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БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 24 ГОД. XIII 

Цена на овој број е 80.— дин. - Прет-
платата за 1957 година из несува 1700-— 
дин., а за странство 2500.— динари. -
Редакција: Улица Краљеви к'а Марка 
бр. 9. - ТелефониI Редакција 28-838, 
Администрација 26-276, продажно од-

за огласи 

296, 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за доде-

лување средства од стопанските резерви на феде-
рацијата за потребите на државните материјални 
резерви и за овластување на Сојузниот Р1звршен со-
вет да ја регулира употребата на државните мате-
ријални резерви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА Д Р Ж А В Н И Т Е М А Т Е Р И Ј А Л Н И Р Е З Е Р В И 

I. Општи одредби 
Член 1 

Државните материјални резерви ги сочинуваат 
посебните стоковни фондови наменети за подмиру-
вање на вонредните потреби на општествената за -
едница и за преземање економски мерки на пазарот. 

Државните материјални резерви се состојат од 
постојани резерви и пазарни резерви. 

Коќо постојани резерви се подразбираат резер-
вите наменети за подмирување на вонредните по-
треби на општествената заедница, за обезбедување 
производството со репродукциони матери,јали и за 
обезбедување пазарот со основни прехранбени про-
изводи. 

Како пазарни резерви се подразбираат резер-
вите наменети за преземање економски мерки на 
пазарот 

Член 2 
Вкупниот износ на средствата кој. служи за фор-

мирање на постојани резерви го утврдува сојузниот 
општествен план 

Член 3 
Во рамките на износот на средствата утврдени 

со Сојузниот општествен план, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, во со-
гла-сност со Сојузниот извршен совет, ги утврдува 
видовите и количините стоки од кои се формираат 
резервите наменети за подмирување на вонредните 
потреби на општествената заедница. Вака утврдените 
видови и количини стоки мораат постојано да се на-
оѓаат на склад и можат да се менуваат и намалу-
ваат само со согласност од Сојузниот извршен совет, 

Видовите и количините стоки од кои се формира 
преостанатиот дел на постојани резерви ги утврдува, 
а по потреба и менува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на стоковниот промет, 

Член 4 
Видовите, и количините стоки од кои се фор-

мЈжраат постојаните резерви ги утврдува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет во соработка со Државниот сегсретариј ат4 за ра-
боти на народната одбрана и со други заинтереси-
рани сојузни орга/ни на управата и организациите. 

Член 5 
Пазарните резерви се формираат спрема усло-

вите на пазарот. 
За формирањето на пазарни резерви на инду-

стриски и прехранбени производи решава сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет во рамките на кредитниот биланс. 

Член 6 
За отуѓувањето на стоки од пазарните резерви 

решава сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет може да ја овласти Дирекцијата 
за суровини односно Дирекцијата за исхрана, во 
рамките на својот делокруг (член 7) под определени 
услови да врши отз^ѓување на стоки од пазарните 
резерви, 

Член 7 
Управните и стопанските работи во врска со 

обезбедувањето на државни материјални резерви на 
суровини и други материјали за индустриско про-
изводство и на готови индустриски производи, ги вр-
ши Дирекцијата за суровини. 

Управните и стопанските работи во врска со 
обезбедувањето на државни материјални резерви на 
прехранбени производи и на суровини за производ-
ство на тие производи, ги врши Дирекцијата за ис-
храна. 

Член 8 
Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за ис-

храна имаат својство на правно лице. 
Дирекциите можат да тужат и да бидат тужени 

во споровите што ќе настанат од договорите што тие 
ги склучуваат со стопанските организации во врска 
со обезбедувањето на стоки за државни материјални 
резерви. 

И. Обезбедување на државните материјални 
резерви 
Член 9 

Дирекцијата за суровини и Дирекцијата за ис-
храна (во натамошниот текст: дирекциите) обезбе-
дуваат материјални резерви со склучување договори 
со стопански организации за купување и продажба 
на стоки, за складирање, преработка, превезување, 
осигурување и за други работи на стоковниот про-
мет, согласно прописите што се однесуваат на про-
метот на стоки, ако со оваа уредба и со прописите 
донесени врз основа на неа не е определено поинаку, 

Дирекциите купуваат и продаваат стоки по це-
ните според условите на пазарот, ако цените на од-
делни стоки не се пропишани. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет, може, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, да 
ги определи цените односно начинот на формирање 
на цените по кои дирекцијата ќе ги продава стоките 
од државните материјални резерви, 

Член 10 
По исклучок од одредбата од членот 9 став 

еко дирекцијата не е во можност на друг начин 
да ги обезбеди државните материјални резерви, та 
поради тоа би можело да дојде до штета за тие 
резерви, иако тоа не би предизвикало битни поре-
метувања во вршењето на редовната стопанска деј-
ност на стопанската организација, сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на стоковниот промет, 
по предлог од дирекцијата, може да им наложи на 
определени стопански организации да се должни 
со дирекцијата да склучат договор за складирање, 
за преработка на стоки подложни на расипување, 
за превезување или за осигурување, според усло-
вите на пазарот. 

Ако за стопанската организација во врска со 
склучувањето на договорот од претходниот став 
настане штета, дирекцијата е должна да ^ ја на-
домести така настаната фактична штета. 
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Ако стопанската организација поради склучу-
вањето на договорот од ставот 1 не е во можност 
да ги изврши обврските по веќе склучените дог6-
зори, ќе се смета дека до неизвршување на дого-
ворите дошло поради виша сила. 

Како стопанска организација во смисла н,а овој 
член се подразбираат ,и земјоделските задруги и 
нивните деловни сојузи. 

Член 11 
Дирекцијата може да има свои складови з-а 

сместување и чување стоки на државните матери-
јални резерви, а може чувањето на стоките д-а им 
го доверува и на стопанските организации 

Со договорот склучен меѓу дирекцијата и сто-
панската организација на која стоките и се до-
верени на чу,вање се предвидуваат обврските на 
стопанската организација во поглед на чувањето и 
обновувањето на доверените И стоки. 

Стопанската организација на која И се довере-
ни стоките на чување не смее без-одобрение од ди-
рекцијата да ги отуѓува стоките, да им ја менува 
намената или да ги заменува со стоки од друг ква-
литет, и е должна да презема мерки за запазу-
вање на квалитетот на стоките. 

Определувањето на местата за сместување зи-
нување на стоките од резервите што се од интерес 
за народната одбрана, го врши дирекцијата во спо-
годба со Државниот секретаријат за работи на на-
редната одбрана. 

Член 12 
Дирекцијата има право да го прегледа работе-

њето'на стопанските организации еко тоа се одне-
сува на стоките од државните материјални резерви, 
(како и да проверува дали тие стоки се наоѓаат на 
склад и дали правилно се чуваат. 

Стопанските организации се должни да и ово-
зможат -на дирекцијата преглед во смисла на прет-
ходниот став. 

Ш. Финансирање на работењето со државните 
материјални резерви 

Член 13 
Обртните средства за набавување и чување на 

постојаните резерви се обезбедуваат со сојузниот 
буџет. 

Загубите и добивката што ќе нестанат при ра-
ботењето со постојаните резерви, се подмируваат од 
Сојузниот буџет односно се уплатуваат во сојуз-
н и о т буџет. 

Член 14 
Набавувањето и чувањето на пазарните резер-

ви се врши од средствата ана краткороч,ните и сред-
норочните кредити што ги одобрува Народната бан-
ка. За исплата на овие кредити гарантира федера-
цијата. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите во спогодба со сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот (промет може 
да определи за кои кредити дирекцијата ќе плаќа 
пониска интересна норма од пропишаната. 

Член 15 
Од добивката и од другите приходи што ќе ги 

оствари дирекцијата при работењето со пазарните 
резерви, по покритието на загубите настанати од 
тоа работење, дирекцијата формира сопствени обрт-
ни средства што служат за набавување и чување 
на пазарните резерви. 

Ако при работењето со пазарните резерви не/ 
крајот од годината се покаже загуба која не може 
да се покрие со средствата од претходниот став, 
ќе се подмири од сојузниот буџет, под услов загу-
бата да настанала поради интервенции на пазарот 
за кои одлуката ја донесол надлежниот сојузен др-
жавен орган. 

Член -16 
За работењето со пазарните резерви в,о текот 

на годината дирекцијата е долж,на да состави за-
вршен биланс, кој го одобрува, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

Составувањето на завршниот биланс се врши 
според упатства од сојузниот Државен секретаријат 
За работи на финансиите. 

Член 17 
Контрола над финансиското работење на ди-

рекцијата во врска со државните материјални ре-
зерви врши сојузниот; Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

IV. Казнени одредба 
Член 18 

Со парична казна од 100.000 до 5,000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап стопанск-ата орга-
низација ако без одобрение од дирекцијата (член 
П) отуѓи од државни,те материјални резерви стоки 
што ка ј неа се наоѓаат на чување, им ја промени 
намената или ги замени со стоки од друг квалитет, 
или ако одбие налог од сојузниот Државен секре-
тар,ијат за работи на стоковниот промет да склучи 
договор со дирекцијата во смисла на членот 10 од 
оваа уредба^ 

Ако со дејствието од претходниот став се пред-
извикани особено тешки последици, стопанската 
организација ќе се казни со парична казна до 
10,000.000 динари. 

За дејствието од с т л и 2 на овој член за сто-
пански престап, ќе се казни и одговорното лице во 
стопанската организација со пари,чна казна од 
3.000 до 30.000 динари. 

Член 19 
Со парична казна до 100.000 дин,ари ќе се казни 

стопанската орган,изација за прекршок ако ја спре-
чи или смеќава дирекцијата во вршењето на пре-
глед на нејзиното работење (член 12). 

За дејствието од претходниот став за прекр-
ши: ќе се казни и одговорното лице во стопан-
ската орган.изација со парична казна до 10.000 ди-
нари. 

Член 20-
На повредите на одредбите од оваа уредба и 

на постапката за примена на 'предвидените со иза 
казнени мерки според членот 18 од оваа уредба 
согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75—81 
и членот 83 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации. 

За прекршоците од членот 19 од оваа уредба 
постапката ќе ја води надлежниот судија за прекр-
шоци според одредбите од Основниот закон за пре-
кршоците. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 21 

Вкупниот износ на средства што служи за фор-
мирање на постојани резерви за 1957 година и 
изворите на финанс,ирањето ги утврдува Сојузниот 
извршен совет по предлог од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет и од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите. 

Член 22 
Финансиските средства остварени пред влегу-

вањето во сила на оваа уредба, о'о основите од 
членот 15 од оваа уредба, се внесуваат во обрт-
ните средства на дирекцијата. 

Средствата за враќање кредитите на Народна-
та банка кои пред влегувањето во сила на оваа 
уредба се дадени за набавување и чување н,а по-
стојаните резерви, се обезбедуваат со сојузниот 
буџет. 

Член 23 
На Дирекцијата за суровини се п,ренесуваат од 

досегашната надлежност н-а соодветните органи и 
органи,зации вршењето на управни и стопански ра-
боти во врска со обезбедувањето на постојани ре-
зерви за потребите на Југословенските железници, 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони, во-
е,ната индустрија, бродоградбата, електростопан-
ството, речни,от "и по,морскиот сообраќај. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет со посебни прописи ќе' ги регу-
лира односите што произлегуваат од пренесувањето 
на работите во смисла на претходниот став1. 

Член 24 " 
Се овластува сојузнио-т Државен сехрешријат 

за работи на стоковниот промет со посебен пропис 
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,дз го регулира н-ачинот на работењето на дирек-
циите во врска со државните материјални резерви^ 

Член 25 
Сојузниот извршен совет може да пропише по-

себен начин за наградување за службениците и ра-
ботниците на дирекциите што придонеле на оп-
штиот успех при работењето со државните мате-
ријални резерви. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден оо 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", на кој 
ден престанува да важи Уредбата за организаци-
јата и работата на Управата за државни матери-
јални резерви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/53)3 
освен одредбите што се однесуваат на оснивањето 
и организацијата на Дирекцијата за суровини. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 190 

В јуни 1967 година 
Белград 

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

297. 
Врз основа на одделот 8 главата XIII на Со-

јузниот општествен план за 1957 година и одделот 
II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојуз-
ниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ ', бр. 52/53 и 25/54) во членот 9 став 3 по 
зборовите „средства" се бришат зборовите: „и нив-
ното инвестиционо одржување". 

Во истиот член став 4 по зборот „амортизација" 
се бришат зборовите: „за замена". 

Член 2 
Во членот 14 став 3 по зборовите: „во аморти-

зациониот фонд" се бришат зборовите: „(делот за 
замена)". 

Член 3 
Во членот 29 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

финансиите може да го пропише начинот и усло-
вите за уплатување на пеамортизираниот дел од 
вредноста на основното средство што се расходува 
кога стопанската организација во фондот за само-
стојно располагање нема достаточно средства за из-
вршување на уплатата според ставот 1 од овој член. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, стопанските организации не се должни да го 
уплатат во амортизациониот фонд иеамортизира-
ниот дел од вредноста на расходуваното основно 
средство за кое со Одлуката за нормите на амор-
тизацијата на основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), 
не е пропишана амортизациона норма за отпишу-
вање. 

Сојузниот извршен совет може да ги определи 
условите под кои можат и други основни средства 
да се расходуваат без обврска за уплатување во 
амортизациониот фонд на неамортизиранкот дел 
од нивната вредност". 

Член 4 
Во членот 31 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во членот 32 ставовите 3 и 4 се бришат. 

Член 6 
Во членот 35 ставот 3 се брише. 

Член 7 
Во ,членот 39 зборовите: „за замена" се бришат. 

Член 8 
,Членот 41 се брише. 

Член 9 
Во членот 42 по зборот: „средства" целиот текст 

до крајот се брише, 
Член 10 

Во членот 44 став 1 се бришат зборовите: „на 
ОНОЈ дел" и зборовите: „што служи за замена на 
основните средства". 

Член 11 
Членовите 45 и 46 се бришат. 

Член 12 
Во членот 73 став 1 точка 5 по зборовите: „за 

замена на основните средства" се бришат зборо-
вите: „или за нивно инвестиционо одржување". 

