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86. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот 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 
РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во Уредбата за расподела на вкупниот приход 

на стопанските организации („Службен лист на 
Ф£*РЈ", бр. 54/54, 29/55 и 1/56) се вршат измени и 
дсшоММија, така што нејзиниот пречистен текст 
да гласи: 

УРЕДБА 
за распоцелба на вкупниот приход на стопан-

тжшЈтштлт, 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Расподелбата на вкупниот приход на стопанската 

организација се вриЗи според одредбите од оваа 
уредба, а со примена на економските инструменти 
и мерки (Предвидени во општествените планови, за-
коните и во другите прописи. 

Според одредбите од оваа уредба се врши распо-
делба на вкупниот приход на сите стопански орга-
низации, без обѕир на дејноста што ја вршат, ако со 
одделни прописи не е определено поинаку 

Член 2 
Вкупниот приход на стопанската организација 

е во пари изразената реализација, што произлегува 
од целокупната дејност на стопанската организација. 

Вкупниот приход на стопанската организација 
се утврдува врз основа не нејзиното книговодство 
и на евиденцијата од банката. 

Член 3 
Вкупниот приход на стопанската организација 

се распределува на материјални трошоци, аморти-
зација, плати на работниците и службениците и на 
други потреби на стопанската организација L на дел 
што слуиш за потребите на општествените фондови 
(општествени приходи). 

Општествените приходи ги сочинуваат: интере-
сот на основните средства, земјарената, рентата, да-
нокот на промѕт, делот со кој политичко-територ :-
јалните единици учествуваат БО добивката, придо-
несите за општествените инвестициони фондови и 
другите давања на стопанските организации утвр-
дени со сојузни "прописи. 

Член 4 
На работниците и службениците на стопанската 

организација им припаѓаат од вкупниот приход, пред 
утврдувањето на добивката, платите пресметани по 
време и по ефект, врз основа на тарифниот пра-
вилник. 

.Член 5 
Добивката на стопанската организација е оној дел 

од вкупниот приход што останува откога ќе се по-

кријат материјалните трошоци, амортизацијата, 
стој аните придонеси за општествената заедница и 
другите придонеси, платите на работниците и слу-
жбениците, како и данокот на промет. 

Во добивката учествуваат по литичко -тер игор и -
јалните единици, општествените инвестициони фон-
дови, стопанската организација и работниците и 
службениците на стопанската организација* 

Член 6 
Федерацијата, око ли јата и општествените инве-

стициони фондови непосредно учествуваат во добив-
ката на стопанската организација. 

Делот од добивката што и припаѓа на федера-
цијата, на околината и на општествените инвести-
циони фондови се определува со примена на норми-
те утврдени со сојузниот општествен план. 

Нормите на учеството на федерацијата, околи-
ната и општествените инвестициони фондови во до-
бивката единствени се за сите стопански органи-
зации. 

Народната република и автономната единица мо-
жат да ги остваруваат своите приходи од добивката 
на стопанската организации така што ќе учеству-
ваат во приходите што ги остварува федерацијата 
од добивката или во приходите што ил остварува 
околната, или на двата начина. 

Член 7 
Општината има право да учествува во добив-

ката на стопанските организации што имаат седи-
ште на нејзиното подрачје. 

Во добивката на стопанските организации од 
стопанските области утврдени со оваа уредба општи-
ната учествува според нормите утврдени со сојузниот 
општествен план. 

Во добивката на другите стопански организации 
општината учествува според нормите определени со 
општествениот план на око ли јата. • 

Општината може да изјави жалба до републич-
киот извршен совет во поглед височината на делот 
со кој таа учествува во добивката определена со 
општествениот план на ©ќелијата. 

Член 8 
Делот со кој учествуваат пслитичко-тзритори-

Жалните единици во добивката на стопанските ор-
гани ЗсЈции е приходот рѓа нивните буџети, ако со 
одредбите од оваа уредба или со сојузниот спчгг.--

• ствен план не е определено поинаку. 

