за контрахира-

њето и откупните цени на житата (,,Службен) лист 
на ФНРЈ", бр. 33/54, 43/54 и 9/55), се менуваат и 
гласат: 

„4. Се овластуваат заедниците на претпријатијата 
за промет со жита договорно, а во спогодба со Со-
јузот на се л с к о стопан ек ите комори на ФНРЈ, да ги 
утврдуваат највисоките цени по кои овластените сто-
пански организации од Уредбата за прометот на 
житата ќе ги контрахираат пред и во текот на веге-
тацијата и ќе ги купуваат од производителите про-
изводите од точ. 1 од ова решение, како и уемот 
и ушурот од вршалките, мелниците, роначките и 
другарите. 

5. Цените утврдени во смисла на точ. 4 од ова 
решение подлежат на одобрение од Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет. 

Заедниците на претпријатијата за промет со 
жита се должни утврдените цени, по пријавеното одо-
брение од претходниот став, да ги објават преку пе-
чатот на уобичаен начин, и овие цени се задолжи-
телни за сите стопански организации што имаат 
право да вршат контрахирање, откуп и продажба, 
вклучувајќи ги и земјоделските задруги," 

2. Точ. 6 од Решението за контрахирањето и 
откупните цени на житата, се менува и гласи: 

„Цените од точ. 4 и 5 од ова решение се под-
разбираат франко магацин, вагон и шлеп, по избор 
на купувачот за житата од следниве квалитети: 

— пченица 76 килограми хектолитарска тежина 
со 2%' уродица и нечистотија и 13% влага, 

— 'рж 70 кг хектолитарска тежина со 2% уро-
дица и нечистотија и 13% влага, 

— јачмен озим 61 кг хектолитарска тежина со 
2% уродицд и нечистотија и 13% влага, 

— јар јачмен (пиварски) 65 кг згектолитарска 
тежина со 2% у род ица и нечистотија и 13% влага, 

— овес 41 кг хектолитарска тежина, со 2% уро-
дица и нечистотија и 13% влага, 

— пченка природно сува со 14% и до 2% де-
фектни зрна. 

Ако испорачаните жита имаат поголема или по-
мала хектолитарска тежина од предвидената во точ. 
6, цената се наголемува или намалува со 0,5 за секој 
поголем или помал килограм хектолитарска тежина, 
Дропките се земаат во предзид. 

Ако житата имаат поголем или помал процент 
уродица, нечистотија и влага од оние што се опре-
делени во точ. 6, цените ќе се намалуваат или каго-
лемуваат во однос 1:1 за секој поголем односно по-
мал процент уродица, нечистотија или влага. Дроп-
ките се земаат во предвид. Кршените зрна под 
половина се сметаат во уродица. 

За снетливост во појак степен (замачкани и из-
валкани жита и жита со силна миризма) ќе се 
одбива до 3% од цената. 

Житата со поголем процент уродица и нечисто-
тија од 5% не можат да се пуштат во промет." 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службен лист на, ФНРЈ", а ќе се 
применува на житата! од родот 1955 година. 

Р.п. бр. 242 ^ 
6 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. џ, 

342. 

Врз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БОЛНИЦАТА „ДР ДРАГИША МИШОВИК" ВО 
БЕЛГРАД, КАКО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Болницата „Др Драгиша Мишовиќ" во Бел-

град (во натамошниот текст: Болница), која како 
буџетска установ,а минала на самостојно финанси-
рање според Решението на сојузниот Д,ржавен се-
кретаријат за внатрешни работи бр. 7867 од 29 април 
1953 година, продлжува и натаму со работата како 
здравствена установа со самостојно финансирање. 

Седиштето на Болницата е во Белград. 
2. Задачата на Болницата е лечење на болни, 

првенствено на службениците од органите за вна-
трешни работи од целата земја, вклучувајќи ги тука 
и припадниците на Народн,ата милиција и нивните 
фамилии, како и лечење на сите други социјални 
осигуреници. 

3. Имотот со кој болницата управува се состои 
од основните средства што и' се дадени на употреба, 
од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи, од средствата со кои болницата сама се 
здобила, како и од обртните средства што и' се да-
дени при преминувањето на самостојно финанси-
рање. 

4. Со Болницата управува управен одбор, чии 
членови ги именува сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работи врз основа на Уредбата за 
измена и дополнение на Уредбата за управување со 
здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/53) од редовите на претставниците на работ-
ниот колектив на Болницата, претставниците на 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти и претставниците на Заводот за социјално оси-
гурување на НР Србија. 