Член 13 
По членот 91 се додаваат два нови члена, коп 

гласат: 
„Член 91а 

Средствата на амортизациониот фонд за инве-
стиционо одржување што ќе бидат затечени на 1 
јули 1957 година, како и оние што ќе бидат упла-
тени за периодите заклучно со 30 јуни 1957 годинаѕ 
а до тој ден не бидат употребени или ангажирани 
за извршените или започнатите работи за инвести-
ционо одржување, се пренесуваат во корист на фон-
дот на обртните "средства на стопанската органи-
зација. 

Поблиски прописи за спроведување на одред-
бата од претходниот став ќе донесе сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите", 

„Член 916 
Од 1 јули 1957 година трошоците на работите 

за инвестиционо одржување паѓаат на товар на ма-
теријалните и режиските трошоци на стопанската 
организација. 

Стопанските организации се должни трошоците 
за инвестиционо одржување временски рамноправно 
да ги распределуваат со примена на определена 
единствена калкулативна норма врз вредноста на 
основните средства. 

Единствената калкулативна норма ќе ја опре-
дели работничкиот совет по предлог од управниот 
одбор на стопанската организација. -

Стопанските организации што до крајот на 1957 
година не ќе ја определат нормата од претходниот 
став, ќе ја применат пондерираната норма на ин-
вестиционото одржување спрема годишната прет-
сметка на амортизацијата за 1957 година. 

Стопанските организации можат да ја менуваат 
нормата утврдена според ставот 3 од овој член. 

Изменетата норма може да се применува од 1 
јануари наредната година. 

По исклучок, ако е измената на нормата извр-
шена до 31 март, изменетата норма може да се при-
менува од 1 јануари односната година. 

Претпријатијата во состав на Заедницата на Ј у -
гословенските железници и претпријатијата во со-
став на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
ги донесуваат и менуваат калкулативните норми за 
инвестиционо одржување според одредбите од овој 
член со согласност од Генералната дирекција на 
Југословенските железници односно Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните". 

Член 14 
По исклучок од прописите на оваа уредба, же -

лезничхо-транспортните претпријатија ќе ги приме-
нуваат досега важечките прописи сб до 31 декември 
1957 година, та прописите за новиот начин за фи-
нансирање на инвестиционото одржување ќе ги при-
менуваат дури од 1 јануари 1958 година. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден ПФ 

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

Р. П. бр. 195 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател ца Републиката, 

Јо^ип Броз-Тито, с. р, 
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298. 
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), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54) во членот 7 место 
ст. 3 и 4 се ставаат 4 нови става, кои гласат: 

„Исто така, не се плаќа данок на промет кога 
стопанските организации регистрирани за работи 
на извоз и увоз ги преземаат од производителот^ 
даночен обврзник производите наменети за извоз, 
без оглед на тоа дали тие стопански организации 
извезуваат во свое име и за своја сметка или како 
комисионери на производителот. 

Во сите други случаи кога ќе се извезат про-
изводи на чиј промет е платен данок на промет 
при нивното пуштање во промет во земјата, извоз-
никот има право на враќање на платениот данок 
во врска со извршениот изноз на тие производи., Вра-
ќањето на платениот данок, врз основа га прес-
метка од извозникот го врши банката ка ј која из-
возникот има жиро сметка. Враќањето на данокот 
се врши на товар на сојузните буџетски приходи 
од данокот на промет, без оглед на тоа дали прихо-
дите од данокот на промет на одделни производи 
Мм. се отстапени на народните републики во целост 
или деломично. 

Ако е на прометот на производите што се изве-
зени платен општински данок на промет, враќањето 
кп платениот општински данок на промет по извр-
шениот извоз нема да се врши на товар на сојуз-
ните буџетски приходи, туку може да се врши по 
решение од надлежниот народен одбор на околијата 
на товар на приходите од општинскиот данок на 
промет, ако е можноста за враќање предвидена со 
прописите за општинскиот данок на промет доне-
сени според членот 3 од оваа уредба. 

Стопанските организации и Народната банка ќе 
обезбедат податоци за износот на платениот данок 
на промет што е вратен по извршениот извоз и за 
износот на данокот на промет што не е платен по-
ради извршениот извоз." 

Досегашните ставови 5 и 6 стануваат ставови 
7 и 8, 

На крајот од членот 7 се додава нов член 9, кој 
гласи: 

„На производите што граѓаните ги внесуваат 
или примаат од странство не се плаќа, по правило, 
данок на промет, ако според царинските прописи на 
такви производи не се плаќа царина освен ако со-
јузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите за одделни производи или одделот слу-
чаи не определи поинаку." 

Член 2 
Во членот 13 се брише ставот 2. 

Член 3 
Во членот 14 ставот 3 се менува и глас!. 
,.Ако се преработуваат, обработуваат или дора-

ботуваат производи на чиј промет е предвидено пла-
ќање данок на промет по единица мерка, и ако на 
прометот на производите добиени со преработка, 
обработка или доработка е предвидено плаќање 
на данок на промет по истиот тарифен број и по 
истата даночна норма по која е платен данокот на 
промет на производите што се преработени, обра-
ботени или доработени — на прометот на новите 
производи ќе се плати данок на промет на разли-
ката меѓу даночната основица (единица мерка) на 
новите производи и даночната основица спрема која 
е платен данокот на промет на потрошените про-
изводи. Ако со преработка, обработка или доработка 
се добиени нови производи на чиј промет не се 

плаќа данок на промет по истиот тарифен број к 
по истата даночна норма — на прометот на новите 
производи ќе се плати данок на промет спрема 
полната даночна основица и по полната даночна 
норма." 

Член 4 
На крајот од членот 15 се додава нов став 3, коЈ 

гласи: 
,,Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите во случаите на увоз на 
стоки под посебни услови, да го регулира начинот 
на определување даночните основици и на при-
мена на определени даночни норми, придржувајќи: 
се притоа за начелата изложени во претходните 
ставови." 

Член 5 
На крајот од членот 16 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбите од претходниот став, 

како даночна основица на данокот на промет на 
оние производи што стопанската организација не 
ги произведува за продажба, туку само за соп-
ствена употреба во инвестициони цели, ќе се смета 
цената на чинен^ето на која ќе се примени опре-
делената даночна норма пресметната во норма „во 
сто" (подолу од сто")." 

Член 6 
Во членот 19 став 2 на крајот од точката В 

место точка и запирка се става точка и се додава 
нова реченица, која гласи: „По исклучок, ако про-
изводите наменети за извоз му се предаваат на ко-
мисионер - претпријате регистрирано за извоз и 
увоз, нема да се плати данокот на промет;". 

Во истиот член на крајот од ставот 2 место 
точка се ставаат точка и запирка и се додава нова 
точка 11, која гласи: 

„11) во моментот кога претпријатијата регистри-
рани за извоз и увоз ќе стават во промет во зем-
јата производи што биле наменети за извоз и наба-
вени без плаќање данок на промет " 

Член 7 
Во членот 20 став 1 место зборовите: „народ-

ниот одбор на околијата, градот односно градската 
општина со одделни права" треба да се стават ^збо-
ровите: „општинската управа за приходи". 

Член 8 
Во членот 22 став 1 место зборовите: „финанси-

скиот орган на народниот одбор на околијата, гра-
дот или градската општина со одделни права" тре-
ба да се стават зборовите: ,.општинската упоава за 
приходи". 

Член 9 
Во членот 23 место зборовите: „даночната ко-

мисија на народниот одбор на околијата" треба да 
се стават зборовите: „даночна!а комисија на народ-
ниот одбор на општината". 

Член 10 
Во членот 28 на крајот од ставот 2 под а) место 

точка и запирка се става точка и се додава нова 
реченица која гласи: 

„По исклучок, на надоместокот за транспортни 
услуги што се вршат преку подрачја на повеќе 
околии, данокот на промет се плаќа според ставов 
1 од овој член;". 

Член 11 
Во членот 29 место зборовите: „финансискиот 

орган на народниот одбор на околијата" треба да 
се стават зборовите: „општинската управа за ^ 
ходи". 

Член 12 
Во членот 30 став 1 место зборовите: „падлсн: -

ниот финансиски орган на народниот одбор на око-
лината кому што" треба да се стават зборовите: „над-х 
лежната општинска управа за приходи на која и'\ 

Член 13 
Во членот 35 став 1 на крајот од точката 7 ме- ' 

сто точка се става точка и запирка и се додава 
нова точка 8, која гласи: 

„8) ако постапи противно на останатите одредби 
од оваа уредба или на други прописи Донесен^ 
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врз основа на овластувањето од оваа уредба и од 
Тарифата за данокот на промет." 

Член 14 
Во членот 41 став 3 место зборовите „финанси-

ските органи на народниот одбор на околијата (гра-
дот) односно градската општина со одделни права" 
треба да се стават зборовите: „општинската управа 
за приходи". 

Член 15 
Оваа уредба -влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. П. бр. 192 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с, р, 

299, 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување запални 
з-а стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ4% 
бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр, 55/53 
и 5'5/54), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/36, 19/56, 3'0/56, 43/56, 1/57 и 
ѕЗ'57) во општата забелешка 1 кон тарифата ее 
додава нов став 2, кој гласи. 

„Ако неки производи ние;/ изрично најмело-
ва-ни ни у Тарифи пореза на промет ни у Привре-
меној номенклатури производ^, а по својој природи 
(врсти, намени и слично) спадају у трупу производз 
кој и су у тарифи или у Привременој номенклатура 
производа изрично наименовани, порез на промет 
тих производа плаћа се према пореској основине 
и по пореској стопи која важи за наименоване про-
изведе у кој е спадају. Ближа упутства и објашњења 
о томе кој и производи спадају у поједине тарифне 
бројеве или по ј един е стоне из истог т а р и ф н а броја, 
доно с и савезни Државни секретаријат за послзѕе 
финансија." 

Во општата забелешка 6 на крајот од ставот 1 
се додава нов текст, кој гласи: 

„Произвођачи-увозници дужни су да на фак-
тури коју издају купцу назначе за које је сврхз 
производ издат и по којој стопи је порез на пролет 
обрачунат и уплаћен. Ако се као увозник пој.ав-
љује предузеће регистровано за извоз и увоз и ако 
увезени производи служе као материјал за репро-
дуцира ју у индустриска предузећима, порез на про-
мет тих производ а обрачунава се по стопи која 
важи за обрачунавање пореза на промет производа 
намењених за индустрии^ прераду. Ако се овк 
производи продају другум купцима а не индустри-
с к а ! предузећима за репродукција', увозник је ду-
жан да обрачуна и уплати разлику у порезу на 
промет између веће и мање пореске стоне на по-
стигнуту продал ну цеку, односно на ирод ату ко-
личину производ% ако 1з предвиђено плаќање по-
реза по јединици меро ѕ' 

На крајот ед истава забелешка се до д два нов 
став 5, кој гласи: 

„Под условната одо еленин у претходат! ставов 
вима може и Дирекција за сировине вршити набавка 
производ а намењених за индустриску прераду." 

Член 2 
Во делот А од тарифата: 
1) во т-ар. број 23 точката 2 се ме-нува и гласи: 
„2) остало посуђе: брушено, поцинковано и ка -

лаисано, сем посуђа од алуминиума, кеемајлира-

них канти за млеко и носу ђ а од бакра и бакар ми х 
легура - 15%"; 

2) во тар. број 26 точката 2 се менува и гласач; 
„2. Казани за печење ракија и посуђе од бакра 

и бакарних легура — 25"; 
3) во тар. број 30 забелешката 3 се менува -

гласи: 
,,З) Привредне, задружна и друштвена органи-

зацијо. К?ЈО И државни органи и установе кој и на-
бављају путничке аутомобиле и мотоцикле домаћ-г 
производите, или путничке аутомобиле и мотоцикле 
иностране производна за динарска средства пла-
ќања, плаћају порез на промет по тачки 1 тар, бро-
ја 101 Тарифе пореза на промет," 

Во тар. број 30 по забелешката 3 се додава 
нова забелешка 4, која гласи: 

„4) По^ез из тачже 1 тар. броја 30 Тарифе по-
реза на промет не плаћа се на теренска вучна во-
зила и мотоцикле ноје набавља Југословенска на-
родна армија непосредно из иностраиства, од уво-
з н а предузећа или од домаћих произвођача, а 
који служе непосредно за погребе Југословенска 
народов армиј е, 

Под теренскион вучним возилима у смислу од-
ред аба ове уредба подразумевају се сви агутомобил^ 
који имају два или в и т е диференцијала односни 
више од две погонско основине."; 

4) во тар. број 45 по зборовите: ,,уста и зуба'' 
се става запирка ш се додаваат зборовите: „сгч 
прашка и пасто за зубе"; 

5) во тар. број 50 на крајот од наименувањето 
во кђе се наброени производите) што се изземаат 
од 'плаќањето на данокот на промет, се додава 
текстот: 

,,канете против града; ал кило евзо л; сви пра-
шкови за чишћење на бази белутковог (кварцног' 
бранша"; 

6) во тар, број 63 во забелешката 3 место збо-
ровите: „поморског и речниот" се ставаат зборовите; 
„поморског, речног и ваздушног"; ^ 

7) во тар. број 66 наименувањето на точката 1 
се менува и гласи: 

,Д) вигоњ, фротир, санитетске тканине и деко-
ративно тканине од памучног и другог текстилно? 
материјала у које спадају и плиш и сомот за деко-
рације"; 

8) во тар. број 82 наименувањето се менува и 
гласи: 

„Кожна одећа са лицем од напе, бокса или ше-
врата, сем кожних рукавица"; 

9) во пар. број 92 наименувањето во точката 1 
се менува и гласи: 

,Д. За производњу експлозива и нитроцелулозе; 
лекова; к алиј ум етил-ксантата и алкохолног сир-
ћета, као и шпиритус за гориво денатурисан оп-
штим средством"; 

10) во тар. број 100 во колоната „Столе тереза" 
под А по зборовите: „шумски^ газдинстава" се ста-
ва: „и водних за ј ед н,и.ца"; 

11) во тар. број 101 ставот 1 се менува и гласи: 
10) у тар. броју 100 у колони „Стопе пореза"' 

под Д после речи: „шумских газдинстава" ставља 
се: „и водних за ј е девица", 

11) у тар. броју 101 став 1 мења се и гласи; 
,Д) на промет путничких автомобила и мото-

цикл а домаће или инострфне производите ноје др-
жавни органи и у станов е или привредне, зад ружи е 
и друштвене организација купе за динарска сред-
ства плаћања, купци плаћају приликом набавка 
порез на промет по следећим стоп ама: 

аутомобили: од продајне цене 
до 1.000 см3 - - - - - 50% 

преко 1.000 - 1.500 см3 - - - 30% ' 
преко 1.500 — 2.000 см8 - - - 15% 

мотоцикли — " — ^ — 30%" 
Во истиот тар. број ставот 3 се менува и гласи; 
„На промет путничких аутомобила и мотоцикла 

кој е државни органи и установе или привр едие, за-
другине и друштвене организацијо набаве из ино-



Страна 414 - Број 24 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 'ФНРЈ Среда, 12 јуни 1957 

стракегва за сопствена девизна средства или за 
девизна средства купљена на девизном сбрачунском " 
т е г у , не плаћа се порез по ставу 1 овог тар, броја." 