Член 9 
Стопанската организација има право од добив-

ката да оддели средства за задолжителните и дру-
ги фондови и за наголемување1 платите над платите 
според тарифниот правилник. 

Член 10 
Конечна распределба на вкупниот приход се вр-

ши иа крајот на. годината, опрема завршната сметка 
на стопанската организација. 

Времена расподелба на вкупниот приход може 
да ^ врши месечно (или за период од »по-4'4-''* месес т. 

Член 11 
Постојаните придонеси од стопанската органи-

зација за општествената заедница, како и начинот 
за утврдување и расподелба на добивката, се у ста но-
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вуваат со сојузниот општествен тла« и со сојузни 
прописи. 

Дт-""* 
Во вкупниот приход на стопанската организација 

влегуваат: 
• 1) паричната вредност на продадените стоки од-

носно на извршените услуги според издадените ф а к -
тури, без обѕир дали наплатата е извршена, како 
и наплатените износи за продадените стоки односно 
за извршените услуги за кои фактури не се изда-
ваат; 

2) вредноста на употребените производи од соп-
ствено производство и на извршените услуги за 
инвестициони цели; 

3) вредноста на 'давањата односно на услугите 
што стопанската организација • им ги прави на други 
лица без надоместок; 

4) надоместокот на штетата добиен според осно-
вот на осигурување на обртните средства; 

5) наплатените отпишани побарувања; 
6) позитивните разлики е а наплатените дого-

ворни казни, пенали и затезни интереси; 
7) наплатените капари, откажниците, надоме-

стоците на штетата и интересите што банката ќ ги 
плаќа на стопанската организација, додека интере-
сите што и ги плаќа банката на стопанската орга-
низација на издвоените средства од нејзините фон-
дови се приход на тие'фондови; 

8) наплатените износи на дополнителните одо-
брувања под вид на каса-схокто, бонификации и 
слични попусти при набавките, додека бони фика -
циите што се (примаат поради намалување вредно-
ста на суровините, стоките и слично во уобичаени 
срокови, како и однапред договорените каса-сконти, 
не влегуваат во вкупниот приход, туку ја намалу-
ваат цената на купените стоки за износот на бони-
фикацијата односно на каса-сконтото; 

9) примените аванси што се засниваат врз извр-
шеното производство односно услуги, а врз основа 
иза времените фактури издадени согласно на си-
туациите; 

10) вишоците на готовината и на заиаеите на су-
ровини и материјали на полупроизводи и на готови 
производи утврдени во текот на годината Ј̂ ЛИ при 
редовниот годишен попис (инвентарисање); 

11) позитивните разлики на временските и кал-
кул активните разграничувања кои според својата 
природа .претставуваат редовни односно вонредни 
приходи; 

12) дополнително утврдените редовни и вонредни 
приходи од минатите деловни години, освен вонред-
ните приходи од чл. 15 на оваа уредба; 

13) другите вонредни приходи што не претста-
вуваат приходи на фондовите. 

Вредноста на употребените производи и на из-
вршените услуги од ст. 1 точ. 2 и 3 од овој член се 
утврдува по продажните цени. 

По исклучок од претходниот став, вредноста на 
производите и услугите од ст. 1 тон. 2 на овој член 
кои стопанската организација не ги произведува за 
продажба, односно не ги врши со надоместок, се пре-
сметува според цената на чинењето, ако во смисло 
на чл. 58 од оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 13 
Средствата дадени на стопанската организација 

како дотација или за нејзина санација влегуваат во 
вкупниот приход на стопанската организација, ако 
од намената на тие средства што ја определил дава-
телот не произлегува дека тие средства не влегуваат 
во вкупниот приход. 

Намената на средствата од претходниот став 
давателот може да ги определи само во актот за 
доделување ка тие средства. 

Давателот па дотацијава односно на средствата 
за сРт.таци]а може да епп? де ли откако ќе се намири 
загубата иа стопанската сатанизација остатокот ед 
средствата да служи во определен (процент,за нами-
uyr: if е- па платите од добивката и за средства за 

самостојно располагање. Давателот може внесува-
њето на дотацијата односно на средствата за сана-
ција, за плати од добивката и за средства за само-
стојно располагање да го услови со постигнување 
определени стопански резултати, или да определи 
други услови за стимулација со цел да се намали 
загубата на стопанската организација. 