5. Управникот на Болницата го назначува со-
јузниот државен секретар за внатрешни работи. 

6. Болницата ги има следните фандови со кои 
самостојно располага: 

а) фонд ма обртните средства, 
б) фонд за наградување, 
в) фонд за замена и дополнение и 
г) резервен фонд. 
7. Надзорот над, работава на Болницата го врши 

сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Во вршење надзорот сојузниот Државен секре-
таријат? за внатрешни работи ги врши особено след-
ниве права: 

в) донесува правила на Болницата; 
б) дава согласност на гредлогот на претсметка.^ 

та на приходите и р а с х о д ^ и на завршната с к е ^ 
кза на болницата; 1 

в)" дава согласност на систематизацијата на ра-
ботните места; 

г) даба согласност на распоредот н!а вишоците 
од приходите на поодделни фондови, ^ 

8. ВО случај со пр^хВДи^е да Не можат да се' 
покријат раЈсходи^е,. сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работа предлага донација од бу-
кетот. 

9. Ова решени^ влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лиѓт На ФНРЈ". 

Р. п. бр. 247 
7 јули 1955 година 

Белград 1 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. џ, Уодол,уб ДрдакошЌ с, Џ, 
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Брз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба 
за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЛИКЛИНИКАТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, 
ВО БЕЛГРАД, КАКО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Поликлиниката на сојузниот Државен секре-

таријат за внатрешни работи (во натамошниот 
текст: Поликлиниката) која како буџетска установа 
преминала на самостојно финансирање со Решени-
ето на сојузниот државен секретар за внатрешни 
работи, бр. 7867 од 29 април 1953 година, продол-
жува и натаму со работа како здравствена установа 
со самостојно финансирање. 

Седиштето на Поликлиниката е во Белград. 
2. Задачата на Поликлиниката е лекување бол-

ни, првенствено на службеници од органите за вна-
трешни работи, вклучувајќи ги тука и припадни-
ците на Народната милиција и нивните фамилии, 
како и лекување на други социјални осигуреници. 

3." Имотот со кој Поликлиниката управува се со-
стои од основните средства кои и' се д,адени на упо-
треба од сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи, од средствата со кои Поликлини-
ката сама се здобила, како и од обртните средства 
што и' се дадени при преминувањето на самостојно 
финансирање. 

4. Со Поликлиниката управува управен одбор, 
чии членови ги именува сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи врз основа на Уред-
бата за измена и дополнение на Уредбата за упра-
вз'вање со здравствени установи („Службен лист на 
ФћРЈ" , бр. 43/53) меѓу: претставниците на работ-
ниот колектив на Поликлиниката, претставниците 
на сојузниот Државен секретаријат за вна.трешни 
работи и претставниците на Заводот за социјално 
осигурување на НР Србија 

5. Управникот на Поликлиниката го назначува 
сојузниот државен секретар за внатрешни работи. 

6. Поликлиниката ги има следниве фонд-ови со 
кои самостојно располага: 

а) фонд на обртните средства, 
б) фонд за наградување, 
в) фонд за замена и дополнение и 
г) резервен фонд. 
7. Надзор над работата на Поликлиниката врши 

сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

При вршењето на надзорот сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи га врши особено 
следниве права: 

а) донесува правила на Поликлиниката; 
б) дова согласност на предлогот ма претсметката 

на приходите и расходите и на завршната сметка 
на Поликлиниката; 

в) дава согласност на систематизацијата на ра-
ботните места; 

г) дава согласност на распоредот на вишоците 
од приходите на поодделни фонд,ови. 

8. Во случај со приходите да не можат да се 
покријат расходите, сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работи предлага дотација од бу-
џетот. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 245 
7 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб волановиќ, с, р. 