Во истиот тар. број по ставот 3 се додава нов 
став 4, кој гласи: 

„На промет терееских Еучних возила и мото-
цикл а кој е набавља Југословенска народна армија 
непосредно из иностранства, од увозних предузећа 
или од домаћих прошвођгта не плаћа се порез по. 
ставу 1 овог тарифнот броја, под условом да ова 
возила служе непосредно з-а погребе Југословенско 
народие армиј е." 

Во истиот тар. број пред ставот 4 треба да се 
додаде ,.2)". 

Член 3 
Во делот Б од тарифата: 
1) Тар, број 1 се менува и гласи: 
,.На еве гакмичарске и фискултура приредбе 

к.а коте је дозволен пристап са плаћеном улезни-
цом, плзћа се 10%. 

Напомене: 
1) Дореска основица је збунил бруто, накнада, 

тј. цена улазница, у којој је садржан и порез по 
овом тар. броју. 

2) Порез по овом тар. броју плѕћа1у приређи-
вачи фискултурких пр пред аба. -

3) Порез по овом тар. броју не плаћа се на фи-
скултурна такмичења која се приређују између по-
јединих радких колектив а. 

4) Приређивачи фискултурних приредаба пла-
ћају порез по одређеиој стопи у року од 5 дана по 
одржању приредбе 

5) Приређивач приредбе дужан је да сваком по-
сетиоцу приредбе изда улазницу. 

Улазнице за приредбе израђује приређивач 
приредбе, с тим да на свакој улазници мора бити 
отштампана цена улазнице, редни број и бро-ј се-
рије. Улазнице се састоје од два дела: купова и та-
ло на 

Приређивач прпредбе мора на улазницама озна-
чити датум пр пред 5 е, а ако се једног дана даје више 
природава, онда и редни број приредбе тог дана. 

6) Стални приређивач дужан је да општинској 
управи прихода надлежној за место приређивања 
најмање на пет дана пре почетка рада пријави при-
редбу и време одржавања, а исто таќо и сваку 
поомену времена одржавања приредбе." Повремени 
приређивачи су дужни да општинској управи при-
года поднесу такву шшјаву најмање на 24 часа пре 
точева приредбе 

Надлежна општинска управа прихода врши , 
жонтролу плаћања пореза и правилно гтримене од-
редаба овог тар броја прегледом пословних књига 
триређивача приредбе. 

7) Са сваке улазнице приређивач мора откинути 
купон про уласка посетиоца на место приредбе, 
односно ако је приредба на отвореном простору — 
одмах при издавању улазнице Ако улазнице не-
дају купопе. откинуће се дво (угао) улазнице. 

8) Савезео извршно веће може наплаћени по-
рез на промет на фискултурне приредба уступити 
фискултурним организацијана."; 

2) Во тар. број 4 во забелешката 4 по ставот 1 
се додаваат два нови става, кои гласат: 

„Порез по овом тар. броју обрачунава она банка 
'Народна банка, Југословенска инвестициона банка, 
Југословенска банка за спољну трговину, комунална 
банка, штедионица и др.) која је заклучила уговор 
за непосредним корисником кредита. 

За порез на промет чна кредите (зајмове) кој е 
одобравају други зајмодавци, шрески обвезник је 
зајмодавац." 

Досегашниот став 2 од оваа забелешка станува 
став 4. 

Во истиот тар. број на крајот од забелешката 
7 место точката се става точка и запирка и се до-
дава нова одредба, која гласи: 

,,е) на кредитна средства (кредите) која даје 
Народна банка својим централата и фиЛијалама 

или другим банкана и штедионицама за вршење 
кредптних послова."; 

3) во тар. број 7 се брише забелешката 4. 
Член 4 

Во делот В од тарифата: во точката I се брн-
лат одредбите под 1, 

Во точката II на крајот од првата реченица, 
по зборовите: „адвокатската услуга" се додава за-
пирка и зборовите: „као и на накнаду од чипс деј-
ства верских организација и свештеника". 

Во истата точка на крајот од ставот 1 се до-
дава нова реченица, која гласи: „Савезни Државни 
секретаријат за послове финансија може за поје-
дине произведе отраничити висину пореских стопа 
општинског пореза на промет." 

Во истата точка ставот 2 се брише. 
Чден 5 

Стопанските, задружните и општествените ор-
ганизации, како и државните органи и установи, 
што од 4 април 1957 год,и,на до влегувањето во сила 
на оваа уредба го платиле данокот на промет спо-
ред досегашните одредби од тар. број 101 на Тари-
фата за данокот на промет, имаат право на вра-
ќање на оној износ за колку е надми.нат износот 
на данокот на промет пресметан според нормите 
определени во членот 2 точка И од оваа уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. П. бр. 193 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

300. 
Врз основа на чл 98 и 101 од Основниот за-

кон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), во врска со одделот 2 главата XXIX на Со-
јузниот општествен план за 1957 година и членот 
16 од Уредбата за краткорочните кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ШТО СЕЛСКО-
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ ГИ ПРЕТР-
ПАТ ОД-ВОНРЕДНИТЕ ПОПЛАВИ И ПОДЗЕМ-

НИТЕ води 
Член 1 

Во Уредбата за покривање на загубите што 
селскостопанските организации ќе ги претрпат од 
вонредните поплави и подземните води („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/56) членот 4 се менува и 
гласи: 

, Селскостопански!е организации од членот 1 на 
оваа уредба што добиваат надоместок за покрива-
ње на загубите (негативни разлики) настанати од 
вонредни поплави и подземни вод,и, на своите ра-
ботници за годината во која претрпеле загуби мо-
жат да им ги пресметаат платите во височина на 
тарифните ставови според тарифните правилници^ 
а селанските работни задруги што немаат тарифни 
правилници надоместоците за работа ќе ги пресме-
таат спрема износот што однапред е утврден со 
правилата на задругата или со договори со задру-
гарите. 

Селскостопан ските организации што во завр-
шната сметка одобрена од страна на работничкиот 
совет односно од највисокиот орган на задругата 
ќе искажат загуба (негативна разлика) за годината 
во која претрпеле штета од вонредни поплави и 
од подземни води, имаат право до донесувањето 
на решение по поднесеното барање за (покритие на 
загубите' според овој основ, односно до моментот 
на ц р т а њ е т о на покритието ако е барањето усво-
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еко, да им исплатуваат на своите работници акон-
тации од платите во полн износ според тарифниот 
г^ав-илник, иако оствариле загуба." 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи. 
„Народната банка и другите банки и штедилни-

ци ќе им даваат на селскостопански'^ организации 
што ќе претрпат штета поради вонредни поплави 
и подземни води и ќе искажат загуба (негативна 
разлика), краткорочни кредити најмногу до изно-
сот на утврдената штета, за привремено покритие 
на таа ,загуба, до остварувањето на покритието во 
смисла на членот 2 од оваа уредба. 

Загубата од претходниот став се утврдува врз 
основа на завршната сметка одобрена од страна 
на работничкиот совет односно највисокиот орган 
на задругата. 

Банките и штедилниците ги даваат кредитите 
од ставот 1 па овој член врз базата на гаранција 
од народниот одбор на околијата односно повисо-
ката политичкотериторијална единица или народ-
ната република. 

Давателите на гаранцијата од претходниот став 
се ослободуваат од обврската за депонирање гаран-
тен износ кај банката. 

Кредитите според оваа одлука се даваат без ин-
терес. 

Срокот за враќање на кредитите не може да 
биде подолг од една година, сметајќи од крајот на 
годината во која настанала загубата." 

Член 3 
Кредитите од претходниот член се даваат и за 

непокриените загуби поради вонредни поплави и 
подземни води по завршните сметки на селскосто-
панската организации за 1954 и 1955 година, со тоа 
што срокот за враќање на кредитите да не може 
ра биде подоцна од 31 декември 1957 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што одредбите од изменетиот член 4 ќе се приме-
нуваат од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 198 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вунмановиќ, с. р. 

301. 
Брз основа на точката 2 одделот 5 главата XXVI 

на Сојузниот општествен план за 1957 година и 
членот 7 став 2 од Законот за придонесот за стан-
бената изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/55), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за формирање републички фон-
дови за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56) во членот 7 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословен ските железници уплатуваат 50% од 
придонесот за станбена изградба непосредно во ре-
публичките фондови за станбена изградба." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден џо 

Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а упла-
тата од делот на придонесот во републичките фон-

дови ќе се врши од придонесот за станбена изград-
ба стасан почнувајќи од 1 јули 1Ш7 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 107 

8 јуни 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Браз-Тито, с, р, 

.102, 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/541, 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговскава дејност и трговски",е 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55) по членот 70 се додаваат три нови члена 
кои гласат: 

,,Член 70'-
Стопанската организација односно земјоделска!л 

задруга и селскостопанскиот производител ги утвр-
дуваат условите на договорот за производство и 
испорака' на селскостопански производи слободно, 
ако со посебни прописи за контрахирањето на 
одделни селскостопански производи не е огнебе-
лено поинаку. 

Со договорот за производство и испорака еа сел-
скостопански производи се утврдуваат м е ѓ у с е б н и т е 
односи на договорните страни, како и правата и д о -
лжностите на секоја договорена страна. 

Со договорот за производство и испорака на се т-
скостопански производи се утврдуваат и обврските 
на стопанската организација односно на земјодел-
ската задруга во поглед на давањето на аванс во 
тотови пари и во средства за репродукција, како и во 
други погодности што му се даваат на селскосто-
панскиот производител заради унапредување на сел-
скостопанското производство.'' 

„Член 706 
Земјоделската задруга може да купува селско^ 

стопанск-и производи од индивидуалните произво-
дители непосредно или преку свои посебни деловни 
единици. 

На оснивањето на деловни единици од прет-
ходниот став се применуваат одредбите од оваа 
уредба за оснивањето на откупни станици (чл. 
24 и 25). 

Земјоделската задруга може продажбата на мало 
на селскостопански производи да ја врши преку 
продавници или на други начини (од магацини, на 
пазар и сл.), а продажбата на мало на индустриски 
производи само преку свои продавници. 

На оснивањето и работењето на предавниците 
на земјоделските задруги се применуваат одредбите 
од оваа уредба за оснивањето и работењето на про-
давниците на трговските претпријатија.51 

„Член 70в 
Поблиски прописи за трговската дејност на де-

ловните сојузи за земјоделските задруги донесува 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет во согласност со Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Сојузниот извр-
шен совет". 

Член 2 
Членот 74 се менува и гласи: 
,,Во производните реони и во потрошувачките 

центри можат да се организираат пазари на толемо 
и пазари на мало,' 
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На пазарот на големо можат да купуваат сел-
с-костопански производи трговските стопански орга-
низации, стопанските организации што преработу-
ваат селскостопански произ-води (индустриските, за-
наетчиските и угостителските организации), големи-
те потрошувачи, како и индивидуалните потрошу-
вачи, 

Зе?^ј одел ските задруги можат на пазарот на го-
лемо да купуваат селскостопански производи за 
потребите на своите членови и за сопствена прера-
ботка. 

На пазарот на м-ало можат да купуваат селско-
стопански производи индивидуалните потрошувачи. 

Со прописи донесени во смисла на членот 73 од 
оваа уредба можат да се определат условите под 
кои на пазарот на мало можат да купуваат селско-
стопански производи и трговските стопански орга-
низации, п л а н с к и т е организации што преработу-
ваат селскостопански производи и големите потро-
шувачи, како и да се ограничи правото на тргов-
ските стопански организации на големо да купуваат 
селскостопански производи на пазарите на големо 
што се наоѓаат во потрошувачки центри. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет во спогодба со Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Сојузниот извр-
шен совет може да пропише земјоделските задруги 
да можат да купуваат селскостопански производи 
ва пазарите на големо и во случаите што ќе се 
Бр е л видени во ставот 3 на овој член." 

Член 3 
По членот 74 се додава нов член 74а, кој гласи: 
Народниот одбор на општината определува со 

одобрение од републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на стоковниот промет кои пазари 
ќе се сметаат како пазари на големо во смисла на 
претходниот член. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на стоковниот промет може и сам да опре-
дели одделен пазар да се смета како пазар на го-
лемо. 

Народниот одбор на општината не може без 
одобрение од републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на стоковниот промет да укине 
пазар на големо, ниту пазар на големо да претвори 
во пазар на мало." 

Член 4 
Во членот Ѕ9 став 2 зборовите: „одредбите од 

чл. 71, 75—78 и 83" се заменуваат со зборовите: „од-
редбите од чл. 71. 75—79 и 83". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршев совет 

Р. п. бр. 194 
д Ѕуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р: 

303. 
Врз основа на членот 119 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
!Ш56)Ѕ Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА КВА-
ЛИТЕТОТ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
Член 1 

До донесувањето на соодветни закони, технич-
ките мерки во поглед на квалитетот и другиве 
услови на производството на ракија, жестоки ал-
кохолни пијалоци и вина ќе ги пропишува сојуз-
н и к Државен секретаријат за работи на стоковниот 
промет. 

Член 2 
Со пропис од претходниот член сојузниот Др-

жавен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет може да ограничи или наполно да им забрани 
на определени категории производители при про-
изведувањето на ракија, жестоки алкохолни пи-
јалоци и Бина да употребуваат шеќер, жита и пре-
работки од жита. 

Со пропис од претходниот член може да се 
забрани и пуштањето во промет на ракија, жестоки 
алкохолни пијалоци и вина произведени противно 
на пропишаното ограничување односно забрана. 