Член 14 
Од наградите што ги добила стопанската орга-

низација на саеми, изложби и ел. како и од други 
награди според одделни прописи, влегува до 50% 
во средствата за наголемување платите над платите 
според тарифниот правилник, а остатокот во сред-
ствата за самостојно располагање на стопанската 
организација. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција одлучува за височината на процентот на на-
градите од претходниот став што се внесува во 
средствата за наголемување платите над платите 
според тарифниот правилник. 

Член 15 
Во вкупниот приход на стопанската организа-

ција не влегува надоместокот за продадените 
основни средства, надоместокот на штетата напла-
тен според основот на осигурување на основните 
средства, како и другите приходи кои врз основа 
на сојузни прописи не влегуваат во вкупниот 
приход. 

Член 16 
Од вкупниот приход се одбиваат отпишаните 

побарувања, како и следниве вонредни расходи: 
1) исправката рѓа вредноста' на сомнителните и 

спорните побарувања, според одделните сојузни 
прописи; 

2) износот на штетата настаната на осигурени-
те обртни средства; 

3) мањ-оците е а записите на суровини, матери-
јали, полупроизводи и готови производи што се 
утврдени во текот на годината или при редовниот 
годишен попис (Инвентарисање), според одделните 
сојузни прописи; 

4) негативните разлики на врѕмгнеките и кал-
кулативните разграничувања на трошоците или 
на признаените вонредни расходи; 

5) платите и надоместоците за работа со придо-
несот за социјално осигурување, и друтите мате-
ријални трошоци предизвикани од случаи на виша 
сила (поплави, одронување на земјиште и ел.); * 

6) надоместокот на штетата сторена на прихо-
дите на други лица при редовното. работење на 
стопанската организација, ако таков ризик не може 
да се осигури ка ј осигурителен завод (штети сто-
рени со експлоатација или со преработка на руда 
и ел.), според одделните сојузни прописи; 

7) дополнително утврдените трошоци и расхо-
дите од минатите деловни години; 

8) надоместокот на платите за време на прекин 
во работата 'во износи во кои се исплатуваат, а 
најмногу до 70% од тарифните ставови, со придо-
несот зе социјално осигурување; 

9) надоместокот на платите со придонесот за 
социјално осигурување за Бреме на̂  оддалечување 
од работа, кога овој надоместок паѓа на товар на 
стопанската организација; 

10) другите вонредни расходи нужни за нор-
мално работење'на стопанската организација, спо-
ред одделните сојузни (прописи. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе преписи за 
тоа што се смета како прекин во работата во сми-
сла на - тон. 8 од овој член за кој се исплатува 
надоместок на плата, како и под кои услови можат 
да се признаат извршените исплати на овие надо-
местоци. 

I IL РАСПОДЕЛЕА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД, 
Член 17 

Е:*упп*;от приход на стопанската организација 
се дели на: 

(Т) материјални и р еж неки трошоци; 
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амортизација; 
(3) постојани придонеси за општествената заед-

'ница и други придонеси; 
£Ј4). плати со издатоци што се признаваат како 

плати — со придонесот за социјално осигурување 
и со придонесот за станбена изградба; 

ф данок на промет; 
(о) добивка. 

1. Материјални ц ревискитрошоци 
Член 18 

- се: 
„ V 1) вредноста на потрошените материјали; 

у2) издатоците за услугите на други лица (тран-
спортни услуги, услуги од занаетчиски дуќани, 
услуги на техничка или организациона помош, вод-
ни придонеси врз обнова на сојузни прописи и 
Други уснути); 

3) интересите на кредитите за обртни средства; 
V 4) премиите за осигурување; 
V 5) дневници за службени патувања и преме-

стувања, патните паушали, теренските додатоци, 
дневниците што се пресметуваат според бројот на 
поминатите километри (километражата), како и 
дневниците во стопанска организација на помор-
скиот и речниот сообраќај исплатени при укрцу-
вање и прекршување на извршниот персонал од 
брод. на бред, во височината определена според 
тарифниот правилник; 