344. 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за прометот на 
житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИТАТА ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И ПАТНИОТ МО-

ТОРЕН СООБРАКАЈ 
I. Редовната тарифа за превоз на пченица, 'рж, 

Суражица, пченично и 'р жан о брашно во железнич-
киот, речниот и патниот моторен сообраќај се пла-
ќа за: 

1. пратките на претпријатијата — членови на 
заедниците на претпријатија за промет со жита 
кога ги даваат на утоварните станици на своето се-
диште или на седиштето на своите откупни станица 
и комисионери, или кога ги превезуваат од мелник 
цата која меле услужно за сметка на овластеното 
претпријатие; 

2. извозните, увозните и. транзитните пратки; 
3. увозните пратки што се реекспедираат за 

станици во внатрешноста; 
4. пратките што се стигнати со камион од стран-

ство ЈЅ што се предаваат на превоз за станици во 
внатрешноста; 

5. пратките што се стигнати по море од стран-
ство и што се предаваат за станици во внатре-
шноста ; 

6. пратките што се извезуваат по море во 
странство; 

7. пратките на воените пошти; 
8. пратките на Управата за материјални резерви 

односно на Сојузната управа за исхрана; 
9. пратките на стопанските организации и уста-

нови со семенски стоки од жита, а кои се овластени! 
за промет со семенски стоки според Законот за про-
метот на семенската стока. 

Претпријатијата од точ. 1 од претходниот став 
при предавањето на пратката на превоз ќе и' под-
несат на железничката станица товарен лист на' 
кој покрај жигот на претпријаткето и потписот на! 
овластеното лице мора да биде ставен печатот со 
следната содржина: 

„Со решението од државниот секретар за ра -
боти. на стопанството на народната република бр. 

од 195— година претпријатието е овла-
стено за промет со жита и врз основа на одделот I 
од Решението за тарифата за превоз на житата во 
железничкиот, речниот и патниот моторен сообра-
ќај е ослободено од плаќање двојна редовна та-
рифа." 

Пратките на стопанските организации и уста-
нови со семенска стока од жито, покрај жигот на 
претпријатието и потписот на овластеното лице, мо-
ра,ат на товарниот лист да имаат печат со следната 
содржина: 

„Врз основа на Законот за прометот на семен-
ската стока и точ. 9 одделот I од Решението за та-
рифата за превоз на житата во железничкиот, реч-
ниот и патниот моторен сообраќај претпријатието е 
ослободено од плаќање двојна редовна тарифа." 

Стопанските организации' и установи за семен-
ска стока од жито можат да ставаа.т жиг во смисла 
на претходниот став само ако пратката на семенска 
стока е пломбирани и снабдена со уверение од овла-
стената установа за испитување на семе дека се-
менската стока е здрава, и дека одговара на пропи-
шаниот квалитет -според одредбите од Законот за 
прометот на семенската стока. 

Претпријатијата и установите — исправани на 
пратките од ст. 1 должни се да им издаваат на 
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пловните објекти и моторните патни возила налози 
редно снабдени со жиг, евидентен број и потпис од 
овластеното лице, како и со клаузула дека прет-
пријатието односно установата е ослободена од пла-
ќање двојна редовна тарифа и додаток. 

Кај сите извозни и увозни пратки испраќач 
може да биде и претпријатието за меѓународен 
транспорт. 

II. За пратките на пченица, 'рж, су'ржица, пче-
нично и 'ржело брашно што не се наведени во ст. 
1 оддел 1 од ова решение, Југословенските железни-
ци и Југословенското речно бродарство — Белград, 
Дунавскиот Лојд — Сиеак и Хидротранс поитното 
претпријатие — Нови! Сад, ќе наплатуваат при пре-
давањето на превоз двојна редовна тарифа, што ќе 
ја книжат како свој редовен приход. 

III. За пратките на пченица, 'рж, су'ржица, 
пченично и 'ржело брашно што не се наведени во 
ст. 1 од одделот I од; ова решение,, а што се преве-
зуваат во патниот моторен сообраќај иг во речниот 
сообраќај, освен за пратките што се превезуваат 
со пловни објекти на Југословенското речно бро-
дарство — Белград, Дунавскиот Лој д — С иса к и 
Хедр-отранспортно претпријатие - Нови Сад, покрај! 

! р,едовната возарина се плаќа уште и додаток од 
' дин. 5( по 1 кг бруто тежина, без оглед на раздале-
ченоста на превозот, и тоа; на следниов! начин: 

1. Стопанските организации, државните органи 
и установи - иматели на патни моторни возила и 
пловни објекти на речниот саобраќад пред Утоварот 
должни се да уплатат дин. 4 по 1 кг бруто тежина, 

' ка ј финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата (градот) од чие подрачје се упатува прат-
ката, а дин. 1 го книжат како свој приход во корист 
на унапредувањето на возниот парк. 