Член 3 
За повреди на одредбите на прописите што ќе 

бидат донесени врз основа на чл. 1 и 2 од оваа 
уредба, стопанската организација односно устано-
вата со самостојно финансирање, ќе се казни за 
стопански престап со парична казна до 2,000.000 ди-
нари, а одговорното лице во стопанската организа-
ција односно во установата со самостојно финанси-
рање со парична казна до 50.000 динари. 

Член 4 
За повреди д одредбите на прописите што ќе 

бидат донесени врз основа на чл. 1 и 2 од оваа 
уредба, ќе се казни општествена или друга органи-
зација за прекршок со парична казна до 500.000 
динари, а одговорното лице во установата односно 
во организацијата со парична казна до 50.000 ди-
нари. 

За повреди на одредбите на прописите што ќе 
бидат донесени врз основа на чл. 1 и 2 од оваа 
уредба ќе се казни физичкото лице за прекршок го 
парична казна до 500.000 динари. 

Член 5 
На постапката за примена на казнените мерки 

од членот 3 на оваа уредба согласно ќе се примену-
ваат одредбите од чл. 75—81 и членот 83 од Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации 

За прекршоците предвидени во членот 4 од оваа 
уредба постапкава ќе ја води надлежниот судија за 
прекршоци според одредбите од Основниот закон 
за прекршоците 

Чтен 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Р. п. бр. 196 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јоемп Броз-Тито, с. р. 

304. 
Врз основа на ставот 1 одделот 1 и ставот 2 одде-

лот 8 од главата ХИТ од Сојузниот општествен план 
за 1967 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНО-
ВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
I 

Од 1 јули 1957 година стопанските организации 
ќе ја пресметуваат и уплатуваат амортизацијата нѓ. 
основните средства по следните норми: 

Д (в ^ ^ в 
. д? Јѕј Ѕ Назив на групата на основни средства кЅ^Ѕ,Ѕѕ 

I п (Броевите во заградата означуваат ш Е 8 В 2? 
р о к броеви од номенклатурата на з ф се јјј 

9 а 8 о, основните средства) о Ѕ Ѕ е ЧЈ 
д, К О у од се стБи 

1. Градежни објекти 
1. Хидроградежни објекти на хидроелек-

трани (111, 112—1—2—3, 113, 114, 115, 
И6) - - - - - - - - - С,О 
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- л д д 

О Л Р) о 

1 1 1 1 

Назив на групата на основни ередстза 
(Броевите во заградата означуваат 

броеви од номенклатурата на 
основните средства) 

пџ а^ д В го 2 д о 
СС л ̂  (V 
ф а о а Рј и О о 

Назив на групата на основни средства 
(Броевите во заградата означуваат 

броеви од номенклатурата на 
основните суедспа) 

А пЈ сЗ 15 
ЗЦЈЅЅ 
а Ѕ" Д Ѕ 
Б" ^ К Е V Ѕ з ^ о Д 

2. Механичка опрема кај хидроелектра-
ните (119): 

. а) од дрво — — - — - — - 7,0 
6) од челик — — — — - - - 2,0 

3. Суви докови за градење бродови и за 
градење пловечки докови (Ш—25) — 0,0 

4. Канали и базени за морски солзни и 
други потреби, освен кај хидроелек-
траните (112—4—5-—6) - - - - - - . 1,0 

5. Оперативни брегови и лакобранп (117— 
1—2—3—4—5—7) - - - - - - 0,0 

6. Оперативни површини (117—б) — — 0,0 
7. Навози и мостови при навозите, патеки 

на кревалките и енергетски канали 
(117—8—9) - - - - - - - 1,0 

8. Каптажни градби (118—1) — — — 1,5 
9. Цистерни и резервоари (118—136 

118—4): 
а) ѕидни — — - - - — — 1,0 
б) челични - - .— — — — — 2,0 

10. Водоводни доводи и разводна мрежа 
(118—3) - - - - - - - - 1,0 

11. Канализација улична и собирни ка-
" на ли (118—5) - - - - - - 1.0 

12 Инсталација за пречистување зада 
(118—2—6) - - - - - - - 1,5 

13. Патишта (121): 
а) шумски — — — — — - — 6,0 
б) други - - - - - - - 1,0 

14. Тунели и галерии (123) — — - — 0,0 
15. Мостови, вијадукти и надвозници (124): 

а) челични, со или без столбови — — . 2,0 
б) масивни, со или без столбови - — 1,2 
в) дрвени и провизорни — — — — 14,0 

16. Железнички пруги (123—1—2—3—9): 
а) долни строј — — — — — — 0,0 
б) горни строј - — — - - — — 3,7 

17. Контактна мрежа железничка, трам-
вајска и тоолеј6\тска (125—4, 
126—3—4— 
а) со челичи;! железни иии бетонски 
столбови - — - - - — — 2,8 
б) со дрвени столбови — — — — 3,3 

18. Трамвајски пруги — долни строј, горни 
строј и преклопен уред 
(126—1—2—6—7—8—9, - - - - 2,0 

19. Далекуводни - комитет (131): 
а) со челични столбови — — — - 2,3 
б) со армирани бетонски столбо-ви — 2,0 
в) со дрвени столбови - — — — 2,5 

20. Мрежа и развод од низок напон 
(132—1—2—3) - - - - - - 6,0 

21 Кабелски волеви на јака струја 
(132—4—5) - - - - - - - 6,0 

22. ТТ лин. (133): 
а) кабели и кабелска канализација - 3,0 
б) меѓумесни, месни и ПАЗ-^инии — 4,9 

23. СС линии и канализации (134/ — — 3,0 
24. Антенски столбови (135) — — — — 3,5 
25 Нафтоводи и плиноводи (141): 

а) до 4" - - - - - - — - 7,0 
б) над 4" - - - - - - - 2,3 

26. ГХлиноводи на п е к а р и т е - - - — 
27. Жичари, и уоеди за жичари (142) — 5,0 
28. Дековилски колосек (143) - — 5,0 
29. Шумски транспортни ,уреди - чехоцгг, 

истовари;, рампи и преносна мостови 
(144—1—3) - - - - - - - . 5,С 

30. РиЖ/1 (141-1, - - - " - - - 5,0 
31. Згради ѕидани од ^ т о а и че-

лик, I (13, 17, 13 19): 
а) цого л о::; - . - - - - - 1,2 

о) управни, селскостопански, трговски 
и угостителски — — — — - — 1Д 

32. Згради ѕидани, II4 категорија (18, 17, 
13, 19): 
а) погонски — — — -- — — — 1А 
б) управни, селскостопански, трговски 

и угостителски — — — — — 1,2 
Згради ѕидани, III категорија (13, 17, 
18, 19): 
а) погонски — - — — — — — 1,4 
б) управни, селскостопански, трговски 
и угостителски — — - — — — 1,4 

34. Дрвени згради со балвани (16. 17, 18, 19) 2,0 
35. Згради од набој со прекрив од трска 

или слама (16, 17, 18, 19) - - - - 2,0 
36. Станбени и манипулативни бараки (16, 

17, 18, 19) - - - - - - - 13,0 
37. Други згради од дрво и слаб материјал 

(16, 17, 18. 19) - - - - - - 5,0 
38. Рударски работи, и тоа: ^ 

а) извозни окна, поткопи и нископп, 
б) вентилациони окна и други отззрн 
до површината, изградени со цел зз 
проветрување; 
в) врска од извозното окно потноно? 
и нисконо'.' до рударското лежиште, 
г) главни јамски простории (извори-
шта, пумпи и компресорски станиш!); 
д) етажи на дневните копови; 
ѓ) сите истражувачки и експлоатаци-
они дупчења. 
Нормата на отпишувањето на вредно-
ста! на секој одделен рударски граде-
жен објект за секоја година ја утвр-
дува стопанската организација,, и тоа 
врз основа на векот на траењето па 
односниот рударски градежен објект, 
со оглед на предвиденото годишно про-
изводство и на запасите на рудна суп-
станца што се експлоатира со одно-
сниот рударски градежен објект, а со 
примена на следната формула: 

П 
X = = 100 

3 
при што е: 
X — норма на отпишувањето на вред-

носта ; 
П — предвидено (односно оствареноЈ 
производство; 
3 — вкупната корисна супстанца за-
фатена од рударената градба при ста-
вањето во употреба. 
Притоа нормата на' отпишувањето на 
вредноста не може да биде помала од 
3%) од набавната вредност. 

2, Средства -за транспорт к врски 
39. Тролеј С,, си (661—1) - - - - - 10,0 
40. Тр амзаи (661—2-3—4-) - - - 3 0 
41. Автомобили: 

а) патнички (662) - - - - - 10,0 
б) автобуси (662) - - - - - 12,0 

- в) камиони (684) — — — т — 10,0 
42. Трактори, мотоцикли, трицикл и и ве-

лосипеди (665, 666, 667) - - - - - 10,0 
43. Запрежни патни возила (67! \ - - 10,0 
44. Локомотиви, тендери, моторни и елгтс-

тричии возови (621) — — — - - 2,8 
45. Пагѓг/чки и други специјални вагони 

(М? О И 625̂  - - - - - - 2,8 
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Назив на групата на основни средства 
(Броевите во заградата означуваат 

броеви од номенклатурата на 
сскозните средства) 

8 8 8 1 ! 
НѕЏ 
о Ѕ ^ в ѕ м с̂  Д" О Д 

46. Товарни вагони (623) - - - - 2,8 
47 ПЈРЈТНИчки бродови за внатрешна пло-

видба (641): 
а) парни - - - - - - - - - . 1,7 
^ моторни - - - — - — — — 2,0 

48 Товарници со мотор за внатрешна пло-
видба (642) - - . - - - - - 2,0 

49. Товарници без мотор и танкови за вна-
трешна пловидба (643) - - - - 1,7 

50 Бродови за влечење за внатрешна пло-
видба (645)' 
а) парни - - - - - - - - - 1,7 
б) моторни — — - — — - — 2,0 

51 Поморски и поморско-речни бродови и 
реморкери (631, 632, 633, 634) - - - 4,0 

52, Технички пловни објекти (635): 
а) пловечки докови — — — — 0,0 
б) други технички пловни објекти - 5.5 

53; Други пловни објекти (636) — — — 6,5 
54, Авиони (651^652) - - - - - 10 О 
55. Телеграфски и радио-уреди (681) - 7,8 
56 Високофреквентен телефонски уред 

57. Телефонски централи и апарати (683) 5,4 
58. Други средства за ПТТ-врски (684, 689) 5,0 
59 Упеди за радио-станици (684) - - 5,0 

3. Машини, уреди, инсталации и друга во списокот 
неспомената опрема 

60 Те р 1м о цектр а л и - - — — — — 5,5 
61. Хидроцентрали - - - - - - - 4,5 
62 Дистрибуции на електрична енергија 6,0 
63, Рудници на јаглен, метали и неметали: 

а) копачи, багери-и скрепери — - — 9,0 
о) друго - - - . - -.. - - - - П,о 

64 И пиневи, и ксксари — — - — — 4,0 
65 4 Производство на нафта — - — — 15,0 
66 Рафинерии на нафта и други претпри-

јатија за преработка на нафта — 6,0 
67 Железари - - - - . ^ - - - - 3,3 
68 Претпри-јатија на обоени метали: 

а) на глиница и алуминиум — — - 4,0 
б) други претпријатија - — — — 6,0 
в) Валјалница на бакар, Севојно — 1,0 

6() Производство на стакло: 
а) континуирани кади — - - - — 5,6 
б) друго - - — — - — — - 6,0 

70. Други преработки на неметали — - 5,0 
71. Метални индустрии — - - - - 6,0 
72. Бродоградби: 

а) речни - - - - - - - - - - 5,0 
б) поморски — - — - — - - - 5,7 

73 Претпријатија на електроиндустријата: 
а) фабрики на кабели и електрични 
спроводници - - - — — — 4,0 
б) други претпријатија — - — — 6,5 
в) Фабрика на кабели, Светозарево 2,0 

74 Претпријатија на хемиската индустрија: 
фармацеутско-хемиски (синтеза и 

екстракција) - - - - - - - — - — 9,0 
б) други претпријатија - - ^ 7,0 

/5. Тулани, ќерамидници и варници — 4,0 
76 Друго производство на градежни ма-

теријали - - — - - — - 5,0 
77. Пилани - - - - - - - - 6,5 
78. Дрвна индустрија - - - - - - 5,5 
79. Дрвесина, целулоза и хартија --- 4,5 

МИ ^ЛЅ^ѕР 
. 2 д Ѕ Назив на групата на основни средства д а ѕ К Ѕ 

Ѕ1 се д п (Броевите во заградата означуваат е 2 д а 
броеви од номенклатурата на ѕ б ^ ѕ ^ 

З Ѕ Ѕ о основните средства) 
ви о с? д Ѕ До 10 

80, Претпријатија на текстилната инду-
стрија: 
а) влачари на недела и лен - — 3,0 
б) друти претпријатија — — - . — 5,0 

81. Претпријатија ^ за производство на 
кожа, обувки и гума — — — - 5,5 

Ѕ2. Претпријатија на прехранбената инду-
дустрија: 
а) мелеици, селскостопански пецари и 

уљари на маслинки — - - — — 3,0 
б) други претпријатија — .— — — 5.5 

83, Претпријатија на графичката инду-
стрија — -- - - — — - — — 6,0 

84, Индустрија на тутун - - — — 5,5 
85, Филмска индустрија - — — — — 8,0 
86, Селско стопанство: 

а) трактори - — — — - . — — 12,0 
б) друго - - . - - - — 4,0 

87, Експлоатација на шуми - - - — 5,0 
8б. Градежни претпријатија — — — - 7,5 
89. Претпријатија на луките и складовите / 5.0 
90. Претпријатија на сообраќајот: 

а) на воздушниот сообраќај - — — 14,0 
о) други претпријатија на сообраќајот 5,0 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Стопанските организации што не и' припа-

ѓ а а т на ниедна од групите наведени под ред, 
бр, 60—90 к 'е ја применат амортизационата нор-
ма од најсоодната група во согласност со на-
родниот одбор на околијата. 

Стопанските организации што според спо-
р т а дејност спаѓаат во две или повек 'е групи 
наведени под ред. бр, 60̂ —90, к 'е 1а применат 
амортизационата норма на онаа група на која 
според в р е д н о с т на опрема претежно и' при-
паѓаат . 