>/ 6) издатоците за заштитните облеки и обувки 
што ги употребуваат работниците при работата, ка-
ко и издатоците за средства за заштита од про-
фест. :ални болести (млеко, газирана вода и ел.), 
врз основа на прописите за хигиенско-техничките 
заштитни мерки при работата; 

У/1) издатоците за службените облеки на работ-
ниците и службениците на стопанските организации 
за кои со сојузните прописи или со прописите до-
несени со согласност од сојузен орган е пропиша-
на обврската за носење службена облека при вр-
шење на службата; издатоците за службените об-
леки на персоналот што се грижи за безбедноста 
на имотот на стопанската организација; издато-
ците за службените облеки на работниците и слу-
жбениците на комуналните претпријатија за кои 
според прописите од народниот одбор на охоли јата 
односно на општината постои обврска за носење 
службени облеки при вршење на службата; изда-
тоците за службените и работни облеки на извр-
шниот ^персонал во стопанските организации на 
речниот е сообраќај; издатоците за службените и 
работни облеки на персоналот укрцан на поморски 
бродови и на технички пловни објекти во стопан-
ските организации на поморското стопанство и 
сообраќајот; издатоците за работните облеки на 
работниците и службениците кои имаат право на 
тоа според тарифниот правилник со претходна со-
гласност од сојузниот државен секретар за работи 
на народното стопанство во стопанските органи-
зации на воздушниот сообраќај; 

V 8) издатоците за храна и пија док на персона-
лот укрцан на поморски б р о д о т и на технички 
пловни објекти; 

V 9) трошоците за превоз на работниците и слу-
жбениците на работа и од работа над износот од 
6С0 динари месечно за еден работник односно слу-
жбеник, ако стопанската организација не реши 
самите работници и службгт-пши деломично или 
во целост да ги сносат овие трошоци; 

v 10) трошоците за реклама, и тоа 90% од факту-
рираниот износ, додека трошоците за реклама во 
странство на стопанските организации регистрира-
ни за вршење над в ор е шио т пг св ски работи паѓаат 
во целост на товар на материјалните трошоци: 

< 11) трошоците околу учествување на саеми и 
изложби (домашни и странски), освен платите; 

1 12) провизиите со придонесот за социјално оси-
гурување на аквпс^те^ите во новинско-издавачки-
те н bq издавачките организации на кои вршењето 

на работите на аквизитер не им е исклучиво зани-
мање, и тоа само во поглед продажбата на книги, 
списанија и други публикации. Провизиите на акви-
зитерите за собирање реклами, огласи и ел. не вле-
гуваат во материјалните трошоци; 

у 13) авторските и уметничките хонорари што ги 
плаќаат издавачките, новинските и филмските сто-
пански организации за книжевни, научни, стручни, 
уметнички и други слични дела во оригинал, пре-
вод, копија или репродукција на кои се плаќа да-
нок на приходи од авторските права. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за највисоките износи на издатоците од ст. 
1 точ. 5 на овој член и за условите под кои тие из -
датоци се признаваат како материјални трошоци. 

Народниот одбор на општината може да го 
определи највисокиот износ на трошоците од ст. 
1 точ. 9 на овој член што стопанските организации 
можат да го засметаат во материјалните трошоци. 

Член 19 
вредноста на материјалите потрошени во про-

изводството на реализираните стоки односно за 
извршување на услугите се состои од вредноста 
на суровините и полуфабрикатите, електричната 
енергија, горивото, мазивото и од вредноста на дру-
гите помошни материјали, како и на ситниот инвен-
тар и алат, потребни за производство на стоки од-
носно за извршување на услугите пресметани по 
набавките цени. 

Член 20 
Стопанската организација е должна да ги оси-

гури основните и обратите средства во височина на 
нивната вредност за ризиците што се определуваат 
со одделни сојузни прописи. 