Приватните лица — иматели на пловни објекти 
од речниот сообраќај' или на, моторни возила од 
патниот сообраќај должни: се пред Утоварот да упла-
тат дин. 5 по 1 кг бруто тежина ка ј финансискиот 
орган на народниот одбор на околијата (градот) од 
чие подрачје се упатува пратката. 

2. Приходите што народниот одбор ќе ги оства-
ри, со прибирање додаток од претходната точка 
одат. во корист на буџетот на народниот одбор. 

3. За превозо-т на пратките од, одделот III од 
ова решение во рамките на подрачјето на околијата 
(градот), нема да се наплатува додатокот од дин. 
5 по 1 кг. 

4. Финанси-скиот орган на народниот одбор на 
околијата (градот) ќе му издаде' на Транспортното 
претпријатие- имател на пловен објект и имател на 
моторно возило — по наплатата на додатокот спро-
водек лист со назначување: тежината на товарот, 
наплатениот износ на додатокот, денот и местото на1 

поаѓањето, како и местото во кое се превезува 
товарот. 

5. Од транспортните претпријатија и други има-
тели на пловни објекти од речниот сообраќај и мо-
торни возила од патниот сообраќај чии пловни об-
јекти односно патни возила превезуваат пратки за 
кои не уплатиле додаток кај финансискиот орган 
на народниот одбор на околијата (градот) на Утова-
рот, ќе наплатува народниот одбор на околијата 
(градот) чии органи тоа ќе го установат двоен до-
даток, односно по дин. 10 од 1 кг бруто тежина, во 
Ќориот на својот буџет со право на залога на сто-
ките и пловниот објект односно моторното возило, 
се' до целокупната уплата на износот на двојниот 
додаток. 

IV. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за измена на Решени-
ето за дополнение на тарифата за превоз на стоки 
во железничкиот, речниот и патниот 'моторен, со-
обраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/53 и 33/54). 

V. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува о-д 11 јули 1955 година. 

Сојузен извршен совет : 
О. с. бр. 92 

0 јули 1955 година 
Белград 

Го застапува Претседа,телот 
на Одборот за стопанство, 

Добривоје Радосављевић с.р. 

345. 

Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-
низацијата, иселувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр.'54/53), а во врска со точ. 1 под 6) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работ,ите од надлежноста за 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 ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТО-
КИ НО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки по пругите 
на Југословенските железници се менуваат вОза-
ринските ставови за превоз на жито (позиција 605 
н,а класификацијата на стоките) и на мел,нички 
производи (позиција 332 н(а класификацијата на 
стоките) со определув-ање повисоки тарифни разре-
ди, и тоа: 

а) за пченицата и хељдата — се определува та-
рифен разред 5; 

б) за пченката во зрно, јачменов, овесот, 'ржта, 
су'ржицата, просете, сиракот, дардо, мухарот, отпадо-
ците о-д жито и отпадоците при триерисање на жито 
— се определува тарифен раз,ред 6; 

в) за пченката во кочан — се определува та-
рифен разред 15; 

г) за триците — се определува тарифен разред 7; 
д) за брашното, крупицата (гризот), јармата, 

бунгуров препушта , гершлата и другите мелнички 
производи - се определува тарифен разред 5. 

2. Ова решение влегува во сила со. денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 11 јули 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 91 

9 јули 195Ѕ година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот 

на Одборот за стопанство, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

346. 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за прометот, 
на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) со' 
согласност од О-дборот за -стопанство на Со-јузниот 
извршен совет, Сојузната управа за исхрана донесува 

Р Е III Е II И Е 
З А МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА 

1. Со цел за рационално користење на пчени-
цата и 'ржта и за делкање определени асортиман^ 
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1100" може да со-

брашно, сите мелници на валци со уредите за чи-
стење пченица и просејување брашно (во натамо-
шниот текст: мелници) се 'задолжени да го вршат? 
мелењето на пченицата и 'ржта на начинот пропи-
шан со ова решение. 

2. Мелниците се задолжени од 100 кг пченица 
квалитет 76 килограми хектолитарска тежина со 
2% уродице и нечистотија и 13% влага, со мелење 
да добијат најмалку 80 кг брашно со 13% влага, 17 
кг трици и 2% уродици или нечистотија. На име 
растур и согорување се признава најмногу 1%. 