Големите стопански организации и комби-
натите со повек 'е стопански дејности се должни 
да водат евиденција на основните средства и д? 
ја утврдуваат амортизацијата по погоните, при-
м е н у в а ј ќ и ги нормите на односните групи. Амор-
тизацијата на основните средства што не и' 
служат само на една дејност к 'е се пресметува 
по нормата на претежната дејност. 

Посебната норма на амортизацијата за от-
п и ш у в а њ е под ред. бр. 68 под в) и под ред. бр. 73 
под а) к 'е се применуваат до 31 декември 1957 
година, 

4. Крупен алат, инструменти, лабораториска опрема 
и инвентар 

91. Крупен алат, инструменти и лабора-
ториска опрема (71, 72, 73, 74 и 76) - 12,0 

92. Специфичен инвентар на угостител-
ството (753—4, 766—1—2—9) - - - 20,0 

93. Друг инвентар — — — — — — 10.0 

5, Долгогодишни засади 
94. Овоштарници (81): 

а) сливи - - - - - - - - 3,0 
б) јаболки - - - - - - - 2,5 
в) круши - — - — - — — 2,5 
г) орев — - — — - —̂ — —1 1,5 
д) праски — — - — - - - - 7,0 

95. Лозја (82): 
а) лозја - ѕ - . - . - . - — - — 3,0 
б) лозја на песок со домашна лоза - 1,5 

90. Хмелишта (83) - - - - - - 3.0 
6. Основно стадо 

Ако приплодниот работниот добиток 
има поголема набавна вредност од кла-
сичната. на амортизација подложува 
само таа о а з и т е и тоа' 
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97. Коњи, маски, магариња — - — — 10,0 
98. Работни волови и крави — — — — 15,0 
99. Бикови и друг добиток - — — - 20,0 

7. Оснивачки вложувања, патенти, лиценци 
и друга права 

300, Патенти, лиценци и други права како 
инвестиции, здобиени со еднократна 
исплата со цел за повеќегодишно кори-
стење, подложуваат на амортизација и 
отпишување на вредноста во сразмер а 
со нивното користење, и тоа: 

V 

според формулата А т = — -

или V 
според формулата А т — -

^ 
при што е: 
А т — годишен износ на амортизаци-
јата (односно на отпишувањето на 
вредноста); 
V - набавна цена на патентот, лицен-
цата или правото; 
1; — број на годините на правото за ко-
ристење; 
еј — број на единиците на правото за 
користење. 
Ако се применува втората формула, 
амортизациониот период не може да 
биде подолг од 10 години. 

101. Осеивачки вложувања 
Амортизацијата на оснивачките вло-
жувања мора да се изврши најдоцна 

^ во срок од 10 години во подеднакви, 
годишни р оти. Должината на аморти-
зациониот период ја определува ра-
ботничкиот совет на претпријатието. 

11 
Советот на народниот одбор на општината над-

лежен за работите на стопанството, односно советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата — за 
градовите чии подрачја се делат на општини, може 
на претпријатијата на јавниот патен ^сообраќај чии 
товарни возила во текот на годината ќе бидат кори-
стени повеќе од 20.000 км, а патнички возила -
повеќе од 30.000 км, да им одобри да можат да ја 
пресметуваат и уплатуваат амортизацијата по нор^ 
мата сразмерно поголема од онаа што е пропишана! 
но најмногу по двојно поголемата норма. 

III 
По исклучок, железничко-транспортните прет-

пријатија ќе ги применат одредбите на оваа одлука 
од 1 јануари 1958 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јули 1957 година. 

Р. п. бр. 188 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Бел.ко Ѕ^чс^иќ. с. р Светозар Бута?,:тониќ, е ^ 

305. 
Врз основа на членот 16 од Уредбата за кратко-

рочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
31/56) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ ЦА 
РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
I. За покритие на потребите во обртни сред-

ства што настанале ка ј стопанските организации 
поради зголемениот обем на нивното работење, во 
1957 година можат да се одобруваат кредити спо-
ред одредбите од оваа одлука. 

Кредитите од претходниот став им ги одобру-
ваат на стопанските организации Народната банка 
и другите банки и штедилници. 

Народната банка може да им ги одобрува кре-
дитите од ставот 1 и на политичкотериторијалните 
единици ако во општествените инвестициони фон-
дови, од кои е финансирано проширувањето или 
реконструкцијата на организациите, нема достато-
чно средства за давање заеми за ,обртни средства со 
цел за покритие на зголемениот обем на нивното 
работање, односно за покритие на обртните сред^ 
ства за редовен обем на работењето ако е финан-
сирана изградбата на нови претпријатија. 

Кредитите од претходниот став можат да се одо-
бруваат под усдов народниот одбор на општината 
да учествува во тие кредити со средства од својот, 
инвестиционен фонд кој и според важечките прописи 
може да ги користи за давање инвестициони заеми 
за основни средства. Ова учество изнесува 10% од 
износот на бараниот кредит. 

II. На стопанските организации им се одобру^ 
ваат кредити од претходната точка ако во 1957 го^ 
дина настанало зголемување на обемот на работе-
њето во однос на претходната година. 

Кредити од точка I на оваа одлука можат да ко-
ристат стопанските организации што во својот, 
фонд на обртните средства ги внесле непотрошен 
ните средства од фондот за самостојно располагање 
кои според одредбите од Одлуката за ограничување 
на трошењето и за употреба на средствата од опре-
делените фондови во 1956 година („Службен л пете 
ФНРЈ", бр. 25/56 и 43/56) не можеле да ги користат 
за инвестирање во основни средства. 

Заради одобрување "на овие кредити стопан-
ските организации се должни од остатокот на сред-
ствава на фондот за самостојно располагање, по од-
бивање на средствата од претходниот став, а спрема 
состојбата на тие средства на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, да внесат во својот фонд 
на обртните средства 10% од износот на бараниот 
кредит, а најмногу 30% од износот на тие средства. 

За одобрување кредит банката може да бара 
гаранција од. општината. Ако приходите на постој-
ните извори на општината што треба да служат 
како гаранција не И даваат на банката достаточно 
обезбедување за кредитот, банката може склучу-
вањето на договорот за кредит да го услови со га-
ранција од повисока политичкотериторијална еди-
ница. 

Кредитите од оваа точка се одобруваат со срок 
за враќање од 12 месеци. 

Интересот по кредитите од оваа тачка се пре-
сметува по нормата што е за 0,50% годишно пого-
лема од нормата според која стопанските органи-
зации плаќаат придонес на фондот на обртните 
средства односно интерес на посебните кредити 
според Уредбата за фондот на обртните средства 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 31/56 и 49/56). 

Стопанската организација е должна за отпла-
та р ип коедеттот од оваа точка да употреби нај-
малку /,О% од износот па средствата за самостојно 
располагање. За износот на положената отплата на 
кредитот се зголемува фондот па обртните соеттстЕ-а 
на стоне ор10г-?тг'"тт" п 
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Ако кредитот не биде намирен од средствата 
за самостојно располагање на стопан-ската органи-
зација или од инвестициониот заем за обртни сред-
ства што стопанската организација би го добила за 
оваа цел од општествениот инвестиционен фонд 
или од други средства на политичкотериторијал-
ната единица, наплатата на кредитот ќе се изврши 
според прописите што важат за краткорочните 
кредити. 

III. На политичкотериторијалните единици ќе 
,им се одобруваат кредити од точка I став 3 на оваа 
одлука ако ги исполнуваат следните услови: 

1) да ги употребиле за формирање односно за 
зголемување на фондот на обртните средства на 
стопанските организации сите расположиви сред-
ства на општествените инвестицршни фондови и на 
фондовите за унапредување па шумарството коп 
според Одлуката за употреба на средствата од 
определените фондови во 1957 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57) не можат да се користат 
за инвестирање во основни средства; 

2) изградбата, проширувањето односно рекон-
струкцијата на стопанските организации да се за-
почнати во 1956 година или во поранешните години; 

3) стопанските организации под 2 да преминале 
на редовно работење во текот на 1957 година. 

Народната банка може на политичкотеритори-
јалните единици да им одобрува кредити во 1957 
година за обезбедување фондот на обртните сред-
ства на трговските претпријатија што тие ќе ги 
основат во таа година и за кои од своите средства 
или од средствата на општествените фондови ќе 
обезбедат најмалку 25% од износот на обртните сред-
ства потребни за работа на тие претпријатија. 

Срокот за враќање на кредитите од оваа точкѕ 
не може да биде подолг од 5 години. 

Интересот по овие кредити се . пресметува по 
нормата која стопанската организација за која се 
обезбедуваат обртни средства го плаќа придонесот 
на фондот на обртните средства односно интересот 
на посебните кредити според Уредбата за фондот 
на обртните средства на стопанските организации, 

Со договорот за кредитот ќе се утврдат сред-
ствата од кои ќе се отплатува кредитот, начинот на 
отплатувањето и условите за обезбедувсњс напла-
тата на кредитот 

Средствата на фондовите за унапредување на 
шумарството можат да се употребуваат' за целите 
наведени во оваа точка само за потребите на сто-
панските организации во областа па шумарството. 

IV На кредитите за обртни средства одобрени 
на стопанските организации во второто полгодиште 
па 1956 година за покритие на редовниот обем на 
нивното работана, ќе се применуваат условите што 
важат за користење на посебните кредити од чле-
нот 17а на Уредбата за фондот па обртните сред-
ства на стопанските организации. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на кредитите одобрени на задругите, на за-
дружните деловни сојузи и на градежните прет-
пријатија (гранка 412). 

V Одобрувањето, договарањето и користењето 
на кредитите според оваа одлука ќе се вршат со-
гласно одредбите од Уредбата за краткорочните 
кредити, ако со оваа одлука не е пропишано 
поинаку. 

VI. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите да донесува, по потреба, 
поблиски прописи за спроведување на оваа одлука. 

VII, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист :п ФНРЈ''. 

Р. п. бр. 181 
3 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар В V км а павиќ, с, р. 

306. 
Врз основа на членот 137 став 1 од Законот за 

социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 10/50) и членот 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ВТОР ЕДНОКРАТЕН ДОДА-
ТОК ЗА 1957 ГОДИНА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА 

ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ 
1. На уживателите на пензии и инвалиднини 

на кои правото на пензија одно-сно инвалиднина 
им е признаено или ќе им биде признаено за ме-
сецот јули 1957 година, ќе им се исплати еднокра-
тен додаток во височина од 50% од месечниот 
износ на законската пензија односно инвалиднина 
што им припаѓа за месецот јули 1957 година. 

2. Исплатата на еднократниот додаток ќе се из-
врши најдоцна со исплатата на пензијата односно 
инвалиднината за месецот август 1957 година. 

3. Во сб друго и за овој додаток важат одред-
бите од Одлуката за доделување еднократен дода-
ток на уживателите на пензии и инвалиднини 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56) 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден но 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 180 
т јуни 19-57 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,, Потпретседател, 
В^љко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

307 
Врз основа на ставот 2 одделот 4 главата XVI 

од Сојузниот општествен план за 1957 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗА-
ДРУГИ И НА ДРУГИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

1. На членовите на општи земјоделски задруги, 
на селански работни задруги, на рибарски и пче-
ларски задруги (во натамошниот текст: задруги) и 
на другите индивидуални селскостопански произво-
дители можат со цел за унапредување на селско-
стопанското производство да им се одобруваат кре-
дити: 

а) за купување садници и плаќање услуги во 
врска со подигање на долгогодишни засади (ово-
штарници, лозја и сл.); за купување на запрежни 
и рачни селскостопански машини и справи, селско-
стопански и рибарски алат, товарни коли за влек, 
чунови за рибарење, кошници и друг материјал за 
унапредување на пчеларници, и за купување на 
приплоден добиток; 

б) за купување на репродукциони материјали 
(семе. вештачко ѓубре, материјал за к о д и ф и к а ц и -
ја, средства за заштита на растенијата, погонски 
материјал и слично); за купување добиток за го-
ење, за плаќање услуги за обработка на селскосто-
панско земјиште; за поправка на вршачки гарни-
тури, и за купување на градежен материјал. 

Сојузниот Државен секретаријат за.работи на 
стоковниот промет во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите може 
да определи давање кредити и за други производи 
освен производите на.ведени во претходниот став. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, но оогппгност со Секретаријатот за се-т: -
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еко стопанство и шумарство на Сојузниот извршен 
совет, може да определи на кредитите од точката 1 
под б) од оваа одлука да се применуваат одредбите 
од оваа одлука што важат за кредитите од точката 1 
под а), ако е во прашање таков вид стока односно 
услуга што се користи претежно како инвестици-
онен материјал. 

Кредитите од точката 1 на оваа одлука ги одо-
бруваат задругите. 

- Ако задругата не врши работи на одобрување 
кредити според оваа одлука, тие кредити можат да 
ги одобруваат задружните штедилници и комунал-
ните банки непосредно или со посредство на задру-
гите 

4 Кредитите од точката 1 на оваа одлука можат 
да се одобруваат најмногу до 50% од вредноста на 
недвижниот имот на барателот на кредитот. 

Во вредноста на недвижниот имот не се засмеа 
туна вредноста на куќата и окуќнидата на барате-
лот на кредитот. 

На барателите на кредити им издава потврда 
за вредноста на недвижниот имот управниот орган 
надлежен за работите на финансиите на народниот 
одбор на општината. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да пропише и други мерила за 
утврдување височината на кредитот, како и да опре-
дели (понизок или повисок процент од оној од ста-
вот 1 на оваа точка. 

5. Корисникот на кредитот плаќа интерес по 
норма која ќе може да биде поголема од 4% годи-
шно. 

6. Кредитите од точката 1 под а) од оваа од^ 
лука се одобруваат со срок за враќање кој не мо-
же да биде подолг од 5 години, а за купување сад-
ница и плаќање услуги во врска со подигање дол-
гогодишни засади — со срок до 10 години. 

Кредитите од точката 1 под б) од оваа одлука 
се одобруваат со срок за враќање кој не може да 
биде подолг од 12 месеци. 