Стопанската организација е должна основните 
средства да ги осигури на вредноста утврдена спо-
ред прописите за утврдување вредноста на основ-
ните средства. Основните средства можат да се оси-
гураат и на поголема вредност од утврдената, но на 
на поголема од пазаришната вредност на основно-
то средство. 

Стопанската организација може да се осигури! 
и за ризици што со сојузни прописи не се предви-
дени како задолжителни, но во тој случај плаќа-
њето на премии за осигурување паѓа иа товар на 
средствата за самостојно располагање. 

2. Амортизација 
Член21~~ * 

Амортизацијата на основните средства ја пре-
сметува стопанската организација според нормата 
што се утврдува со сојузен пропис. 

Наплатата на амортизацијата се врши без об-
ѕир на реализацијата на вкупниот приход. 
8. Постојани придонеси за општествената заедница 

и други придонеси 
Член 22 

Од вкупниот приход на стопанската организа-
ција се намируваат како постојани придонеси за 
општествената заедница интересот на основните 
Средства и земјарината, како и рентата, кога со 
одделни сојузни прописи е определено плаќање на 
рента. 

Наплатата на постојаните придонеси се врши 
без обѕир на реализацијата на вкупниот приход. 

Член 23 
; ..-.тересот на основните средства се пресмету-

ва на не отпишаниот дел на вредноста на сите 
основни средства. 

Стопанската организација го пресметува и пла-
ќа интересот на основните средства според един-
ствената норма што се определува според основна-
та дејност, на стопанската организација, ако со со-
јузни прописи не е определено поинаку. 

С гега ал ек ат а организација не плаќа интерес на 
основните средства што служат за обезбедување 
на стопанската организација во случај - на војна* 
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а што се набавени спрема одделни наредби од во-
ени органи и што не служат за редовно обезбеду-
вање на стопанската организација. 

Член 24 
Нормата на интересот еа основните средства 

се утврдува со сојузниот општествен план. 
Член 25 

Обврската за плакање интересот на основните 
средства настанува од денот кога ќе настане обвр-
ската за плакање на амортизацијата и се врши на 
начинот и во сроковите во кои се плаќаат аморти-
зационите износи. 

Член 26 
Средствата добиени од интересот на основните 

средства служат за долгорочно кредитирање спо-
ред одделните прописи. 

Член 27 
Стопанската организација плаќа земјарина за 

земјиштата на кои се наоѓаат згради и постројки, 
како и за другите земјишта што и' служат на деј-
носта на стопанската организација, ако со сојузни-
от општествен план или со сојузни прописи не е 
предвидено ослободување од плаќањето на земја-
рината на стопанските организации од определени 
стопански области или за поодделни видови зе-
мјиште. 

Пресметувањето и плаќањето на земјарината 
се регулира со сојузни прописи. 

<|лен 2а. 
Стопанската организација од вкупниот приход 

пред утврдувањето на добивката плаќа: IТОИЈЈО&§& 
за кадрови, придонес односно членарина *за соју-
зните комори ~и ^а " другите комори ца кои со соју-
зен ~ пропис е предвидено плаќање на придонесот 
од" вкупниот приход пред утврдувањето 'на добив-
ката,' стручните 
здружени Ја," придонес односно провизија на заед-
ниците^ јна стопанските организации и придонес за 
унапредзтање на 'стопанските. деЈноети ако го опре-
дели тоа Сојузниот извршен совет, . како и други 
придонеси определени со сојузни прописи. 

Член 29 
Придонесот за кадрови стопанските организа-

ции го пресметуваат и плаќаат според одделниге 
сојузни прописи. 

^ л ен 30) 
Износот на име придонес односно членарина 

за сојузните комори и за стручните здруженија, 
како и износот на име придонес за унапредуван.*-
стопанеката дејност што можат стопанските орга-
низации да го одбијат од вкупниот приход пред 
утврдувањето на добивката, се определуваат со 
одделни сојузни прописи. Износот што мзжат сто-
панските организации на име придонес односно 
членарина за заедниците на стопанските органи-
зации да го одбијат од вкупниот приход пред утвр-
дувањето на добивката, може да се определи со 
сојузен пропис. Придонесите над овој износ стопан-
ските организации ги плаќаат од средствата за 
самостојно располагање. 