3. Во промет може, да се пуштат само типови 
пченично брашно предвидени со југословенските 
стандарди. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
забрането е пуштањето во промет на пченичното 
брашно „тип - 1200" и 'рженото „тип - 1250". На-
место пченичното брашно „тип — 1200" може да се 
пушта во промет пченичното брашно „тип - 1100" 
кое смее да содржи најмногу 1,15% пепел. 

Пченичното брашно „ТИП1 
држи 5%- 'ржано брашно. 

4. Ако мелницата меле услужно тогаш со поме-
ларот ќе се договорат количини: на поод,делни типови 
брашно што треба да ги добие од, 100 кг пченица од 
квалитет пропишан во точ. 2 од ова решение, одно-
сно количини брашно од пченица од подобар или ио-
лош квалитет, На ист начин ќе се договара и меле-
њето на 'рж. 

5. Југословенската народна армија за своите по-
треби ќе договара тип брашно по избор, со тоа што 
процентот на измелување не може да биде помал 
од 80% од пченица од квалитетот пропишан во тон. 
2 на ова решение. Ако се работи за суво мелење ќе 
се дого.вара и процентот на растурот. 

6. Се дозволува просто мелење на камен. 
7. Со влегувањето во сила на ова решение пре-

станува да важи Решението за мелењето на пчени-
цата и 'ржта („Службени лист на ФНРЈ", бр. 39/54). 

8. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службени лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 11 јули 1955 година. 

Бр. 910 
5 јули 1955 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за исхрана, 
Ѓуро Узелац, с. р. 

Согласен: 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

347. 

Врз основа на точ. 2 од Одлуката за прода-
жните цени на тутунот и тутунските преработки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), Сојузниот 
уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИ-
ДОВИ ЦИГАРИДА, ЦИГАРИ И ТУТУН 

1. Се определуваат единствен4?! цени на мало во 
слободна продажба за следниве видови цигарите 
цигар-и. тутун и бурмут: 

а) Цигариња: 
„Дрина", „БрионЈи", „Бу-
два", „Хрватска", „Квар^ 
нер", ,,Македонија^ обич^ 
ни (во црвени кутии) . Ди!н. 75 за 20 парч^ 
„Домино" . . . . . . Дин. 55 за 15 парч,; 
„Вардар", „ Херцеговина", 
„Јадран", „Морава", „Дал-
мација", „Гусар", „Интер-
национал", „Летњи игри 
Дубровник", „Мињон", 
„Мостар", „Опатија", „Пла 
ница", „Плитвице", „Пор-
тороже", „Сона", „Спорт", 
„Загреб", обичен . . Дин. 55 за 20 парч, 
„Сутјеска", „Пелистер" . Дин. 47 за 20 парч, 
„Зета", „Цетина", „Ки-
шава", „Зеленика" . . Дин. 45 за 20 парч. 
„Ибар", „Динара" . . . Дин. 38 за 20 парч, 
„Драва" Дин. 35 за 20 парч, -

б) Цигари: 
Дин. за 1 парче 

„Операс" . . . . . . 20 
„Трабуко" 17 
„Порторико" 10 
„Куси домашни" . . . 8 , 

в)" Тутун: 

,,Зетски" . . , 
За луле, обичен 
За џвакање 

г) Бурмут: 

Дин. за 1 
2.400 

850 . 
850 

500 

2. Производните претпријатија, трговските и 
угостителските претпријатија и дуќани и другите1 

продавачи на големо и на мало на тутун и тутунски:' 
преработки, ќе ги продааваат цигарињата од екстра', 
квалитетна група, колекциите на цигарињата, ек-
стра сечениот тутун („Требињац") и екстра тутунот1 

за луле по цените што се формираат слободно спо-
ред условите на пазариштето. 

Продажните цени на мало на цигарињата од 
екстра квалитетна група и на екстра тутунот за ' 
луле не можат да бидат пониски од динари 90 за 
една кутија од 20 цигариња односно за едно пакло 
од 50 грама тутун. 

^ Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани и другите продавачи на големо и на мало 
на тутун и тутунски преработки се должни на зате-
чените запаси на производи од ставот 1 од оваа 
точка да уплатат во смисла на точ. 3 од Одлуката, 
за продажните цени на тутунот и тутунските пре-
работки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) износ 
од 20% од досегашните продажни цени на тие 
производи. 