7. Кредитите од точката 1 под а) од оваа одлука 
можат да се одобруваат под услов во набавките 
односно трошоците за кои се дава кредитот барате-
лот на кредитот да учествува со свои средства (со 
готови пари, работа, материјал и др.), и тоа со нај-
малку 10% од износот на бараниот кредит. 

8. За обезбедување враќањето на кредитот може 
да Се бара. укнижување заложно право врз недви-
жниот имот, менична гаранција, рачна залога и дру-
ги обезбедувања. 

9. Кредитите што ги даваат задругите можат да 
се користат за купување и плаќање на услуги само 
кај задругата што го дала кредитот. 

Кредитите што ги даваат задружните штедил-
ници или комуналните банки можат да се користат 
само по пат на бариран чек. 

10. Кредитите се отплатуваат, по правило, во го-
дишни отплати Со договорот за кредит можат да 
се предвидат отплати на кредитот и во пократки 
временски периоди. . 

Во договорот за кредит за подигање долгогоди-
шни засади може да се договори првата отплата да 
дошева во срок од три односно седум години од де-
нот на одобрувањето на кредитот. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите но согласност со Секретаријатот на сел-
ско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен 
совет, може во случај на елементарни непогоди, по-
ради кои е дојдено до битно намалување на доходот 
на корисникот на кредитот, да донесе одлука за од-
лагање плаќањето на доспеаните отплати за од-
носната година 

11. Задругите можат со барателот на кредитот да 
договараат и други услови со кои се обезбедува од-
носот на барателот на кредитот спрема задругата 
во поглед обработката на земјиште, продажбата на 
селскостопански производи и други видови коопе-
рација на задругата и барателот на кредитот. 

12. Кредитите според оваа одлука ги одобруваат 
задругите од средствата што за таа чеп ќе ги тоби-

јат во вид на заем од задружните штедилници и 
комуналните банки. 

Задружните штедилници и комуналните банки 
можат да одбијат да и дадат заем на задругата што 
не е способна за вршење работи во врска со дав?ње 
креди,ти според оваа одлука. 

Заемите на задругите од ставот 1 на оваа точка 
им се одобруваат со интерес по нормата која не може 
да биде поголема од 2% годишно. 

Срокот за исплата на заемот од ставот 1 на оваа 
точка го договара спогодбено задружната штедил-
ница односно комуналната банка со задругата. 

13. Заемите што задружните штедилници и ко-
муналните банки им ги одобруваат на задругите за 
кредити за целите од точката 1 под а) од оваа од-
лука се даваат од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд и од другите општествени инвестици-
они фондови и од фондовите на задругите што мо-
жат да се употребат за инвестиции. 

Општиот инвести.ционен: фонд учествува во сред-
ствата од претходниот став со двоен износ На сред-
ствата што за оваа цел се даваат од другите оп-
штествени инвестициони фондови. 

Заемите од претходниот став што им се одобру-
ваат на задругите за кредити за целите од точката 
1 под б) од оваа одлука се даваат од средствата на 
задружните штедилници, комуналните банки и На-
родната банка кои служат за краткорочно кредити-
рање. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе ги утврди условите под кои Народ-
ната банка и Југословенската инвестициона банка 
ќе им даваат средства на задружните штедилници и 
комуналните банки за одобрување заемите од оваа 
точка. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да го зголеми односно намали уче-
ството на Општиот инвестиционен фонд во смисла 
на ставот 2 од оваа точка според состојбата на кре-
дитниот биланс и можноста на останатите опште-
ствени инвестициони фондови и на фондовите на 
задругите. 

14. На обезбедувањата - освен мениците - што 
се даваат во врска со одобрувањето на кредити спо-
ред оваа одлука, не се плаќа такса. 

На договорите за кредити и заеми што се склу-
чуваат според одредбите на оваа одлука не се плаќа 
данок на промет. 

15. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука, по потреба, пропишува Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите во согласност со 
Секретаријатот за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат: Одлуката за кредити-
рање на индивидуалните земјоделски производите-
ли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54, 43/54 и 
4^/56); Решението за времено изземање давањето на 
кредити на индивидуалните земјоделски производи-
тели за набавка градежен материјал и работен до-
биток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/54); Одлу-
ката за продолжување важењето на Одлуката за 
кредитирање на индивидуалните земјоделски про-
изводители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/56) и 
Решението за времено прекратување давањето на 
кредити на индивидуалните селскостопански про-
изводители за набавка на градежен материјал и при-
плоден и работен добиток („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55). 

17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 185 
5 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с р Светозар Вукмановиќ, с р 
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Врз основа на членот 80 став 3 од Уредбата за 
оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53, 47/54 и 19/56), Сојузниот извр-
ш е н совет донесува 

О Д Л У К А 
ЅА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА 
ОДНОСНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОСНОВНИ СРЕД-
,СТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ И 
ПРЕРАБОТКА НА ЖИТА ВРЗ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ЗАДРУГИ 
1. Претпријатијата за промет и% преработка на 

жита можат одделни основни средства што им се 
дадени на управување, како што се прифатните 
складови, транспортните средства и сл,, да продадат 
односно пренесат без надоместок врз земјоделски 
задруги во смисла на членот 90а од Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56 и 1/57), под услов тие 
средство да се потребни за купување на жита од 
,членовите на земјоделски задруги и од индивиду-
алните селскостопански производители. 

Силосите и одделни основни средства на комер-
цијалните мелници и на собирните складови, што 
с^ наоѓаат во состав на претпријатија за промет и 
г обработка на жита, не можат да се продаваат ниту 
пренесуваат без надоместок врз земјоделски задруги, 

Во случај па сомневање што се смета како при-
фатен односно собирен склад, решава секретари-
јатот на републичкиот извршен совет надлежен за 
работите на стоковниот промет. 

2. Во поглед на постапката за продажба односно 
пренесување на основни средства во смисла на прет-
ходната точка, ќе се применуваат одредбите од точ. 
7—10 од Привремената одлука за условите и по-
стапката за припојување претпријатија, дуќани и 
погони кон задружните деловни сојузи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/56), со тоа претпријатието за 
промет и преработка на жита VI земјоделската за-
друга, наместо да донесат одлука за припојување на 
претпријатието, склучуваат договор за продажба 
односно за пренесување на основното средство без 
надоместок. Овој договор му ,се поднесува на одобре-
ние па народниот одбор на околијата на чие под-
рачје е седиштето на претпријатието, на начинот 
пропишан во точката 7 од Привремената одлука за 
условите и постапката за припојување претприја-
тија, дуќани и погоди кон задружните деловни 
сојузи. 

Пренесување на основното средство врз основа 
на договор за продажба односно за пренесување без 
Надоместок врз земјоделска задруга не може да се 
изврши пред да се прибави одобрение од 'народниот 
одбор на околијата. 

Ако народниот одбор на околијата не даде одо-
брение од ставот 1 на оваа точка, се смета дека 
Договор за продажба односно за пренесување на 
основно средство без надоместок не е ни склучен. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлук-а донесуваат, по потреба, спогодбено сојузниот 
државен секретаријат за работи на стоковниот 
промет и Секретаријатот за селско стопанство и шу-
марство на Сојузниот извршен совет. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 186 
В јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с, р. Светозар Кумановиќ, с. р, 

309. 
Врз основа на членот 80 ст, 3 и 4 од Уредбата 

за оснивање претприј-атија и дуќани („Службен 
ли:ст на ФНРЈ", бр. 51/53, 47/54 и 19/56), Сојузниот? 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРИВРЕМЕНАТА ОДЛУ-
КА ЗА УСЛОВИТЕ и ПОСТАПКАТА ЗА ПРИПО-
ЈУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУЌАНИ И ПОГОНИ 

КОН ЗАДРУЖНИТЕ ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
1. Во Привремената одлука за условите и по-

стапката за припојување претпријатија, дуќани и 
погони кон задружните деловни сојузи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/56) точката 4 се менува и 
гласи: 

„4. По исклучок од одредбата на претходната 
точка: 

а) кон задружните деловни сојузи во кои се 
здружени земјоделските задруги од подрачјето на 
една околија, можат да се припојуваат и помали 
претпријатија што се занимаваат со доработка или 
преработка на грозје, овошје, зеленчук, млеко, жи-
вина и производи на живинарството, под услов 
претпријатието да се снабдувало со суровини по-
требни за доработка и преработка од подрачјето 
на деловниот сојуз кон кој треба да се припои; 

б) претпријатијата за промет и преработка на 
жита можат одделни основни средства што им се 
дадени на управување да продадат односно да пре-
несат без надоместок на задружните деловни со-
јузи во кои се здружени земјоделските задруги од 
подрачјето на една околија, во смисла на членот 
90а од Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56 
и 1/57), со одобрение од сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет. 

Силосите и одделните основни средства на ко-
мерцијалните мелници од поголем капацитет и на 
собирните складови, што им се потребни за вршење 
на нивната стопанска дејност, претпријатијата за 
промет и преработка на жита не можат да им ги 
продадат ниту да ги пренесуваат без надоместок на 
задружните деловни сојузи. 

Продажба односно пренесување на одделни 
основни средства во смисла на ставот 1 од оваа 
точка под б) претпријатијата за промет и прера-
ботка на жита можат да вршат само од 1 јануари 
до 30 јуни секоја година." 

2. По точката 13 се додава нова точка 13а, која 
гласи: 

„13а. Одредбите од тон. 7—10 од оваа одлука ќе 
се применуваат и кога претпријатијата за промет 
и преработка на жита продаваѕ/г односно пренесу-
ваат без надоместок одделни основни средства што 
им се дадени на управување врз задружните деловни 
сојузи во кои се здружени земјоделските задруги 
од подрачјето на една околија, со тоа: 

а) место одлука за припојување на претприја-
тието, претпријатијата за промет и преработка на 
жита и задружниот деловен сојуз да склучат до-
говор за продажба односно за пренос на основното 
средство без надоместок и договорот да му го под-
несат на одобрение на народниот одбор на околијата 
на чие подрачје е седиштето на претпријатието, на 
начинот пропишан во точката 7 од оваа одлука: 

б) по правосилноста на решението на народниот 
одбор на околијата за одобрување на договорот за 
продажба односно: за пренос на основното средство 
без надоместок, да се прибави и одобрение од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто^ 
ковниот промет. 

Пренос на основното средство врз основа на 
договор за продажба односно за пренос без н,адо-
месток врз задружен деловен сојуз не може да 
се изврши пред да се прибави одобрение од сојуз" 
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ниот Државен секретаријат за работи на стоковниот 
промет. 

Ако сојузниот Државен секретаријат за работи . 
на стоковниот промет не Даде одобрение од ставот 
1 под б) од оваа точка, се смета дека договорот за 
продажба односно за пренос на основното средство 
без надоместок не е склучен." 

3. На крајот од точката 18 се додава нова ре-
ченица, која тласи: 

„Ако поблиските прописи се однесуваат на 
одредбите од точ. 4 и 13а од оваа одлука, потребна е 
и согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет." 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Слз^жбен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 187 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с, р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

310. 
Врз основа на чл. 19 и 27 од Општиот закон за 

спречување и отклонување на заразни болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/48) и членот 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон. Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВАКЦИНИРАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРО-

ТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
1. Со цел за спречување на заразните болести, 

задолжително е вакцинирањето на населението про-
тив големите сипаници (Уапо1а уега), дифтеријата 
(БфМепа), тетанусот (Те^апиѕ), туберкулозата (Ти-
ђегси1оѕ1ѕ), а против беснилото (Иуѕѕа) само на оние 
лица што се каснати од бесни животни или од оние 
за кои постои сомневање дека се бесни. 

Секретаријатот за народно здравје на Сојуз-
ниот извршен совет — за териториите не две или 
повеќе народни републики, односно републичките 
совети за народно здравје — за територијата на на-
родната република, можат врз основа на епидеми-
олошките индикации да определат задолжително 
вакцинирање и против други заразни болести (ко-
ремен тифус, голема кашлица итн.). 

Во случај на непосредна опасност од појава на 
епидемија на големи сипаници или колера, репу-
бличките совети за народно здравје можат да на-
редат вонредно вакцинирање против големите си-
паници или против колерата, како и привремено 
запирање на вакцинирањето против други болести. 

2. Вакци.нирањето се врши според програмата за 
вакцинација. Со програмата се определзгЕа времето 
кога ќе се вршат одделни вакцинирања, како и гру-
пите лица што подлелсуваат на вакцинирање. 

Програмата за вакцинација ја донесува репу-
бличкиот совет за народно здравје нз предлог од 
Централниот хигиенски завод. 

Во рамките на програмата за вакцинација на-
родните одбори на општините донесуваат планови 
за вакцинација за соодветно подрачје, 

3. ВсЈХцинирањето е должна да го спроведе 
здравствената установа што ќе ја определи советот 
надлежен за работите на народното здравје на на-
родниот одбор на општината. 

Ако на подрачјето на општината не постои 
здравствена установа, советот надлежен за работите 
на народното здравје на народниот одбор на околи-
јата ќе ја определи установата што ќе ги спроведува 
задолжителните вакцинирања. 

4. Лицата што подлежуваат на обврска за вак-
цинирање се повикуваат со поединечна писмена 
покана. 

5. Вакцинирањето го вршат лекари. Здравстве-
ните службеници со средна медицинска спрема мо-
жат да вршат вакцинирање само под надзор на 
лекар. 

Здравствените службеници што го вршат вак-
цинирањето имаат право на посебна награда ако 
оваа работа ја вршат вон редовното работно време 
или надвор од својата установа. 

6. Лекарот мора претходно да го прегледа секое 
лице што се вакцинира. 

Ако вакцинирањето на некое лице е контра^ 
инфицирано односно непотребно, лекарот што врши 
вакцинирање може тоа лице трајно или привремено 
да го ослободи од обврската за вакцинирање. При 
пр-ивременото ослободување од обврската за вакци-
нирање, лекарот е должен да го назначи времето 
кога таа мора да се изврши. 

На вакцинираното лице односно на лице што е 
трајно или привремено ослободено од вакцинирање 
му се издава писмена потврда за извршеното вак-
цинирање односно за ослободувањето од вакцини-
рање. 

7. Надзор над извршувањето на вакцинирањето 
врши санитарниот инспектор на народниот одбор 
на општината и санитарниот инспекторат на народ-
ниот одбор на околијата. 