_ SffflJ?!̂ :*11-?5^ осигурување и 
придонес за Ј£тад5ена изградба 

Чие т Г з 7 
Плати н а _ службениците што се 

издгоЈЈваат хтр̂ ед ^утврЗвањето ш Г д одбивката се: 
а) платите .пЈзе_с^1етани_ по, в££Јдг_ однос:10 по 

ефекту воз основа н<Г тарифниот правилник; 
~ 1б) издатоците~што"се признаваат" како плати, 

. и тоа: 
1) наградите за работа на учениците во стопан-

ството и па учениците на индустриски училишта; 
2) надоместоците на платите за време на годи-

шен е дм ар и во дните на државни празнини, како 
и надоместоците за неискористен год-плен одмор; 

3) нагог.гссгс^и^е за работа иа лицата вон ра-
ботен гг-'Л системот работа на парче дома 
кај р г " . а : 

4) хонорарите на надворешните соработници, 
како и другите постојани и повремени хонорари и 
надоместоци за работа од случај до случај, освен 
провизиите на аквизитерите за собирање реклами, 
огласи и ел.; 

5) хонорарите* на постојаните и повремените 
внатрешни и надворешни соработници за сите ви-
дови ракописи објавени во весници и списанија; 

6) платите на странски стручњаци во височи-
на определена со договор врз основа на одделни 
сојузни прописи; 

7) надоместоците за работа на студентите и на 
учениците на средни стручни училишта што <je 
наоѓаат на практична работа во стопанската орга-
низација; 

8) надоместоците на странски студенти врз 
основа на спогодба за размена на студенти; 

0) придонесот за социјално осигурување за пр-
вите 7 дена неплатено отсуство во една година; 

10) во стопанските организации на речниот 
сообраќај: додатоците за багерување, додатоците за 
изваден објект и за хранарина на укрцаниот пер-
сонал ; 

11) кесонските и тунел ските додатоци, како и 
додагените за работа во вода; 

12) во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај: хранарините'на летаните (пилоти, радио-
то легр афи сти-лета чи, механичари-летачи, нави-
гатори-летачи и домаќинки на авион);0 премиите© 
на летаните на стопанската авијација; премиите 
за опитни летања; премиите за исполнување нор-
мата на летањето; додатоците за одделни услови 
на работата ка двиомехакичатаите; додатоците за 
работа ка извршниот персонал во сезонските по-
словници во износ над редовниот тарифен став на 
овој персонал; додатоците за неноомиоано работно 
време на шсфеоите; л етапните додатоци; 

13) во стопанските организации на поморското 
стопанство и на речниот сообраќај: определените 
износи на странска валута што ги прима укрие-
ниот персонал за време престојувањето на брадат 
надвор од к п а ^ е ж г е т о 5 ion е ла ФНРЈ односно 
надвор од границите на Југославија; додатоците во 
определен процент од тарифните ставови за укр-
ца ниот персонал на бродозите-цистерни (танкери); 
надоместокот во височина на двомесечна плата на 
член на посада на брод што претрпел бродолом; 

14) нуркачките додатоци и надоместоците на нур-
качите за зајакната исхрана; 

15) одделните додатоци на дувачите на ст шло 
во (рубриките за стакло; 

16) во претпријатијата за производство и по-
правање на авиони: хранарина а на летаните (пи-
лотите) и премиите за опитни летања; 

17) другите издатоци кои според одделни про-
писи од органот на Сојузниот изношен совет над-
лежен за плати се признаваат како плати што ' се 
одбиваат од вкупниот приход пред утврдувањето 
на добивката. 

Највисоките износи на издатоците според тон. 
10—1G, како и условите за нивно признавање во 
цената на чинењето, ги утврдува Сојузниот извр-
шен совет. 

Сојузниот извршен совет може да пропише под 
определени услови премиите за намалување цена-
та на чинењето односно трошоците на работењето 
да се признаваат како плати пред утврдувањето па 
добивката. 