3. Заради уплата на разликата во цената на за-
течените запаси производи од точ. 1 од ова решение, 
во смисла на тон. 3 од Одлуката за продажните 
цени на тутунот и тутунските преработки, ќе се 
сметаат како досегашни цени: за цигарињата „Ја-
дран" динари 50 за 20 парчиња, за цигарињата 
„Летни игри Дубровник" динари 45 за 20 парчиња, ' 
за цигарињата „Домино" динари 46 за 15 парчиња, 
а за останатите производи цените определени со ре-
шенијата и наредбите приведени во точ. 4 од ова 
решение. 

4. Со влегувањето во сила на Јрва решение пре-
стануваат да важат: Решението за намалување 
единствените продавни цени на мало на тутунот и 
тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 41/52), решенијата и наредбите за единствените 
продажни цени на нови видови цигариња („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 57/52, 11/53, 16/53, 24/53, 
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27/53, 46/54, 16/55, 27/55), Решението за слободното 
формирање на продавните цени на новите видови 
цигариња од екстра квалитетна група и на екстра 
тутунот за лула („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
61/52), Решението за продажните цени на колек-
циите на цигариња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/53) и другите прописи и цени што се во спро-
тивност со прописите на ова решение. 

Останува и понатаму во сила Решението за про-
дажните цени на некурентни тутун и тутунските 
преработки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54). 

5. Ова решение влегува во сила на 11 јули 1955 
година. ^ 

Бр. 107 
6 јули 1Ѕ55 година 

Белград 
Сојузни уред за цени 

Директор, 
Јован Крстев, с. р. 

34С.-

Р Е Ш Е Н И Е л 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАС-
ПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Бидејќи: Соборот на производителите на Сојуз-
иг.та народна скупштина во својата одлука,на седни-
цата од 5 јули 1955 година определи да се извршат 

'(дополнителни избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во групата на селското стопанство во 
Изборната околија Славонски Брод во која прате-
ничкото место остана упразнето, Сојузната изборна 
комисија, врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите па Сојузната народна скупштина во групата 
на селското стопанство во Изборната околија Сла-
вонски Брод. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 4 сеп-
тември 1955 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за 
спроведување на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
во Изборната околија Славонски Брод е надлежна 
за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 34 
8 јули 1955 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, ^ Заменик: на Претседателот, 
др Држави Сесардиќ, с. р. Димче Јаневски, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

330. Уредба за наголемување на платите, на 
наградите на учениците во стопанството, 
на инвалидските принадлежности, на пен-
зиите на инвалиднините и на додатокот 
на деца 521 

331. Уредба за измени и дополнениа на Уредба-
та за прометот на житата 522 

332. Уредба за измени и дополненија на тари-
фата за данокот на промет 524 

333. Одлука за продажните цени на маста и 
,зејтинот за јадење 524 

334. Одлука за продажните цени на тутунот и 
тутунските' преработки 525 

335. Одлука за давање надоместок (регрес) за 
поправ-ки на рибарски бродови и кочари 525 

336. Одлука за дополнение на одлуката за да-
вање надоместок, (регрес) при продажба 
на индустриски производи на морското и 
езерското рибарство 525 

337. Одлука за давање надоместок (регрес) на 
водните заедници при купување багери — 
гасеничари и други мелиорациони граде-
жни машини, опрема и резервни делови од 
домашно1 производство 525 

338. Одлука за измени и дополненија на вре-
мената одлука за редовниот и затезниот 
интерес ^ 526 

339. Решение за продажните цени на житата 
и производите од житата 5(26 

340. Решение за измени на тарифата за превоз 
на патници, багажи и експресни стоки по 
пругите по Југословенските железници — 527 

341. Решение за измени и дополненија на ре-
шението за контрахирањето и откупните 
цени на житата 528 

342. Решение за болницата „Др Драгиша 
Мишовиќ" во Белград, како здравствена 
установа со самостојно финансирање — 523 

343. Решение на поликлиниката на сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти во Белград, како здравствена уста-
нова со самостојно финансирање 529 

344. Решение на тарифата за превоз на жита 
со железничкиот, речниот и патниот мо-
торни сообраќај 529 

345. Решение за измена на тарифата за превоз 
на стоки по пругите на југослвенските 
железници 530 

346. Решение за мелењето на пченицата и 

347. Решение за продажните цени за пооддел-
ни видови цигариња, цигари и тутун — 531 

348. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори — 531 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - новнвгѕо-издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица, Кродевиќа Марка бр. ^ 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