8. Поблиски прописи за групите лица што под-
лоно ват на обврска за вакцинирање, за евиденци-
јата за лицата што подлежуваат на вакцинирање, 
за вакцините за начинот на вршење на вакцинира-
њето, за скровите на ,вакцинациите, за контраинди-
кациите, за содржината на потврдата за изврше-
ното вакцинирање и за определувањето на награди 
на здравствениот персонал што го врши вакцинира-
њето, донесува Секретаријатот за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет на предлог од Сојуз-
ниот завод за народно здравје. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Р. п. бр. 189 
В јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р̂  

311. 
Врз основа на членот 79 точка 7 и членот 81 

од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕ-

НИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Одлуката за финансирање го и раооте-

љето на здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/53) во точката 14 на крајот од 
одредбата под в) место точка се става точка и за-
пирка и се додава нова одредба под г), која гласи: 

„г) за странските државјани, ако од нив не 
може да се изврши наплата на надоместокот — од 
сојузниот буџет, на начинот што ќе го определи 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите во спогодба со Државниот секретари!ат за 
надворешни работи и со Секретаријатот за народ-
но здравје на Сојузниот извршен совет." 

2. По точката 27 се додава кова точка 27а која 
гласи: 

„Упатства за спроведување на оваа одлука 
издава, по потреба, Секретаријатот за народно 
здравје на Сојузниот извршен совет во спогодба 
со сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 182 
5 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р Светозар Вукмановиќ, с. Iк 
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312. 
Врз основа на точката 7 одделот 5 главата XXVI 

од Сојузниот општествен план за 1957 година, чле-
нот 7 став 2 од Законот за придонесот за станбе-
ната изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/55) 
и членот 7 од Уредбата за формирање републички 
фондови за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТАНОВИ НА ПЕРСОНАЛОТ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Средствата од придонесот за станбена изградба 

што претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници ги уплатуваат во репу-
бличките фондови за кредитирање на станбената 
изградба според одредбите на Уредбата за извршу-
вање на Законот за придонесот за станбената из-
градба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56), орга-
ните на управувањето на тие фондови ќе ги упо-
требат за давање заеми за изградба на станбени 
згради за персоналот на Југословенските же-
лезници. 

2. Заеми за изградба на станбени згради за по-
требите на персоналот на Југословенските желез-
ници можат да им се даваат од републичките фон-
дови за кредитирање на станбената изградба: на 
претпријатијата и установите во состав на Заед-
ницата на Југословенските железници, на станбе-
ните задруги формирани од работниците и службе-
ниците на Југословенските железници, како и на 
другите корисници предвидени со Уредбата за из-
вршување на Законот за придонесот за станбената 
изградба, ако изградуваат станбени згради за ра-
ботниците и службениците на Југословенските же-
лезници. 

3. Заемите за изградба на станбени згради за 
работниците и службениците на Југословенск,ите 
железници се даваат под условите определени со 
Уредбата за извршување на Законот за придонесот 
за станбената изградба и други сојузни прописи, 
како и со правилата на републичките фондови за 
кредитирање на станбената изградба. 

Делот на сопствени средства што претпријати-
јата и установите во состав на Заедницата на Југо-
словенските железници се должни да го вложат во 
изградбата на станбени згради, изнесува 10% од 
пресметковната вредност на работите. 

4. Банката к а ј која се држат средствата на ре-
публичкиот фонд за кредитирање на станбената 
изградба е должна средствата од придонесот за 
станбена изградба што го уплатуваат претпријати-
јата и установите во состав на Заедницата на Ју-
гословенските железници да ги води на посебна 
сметка. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 200 
8 јуни 1957 година 

Белтрад 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмаиовиќ, с. р, 

313. 
Врз основа на членот 182, а во врска со членот 

125 став 2 од Законот за Југословенската народна 
армија, Државниот секретаријат за работи на народ-
ната одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА 
ШТО ПОРАДИ ПОВРЕДА ИЛИ ОБОЛУВАЊЕ СЕ 
ОТПУШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Војниците, питомците на воените училишта и 

военит-е обврзници (војници-обврзници, резервни 

подофицери, офицери и воени службеници), кои за 
време на службата во постојаниот состав на Југо-
словенската народна армија ќе бидат повредени или 
ќе се разболат, та поради таа повреда или обол,ување 
како привремено неспособни или неспособн,и за во-
ена служба ќе бидат отпуштени од Југословенската 
народна армија, имаат на товар на претсметката на 
Држав-ниот секретаријат за работи на народната од-
брана право на бесплатна здравствена заштита спо-
ред одредбите на овој правилник во поглед на по-
Брадата или оболувањето поради кое се отпуштени-, 
ако тоа право го немаат врз основа на Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците. 

Член 2 
Право на бесплатна здравствена заштита според 

претходниот член имаат и војниците, питомците на 
воените училишта и воените обврзници што по за-
вршетокот на воената служба, или по некој друг 
основ покрај основот од претходниот член, ќе би-
дат отпуштени од Југословенската народна армија, 
ако во срок од еден месец по отпуштањето му при-
јават на воениот отсек надлежен според нивното 
живеалиште дека имаат повреда или оболување со 
кое се здобиле за време на службата во по сто Јакиот 
состав на Југословенската народна армиј:; 

Член 3 
Правото на здравствена заштита на лицата од 

чл. 1 и 2 на овој (правилник се установува со решеч 
ние кое, на барање од корисникот на лекувањето^ 
го донесува надлежниот воен отсек, 

Член 4 
Како здравствена заштита, во смисла на овој 

правилник се подразбираат; 
1) лекарскиот преглед и лекувањето и 
2) давањето на лекови и санитетски материјал 

потребен за лекување. 
Лекувањето во здравствените установи (стаци-

онарно) опфаќа и полна снабденост — стан, храна 
и нега на болниот. 

Корисниците на лекувањето имаат право и на 
надоместок на ,трошоците во врска со користењето 
на здравствената заштита, кој се состои од над,оме-
сток на износот на цената на возниот билет втора 
класа патнички воз, односно најниска патничка 
класа на брод или на возниот билет на автобус, во 
одење и во враќање. 

П. Постапка за здобивање со правото на здравствена 
заштита 
Член 5 

На лице од членот 1 на овој правилник, надле-
жната воена лекарска комисија, при отпуштањето 
од Југословенската народна армија, по извршениот 
преглед, му издава уверение за повредата односно 
^болувањето поради кое се отпушта. 

Уверението за повредата односно оболувањето 
мора да содржи: 

1) назив на комисијата што го издава и број 
и датум на неговото издавање; 

2) фамилијарно, татково родено и родено име на 
лицето на кое му се издава уверението; 

3) дијагноза на повредата или оболувањето (на 
народен и латински јазик); 

4) навод дека е повредата или оболулањето на 
односното лице здобиено за време на службата в^ 
постојниот состав на Југословенската народна I 
миј а. 

Воениот отсек на кој му се пријавило лицето 
од членот 2 на овој правилник веднаш ќе го упати 
на преглед до најблиската надлежна воена лекар-
ска комисија, која, ако зтстанови дека неговата по-
вреда односно оболување е здобиено за времз на 
службата во постојаниот состав на Југословенската 
народна армија, ќе му издаде уверение од претход-
ниот став, 

Ако воената лекарска комисија установи дека 
повредата односно оболувањетс на лице од чл. 1' 
или 2 на овој правилник не е здобиено во Југосло-
венската народна армија, ќе му издаде, ако прегле- ј 



Среда, 12 јуни 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 24 - Страна 425 

раното лице го бара тоа, уверение во кое ќе ги внесе 
додатоците предвидени со точ. 1—3 од ставот 2 на 
овој член, а наместо податоците од точката 4, ќе 
Стави навод дека повредата односно оболувањето 
не е здобиено во постојаниот состав на Југословен-
ската народна армија. 

Член 6 
Кога лицето од чл. 1 или 2 на овој правилник, 

(во натамошниот текст: корисник на лекувањето) 
ќе добие уверение од воената лекарска комисија ќе 
му го достави на надлежниот воен отсек со барање 
за донесување решение за правото на здравствена 
заштита 

Член 7 
Решението за правото на здравствена заштита 

на корисникот на лекувањето го донесува воениот 
отсек надлежен според живеалиштето на односното 
лице. 

Против трвостепеното решение корисникот на 
'лекувањето може да И поднесе жалба на надле-
жната команда на военото подрачје во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението, 

За лицата од членот 1 на овој правилник ре-
шението од ставот 1 на овој член мора да се донесе 
веднаш, штом ќе му се пријави на воениот отсек. 
Ш, Остварување правото на здравствена заштита 

Член 8 
Корисникот на лекувањето го остварува прав-ел^ 

на здравствена заштита врз основа на решението за 
правото на здравствена заштита и упаткицата с а 
лекување. 

Во итни случаи здравствената заштита не може 
да се одбие, ако оболеното лице не денес л о упатница. 

Здравствената заштита не може да се одбие ниту 
во случај кога е итно потребна, а на корисникот на 
лекувањето уште не му е издадено решение за пра-
вото на здравствената заштита. Во тој случај здрав-
ствената заштита ќе се даде врз основа на увере-
нието од воената лекарска комисија од членот 5 на 
СВОЈ правилник, 

Член 9 
Корисникот на лекувањето го остварува правото 

на здравствена заштита, по правило, во воени сани-
тетски установи. 

Во здравствените установи на јавната здрав-
ствена служба корисникот на лекувањето, по исклу-
чок, може да го остварува правото на здравствена 
заштита предвидена со овој правилник во следните 
случаи: 

1) ако му е потребно амбулантско лекување, а 
во неговото живеалиште ниту во некое поблиско 
место нема соодветна воена здравствена установа, 
ИЛИ ' 

21 ѕко му е потребно стационарно лекување, но 
поради тежината на повредата односно оболувањето 
или поради опасност од тешко влошување на него-
вата здравствена состојба не може да патува до со-
одветна воена здравствена установа. 

Член 10 
Кога на корисникот на лекувањето му е потребен 

лекарски^преглед или лекување, шефот на отсекот 
односно референтот на народната одбрана на оп-
штината во која корисникот на лекувањето има 
живеалиште му издава, на негово барање, упат ница 
за лекување, 

Упатшш,ата за лекување мора да содржи. 
1) назив на органот што ја издава уплатницата 

како и број и датум на нејзиното издавање; 
2) назив на здравствената установа во која ко-

рне ликот на лекувањето се упатува; 
3) фамилијарно, татково родено и родено и.мз и 

место на живеењето на корисникот на лекувањето; 
4) податоци за повредата или силувањето што 

се содржани во решението за правото на здравстве-
на заштита; 

5) навод дека корисникот на лекувањето не е 
осигуреник на здравственото осигурување; 

навод дека трошоците на здравствената за-
штита на корисникот на лекувањето паѓаат на 

товар на Претсметката на Државниот секретаријат 
за работи на народната одбран,а врз основа на овој 
правилник и на решението за правото на здравстве-
на заштита (да се наведе бројот и датумот на ре-
шението и воениот отсек што го издала 

7) назив и место на надлежната команда на 
военото подрачје на која ќе ќ се достави сметката 
заради наплата на трошоците на здравствената за-
штита, ако таа заштита ќе биде дадена од страил 
на здравствена установа на јавната здравствена 
служба. 

Член И 
Ако корисникот на лекувањето е упатен па ле-

кување во здравств-ена установа на јавната здрав-
ствена служба^ оваа установа за приемот на однос-
ното лице веднаш ќе ја извести надлежната коман-
да на военото подрачје од членот 1Н на ОВОЈ пра-
вилник. 

По завршеното лекување, здравствената уста-
нова на јавната здравствена служба ќе и достави 
на командата на военото подрачје сметка заради 
наплата на трошоците на лекувањето. 'При тоа 
здравствената установа на јавната здравствена слу-
жба ќе ја извести надлежната команда за установе-
ната дијагноза и за исходот на лекувањето па кори-
сникот на лекувањето и на оваа ќе и достави препис 
од решението од членот 7 став 1 и главнина од чле-
нот 10 на овој правилник. 

Одредбата од претходниот став се однесува и за 
случај кога во здравствена установа на јавната 
здравствена служба е извршен само лекарски пре-
глед на корисникот на лекувањето 

Член 12 
Ако корисникот на лекувањето од страна н-а 

лекарот што го прегледал не е упатен на стацио-
нарно лекување во воена здравствена установа или; 
во здравствена установа на јавната здравств-ена слу-
жба, туку е упатен на лекување дома, има п-раво во 
воената алотека да добие бесплатно лекови на ре-
цепт издаден од страна на лекарот. 

Корисникот на лекувањето од претходниот став 
може да подигне лекови и во граѓанска апотека, ако 
во местото каде што го добил рецептот или на тери-
торијата на општината во која се наоѓа неговото 
живеалиште нема воена аптека , 

Член 13 
Во случај кога корисникот на лекувањето е упа-

тен на лекување дома, лекарот што му издава ре-
цепт за лекови е должен да наведе на рецептот 
дека лицето на кое му е издаден рецептот, има право 
да добие лекови на товар на Претсметката на Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана, врз основа на решението за правото на здрав-
ствена заштита, наведувајќи го бројот и датумот на 
решението и воениот отсек што го издал. 

Член 14 
Граѓанската апс тека, што на корисникот на ле-

кувањето Му ги издала пропишаните лекови ќе и до-
стави сметка за лековите со рецептот на надлежната 
команда на военото подрачје од членот 16 на овој 
правилник заради наплата. 

Член 15 
Трошоците за превозење во врска со лекува-

њето надвор од местото на живеалиштето на кори-
сникот на лекувањето, корисниците на лекувањето 
ги плаќаат од свои средства, а износот на тие тро-
шоци им го надоместува командата на военото по-
драчје од членот 16 на овој правил.ник, по изврше-
ното патување и по поднесеното писмено барање, 

На лицето од членот 2 на овој правилник, тро-
шоците за превозење при заминување на прегле,д 
ка ј воена лекарска комисија и при враќање од тој 
преглед му се надоместуваат само ако добие реше-
ние од членот 7 став 1 од овој правилник со кое 
му е установено правото на здравствена заштита 

Барањето за надоместок на трошоците за пре-
везена треба да содржи фамилијарно и родено име 
на корисникот на лекувањето, број и датум на из-
давањето на решението за правото на здравствена 
заштита и назив на воениот отсек што го издал тоа 
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решение, релација, датум на извршените патувања 
л причини на патувањето. Кон барањето се прило-
жува користениот возен билет или потврда (реверс) 
за платениот возен билет и отпусницата односно 
потврдата од здравствената установа што го вршела 
лекувањето односно прегледот. Кога лицето од чле-
нот 2 на овој правилник бара надоместок на трошо-
ците за стрезозење од претходниот став, место от-
пусница односно потврда од здравствената установа 
ќе поднесе препис од решението за правото на здрав-
ствена заштита заверен од страна на воениот отсек. 

Член 16 
Исплатата на трошоците за здравствена зашти-

та на корисникот на лекувањето и надоместокот на 
трошоците на превозењето од членот 4 од овој пра-
вилник ги врши командата на подрачјето на пиј а 
територија се наога здравствената установа на јав-
ната здравствена служба во која е дадена здрав-
ствената заштита. Исплатата треба да се изврши во 
срок од сед,ум дена по приемот на уредната сметка. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 17 

Право на здравствена заштита и на надоместок 
на трошоците за превезена од членот 16 на овој 
правилник имаат и сите воени обврзници што се 
отпуштени од Југословенската народна армија но 
4 август 1955 година, а пред влегувањето во сила на 
овој правилник, ако ги исполнуваат условите про-
пишани со овој правилник. 

Лицата од членот 2 на оној правилник, што се 
отпуштени од Југословенската народна армија во 
периодот определен во претходниот став, можат да 
го остварат правото на здравствена заштита и) на 
надоместок на трошоците за превозење според од-
редбите од овој првмлник, ако во срок од шест ме-
сеци по влегувањето во сила на овој правилник му 
се пријават на надлежниот воен отсек. 

Член 18 
Барањата за надоместок на трошоците во врска 

со здра-вствената заштита од членот 4 поднесени до 
влегувањето во сила на овој правилник, ќе се рас-
прават според одредбите од овој правилник 

Член 19 
Се овластува санитетскиот орган на Државниот 

секретаријат за работи на народната одбрана да 
определи кои воени лекарски комисии се надлежни 
да ги издаваат уверенијата од членот 5 ^ А ОЕОЈ пра-
вилник. 

Органот од п,ретходниот став донесува, по по-
треба, и упатства за начинот на, пресметување и на-
сила та на трошоците во врска, со. здравствената за-
штита пропишана со овој правилник. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

трисееттиот ден од објавувањето во „Службен лист 
ма ФНРЈ". 

Р. в, п. бр. 27 
28 мај 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народната, одбрана 
генерал на армија, 

Иван Гошњак, с. р. 

314. 
Брз основа на членот 9 од Уредбата за органи-

зација и работење на Државниот осигурител ен за-
вод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47) во врска 
со чл. 12 и 34 од Законот за сојузните органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И РЕПРЕ-
СИВНИ МЕРКИ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕ. 

ЛЕН ЗАВОД 
Во Правилникот за Фондот за превентивни и 

репресивни мерки на Државниот оситурителее за-

вод (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/52) се вршат 
измени и дополненија, така што неговиот пречи-
стен текст да гласи: 

ПРАВИЛНИК 
за Фонд за превентивни и репресивни мерки 

на Државниот осигур,ителен завод 
Општи одредби 

Член 1 
Со цел за што подобро и поефикасно извршу-

вање на задачите што имаат за цел да се спречи 
настапување на стихиски и други штетни настани 
или да се отстранат штетните последици на осигу-
рените предмети и лица, ка ј Државниот осигурите^ 
лен завод постои Фонд за превентивни и репре-
сивни мерки (во натамошниот текст: Фонд). 

Член 2 
Средствата на Фондот се формираат од: 
1) 8% од наплатената премија по осигурува-

њата на добиток; 
2) 1% од наплатената премија по осигурува-

њата на поморски и речни бродови и авиони; 
3) 4% од наплатената премија по сите други 

осигурувања на имот и осигурувања на лица од 
несреќен случај. 

Пресметувањето во смисла на претходниот став 
се врши годишно, а книговодствената евиденција 
се води одвоено по, групите на гранки на осигуру-
вањето. 

Средствата на Фондот се вложуваат на посебна 
сметка кај банката. 

Член 3 
Од средствата на Фондот остварени на подрач-

јето на народната република ќе се книжат: 30% во 
корист на Генералната дирекција, а 70% во корист 
на републичката дирекција на Државниот оскгу-

-рителен завод. 
Делот од средствата на Фондот кој и' оста- -

нува на републичката дирекција се троши за фи-
нансирање на редовните потреби на мерките ' за 
превенција и репресија на подрачјето на народната 
република. 

Делот од средствата на Фондот ка ј Генерал-
ната дирекција се троши за финансирање на вон-
редните потреби на мерките за превенција и ре-
пресија, како и на мерките за превенција од општо 
значење кои републичките дирекции не можат да 
ги спроведуваат сами. 

Член 4 
Средствата на Фондот се употребуваат за мер-

ките на превенција и репресија што ги органи-
зира и ,спроведува Државниот осигурителен завод 
во однос на осигурениот имот и на осигурените 
лица, а особено: 

1) за изградба на објекти и уреди што служат 
за спроведување на мерките на превенција и ре-
пресија; 

2) за ветеринарни мерки со цел за сузбивање 
на заразните болести ка ј добитокот; 

3) за потребите на организирањето и презема-
њето на мерки против настапување или за отстра-
нување на последиците од настанатите елементар-
ни и други штетни настани (градушка, поплави, 
мраз и слично); 

4) за наградување на поединци што особено ќе 
се истакнат при гаснењето на пожар, сузбивањето 
на поморот ка ј добитокот, спречувањето на кра-
жби и сл.; 

5) за наградување на научни трудови и за из-
работка и печатење на литература од областа на 
мерките на превенција и репресија; 

6) за спроведување пропаганда на мерките на 
превенција и репресија. 

Комисии за мерките на превенција и репресија 
Член 5 

Заради што поуспешно спроведување на мер-
ките на превенција и репресија при Генералната 
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дирекција и републичките дирекции на Државниот 
осигурител ен завод постојат комисии за мерките 
на превенција и репресија. Овие комисии даваат 
мислење и предлог по прашањата за расподелба 
на средствата на Фондот и по прашањата за спро-
ведување на мерките на превенција и репресија, 

Претседателот и членовите на комисрхјата од 
претходниот став ги определува генералниот ди-
ректор односно директорот на републичката дирек-
ција на Државниот осигурителен завод 

Составање предлози и утврдување на планчак гѕ 
за превентивни и репресивни наврни 

Член 6 
Најдоцна до 1 септември секоја година репу-

бличките дирекции составуваат предлог на мерки 
на превенција и репресија што треба да се пре-
земат и извршат во идната година на товар на 
средствата на Фондот и и' го поднесуваат на Гене-
ралната дирекција на Државниот осигурителен 
завод. 

Генералната дирекција на Државниот осигури -
телен завод составува собирен план за превентив-
ни и репресивни мерки за територијата на цела 
Југославија и му го доставува на одобрение на со-
јузниот Државен секретаријат - за работи на фи-
нансиите, 

Член 7 
Средствата на Фондот можат да се трошат дури 

по одобрувањето на планот од претходната точка, 
и тоа само за целите предвидени со планот, 

По исклучок, со претходно одобрение од сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на финанси-
ите, средствата на Фондот можат да се трошат и 
за потребите што не се предврЈденл со планот. 

Средствата на Фондот неискористени во една 
година се пренесуваат во идната година, 

Начин на финансирање на превентивните и 
репресивните мерки 

Член 8 
Наредбодавач за извршување на расходите од 

средствата на Фондот кај Генералната дирекција е 
генералниот директор, а за средствата на Фондот 
кај републичката дирекција — директорот на ре-
публичката дирекција на Државниот осигурите лен 
завод. 

Од средствата на Фондот можат, по исклучок, 
на стопанските и општествените организации да 
им се даваат средства и во форма на заем за објек-
тите и мерките непосредно врзани за целите на 
превенција и репресија. Условите на заемот ќе се 
утврдуваат со посебен договор со корисникот на 
заемот. 

Контрола на трошењето на средствата на Фондот 
Член 9 

Контрола на трошењето на средствата одобре-
ни од Фондот вршат Генералната дирекција и ре-
публичките дирекцаи па Државниот осигурителен 
завод. 

Ако се утврди дека средствата од Фондот не 
се трошат за наменетите цели, ќе се запре ната-
мошното финансирање и ќе се бара враќање на 
неправилно потрошените износи. 

Член 10 
За потрошувачката на средствата од Фондот 

републичките дирекции и' поднесуваат на Генерал-
ната дирекција на Државниот осигурителен завод 
годишен извештај. 

Врз обнова на извештаите од републичките ди-
рекции, Генералната дирекција на Државниот оси-
гурителен завод составува годишен извештај за 
вкупната потрошувачка на средствата од Фондот и 
му го поднесува на сојузниот ,Државен секретари-
јат за работи на финансиите 

Завршни одредби 
Член П 

Ово? правилник влегува во сила осмиот ден п̂ з 
објавувањето во „Службен л мет на ФНРЈ", 

Бр. 3878 
27 мај 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите 
Авдо Хумо. с, р. 

315. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата 

Ја трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 
1/57) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 2 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и. републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОЕ! 
РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ЌЕ ГО ПРОДАВААТ 
ЈАГЛЕНОТ ВО III ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1957 ГОДИНА 

I. Рудниците на јаглен се должни при догова-
рање испорака на јаглен за III тримесечје од 1957 
година со договарањето да го опфатат целото сво^ 
производства на јаглен ио тоа тримесечје, освен ош:а 
количини што им се п-прЈбни за сопствена пот" 
шувачка, 

IX. Потрошувачите на јаглен можат со рудни-
ците на јаглен да договараат испорака на оние ко-
лички јаглен што им се потребни' во Ш триме-
сечје од 1957 година за редовна потрошувачка и 
за запаси. 

Заради создавање запаси потрошувачите на 
јаглен можат со рудниците на јаглен да договараат 
испорака на оние количина јаглен што им се по-
требни во нормалните услови за работа, 

Потрошувачите на јаглен кои поради приро-
дата на работа во ЈП тримесечје од 1957 година 
нема да работат со полн капацитет или воопшти 
нема да работат, можат со рудниците на јаглен да 
договараат испораки на јаглен заради создавање 
потребни запаси што ќе ги трошат во подоцне-
жниот период. 

III. Договарањето за испорака на јаглен за 
III тримесечје од 1957 година ќе се врши од 10 до 
25 јуни 1957 година, со тоа што првите два дена 
ќе се врши договарање испорака на гасгенератор-
ски јаглен наменет за употреба во гасгенератори. 

IV. Дирекцијата за суровини е должна да се 
грижи за извршувањето на оваа наредба. 

Дирекцијата за суровини може со свое решение: 
1) да нареди да се должни одделни рудници на 

јаглен да склучат договори за испорака со опреде-
лени корисници; 

2) да ги намали веќе договорените количини 
јаглен ако поради недостиг на јаглен не можат 
да се подмират потребите на одделни корисници 
чија работа е од значење за стопанството или за 
снабдувањето на населението; 

3) да определи дека одделни рудници на јаглен 
се должни со определени корисници првенствено 
да извршат договарање на испораки на јаглен. 

Налогот во смисла на претходниот став Дирек-
цијата за суровини може да го даде и по теле-
графски и но телефонски пат, но е должна нај-
доцна во срок од три дена од денот на давањето 
на таков налог да го достави и своето писмено 
решение. 

V. Против решението од претходната точка 
може да му се изјави жалба на сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет во 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението, 

е 
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VI. Органите на здружените стопански орга-
низации (коморите и здруженијата), службите на 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана и наззришните инспекторати се должни 
па Дирекцијата за суровини да к доставуваат на 
^ з и н о барање потребни податоци и предлози со 
цел за правилно спроведз'вање на оваа наредба. 

VII. На барање од Дирекцијата за суровини 
рудниците на јаглен се должни да и доставуваат 
извештаи за количините јаглен што во текот на 
договарањето ги бараат потрошувачите, за догово-
рените количини, како и за производството, испо-
раките и запасите. 

На барање од Дирекцијата за суровини потро-
шувачите на јаглен се должни до и' доставуваат 
ЈЈЗвештаи за состојбата на испораките и на запа-
лите на јаглен. 

Сроковите за доставање извештаи од прет-
ходните ставови на оваа точка, како и обрасците 
ѕа извештаи, ги определува Дирекцијата за су-
ровини. 

VIII. Решенијата на Дирекцијата за суровини 
д снесени во смисла на оваа наредба се задолжи-
телни за стопанските организации на кои се одне-
суваат. 

IX. Ако поради решението на Дирекцијата за 
суровини донесено во смисла на точката IV од оваа 
наредба стопанската организација не може да ги 
изврши договорените обврски спрема некој содо-
^оворач, ќе се смета дека до неизвршување е дој-
дено поради виша сила. 

X. Рудникот на јаглен што не ќе склучи дого-
вори за целото производство од III тримесечје од 
1Р57 година иако за истото постои побарувачка, 
рудникот на јаглен што не ќе постапи според ре-
шението на Дирекцијата за суровини од точката 
IV на оваа наредба, како и стопанската организа-
ција — потрошувач и рудникот на јаглен што не 
доставуваат во пропишаниот срок извештаи спо-
ред одредбата на точката VII од оваа наредба ќе се 
казнат според членот 92 став 1 точка 3 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани, а одговорното лице во тие органи-
зации — според ставот 4 од истиот член. 

XI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4479 
4 јуни 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на стоковниот „промет 
Државен потсекретар, 

Љубо С. Бабиќ, с р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот 

!закон и членот 23 став 5 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретарот на трудот на Сојузниот извршен 
совет ќе го заменува Радован Папиќ, секретар за 
социјална заштита на Сојузниот извршен совет. 

Ова заменување ќе трае додека не се врати од 
службен пат од странство Спасоје Велимировиќ, по-
мошник секретар за трудот на Сојузниот извршен 
совет, кој со Решението на Сојузниот извршев со-
вет В. бр. 2525 од 13 март 1957 година („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 13/57) е определен да го заме^ 
нува секретарот на трудот. 

Б. бр. 2666 
6 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукамановиќ, с. р. 
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