Член 32 
Платите на работниците за работата извршена 

во предвремени часови и во дните на неделен 
одмор и на државни празници, кога стопанската 
организација не работи, се- издвојуваат од вкуп-
ниот приход пред утврдувањето на „ добивката за 
износот утврден со оддлени сојузни прописи. 

Платите на службениците за работата извр-
шена во часовите и ,дт"ите според претходниот сг* в, 
се при2параат п^ед утгпдvг-аичета vA добивката са-
мо во случај ако службеникот непосредно го орга-
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визира '-процесот на производството односно про-
цесот на- работата, ако работи по барање на држав-
ните органи врз основа на прописите што постојат, 
како и во други случаи што се предвидуваат со 
сојузни прописи. 

Сојузниот, извршен совет ги определува усло-
вите под кои платите за прекувремена рабош од 
ст. 1 и 2 од овој член се признаваат пред утврду-
вањето па добивката, како и нивната височина. 

Член 3-3 
Придонесот за социјално осигурување л при-

донесот за станбена изградба, утврдени со одделни 
сојузни прописи, се плаќаат од истиот дел на вкуп-
ниот приход од кој се исплатуваат платите односно 
другите издатоци на кои се плаќаат тие придо-
неси. 

5. Данок на промет 
Член 34 

Стопанската организација плаќа од вкупниот 
приход данок на промет на оние производи одно-
сно за вршење на оние услуги за кои е пропишано 
плаќањето на овој данок. 

Данокот на промет се утврдува со сојузен 
пропис. 

G. Добивка 
Член 35 

Добивка на стопанската организација, е изно-
сот што ќе се добие кога од вкупниот приход Јна 

„стопанската организација ке се одби^Гматери јал -

неси за општествената заедница и i другите придо-
неси, данокот на промет и платите наГДа^от^ците 
ЈГ службенците пресметани^по време ЅДНОШО Ј̂ПО 
ефект врз основаа т тарис^ж^от 'поавилвдк "и^изд^-

п£^он£сотза Ј С ^ ^ а ^ о ^ ^ ^ р у в а њ е И " с ^ п ^ д о н е -
сот за станбена изградба што се содржани во јзеа-
лизирарнт^ производи односно во ^ в р ш е н и т е 
услуги. 

IV. РАСЛО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
Член 36 

ЈОстварената добивка на стопанската организа-
ција се дели "на: ~ 

ј ) дел со кој федерацијата учествува Ј30. до-
бивката во вид на сојузен данок на' дб^ивка|'" 

Ш износите на име надоместок наместо плати за 

ж законски оов. £ски •од •добивката Ј 

Ф стопанската ^ а во до-
бивката за зголемување платите над платите според 
тарТ^шот правилник Хплата"од добивката); 

"за опште^ве^ж^игтестиц^ и 
за ер едства ( за самостојно р а спо л^агање^ нд стопан-
ската организација: 

1« Сојузен данок на добивка 
Член 3? 

Од остварената добивка најпрво се издвојува 
сојузниот данок на добивка. 

Сојузниот данок на добивка се плаќа на цело-
купната добивка што ќе ја оствари стопанската 
организација. 

Член 38 
Сојузниот данок на .добивка не го плаќаат сто-

панските организации ако со сојузниот општествен 
план или со оваа уредба е така определено. 

Ако со сојузниот општествен план или со оваа 
уредба е определена одделна намена на делот од 
добивката што му одговара на износот на сојуз-
ниот данок на добивката, стопанската организација 
е должна овие средства да ги - распореди според 
определената намена. 

2. Законски обврски од добивката 
Член 39 

Од остварената добивка, по намирувањето из-
носот на гате сотуззм дг.нок на добивката, стопан-
ската организација ги намирува следните законски 

Обврски од добивката: 

v 1% надоместоците за одвоен ншвот^до ^височинТ 
х ш м з т а сз т а р л ф ј ќ ш х л ш ш ш н и к ј 

за социјално осигурување над 
нормата^ на_ вк^шиот Р^еделена со со-
јузниот .. општествен план; ' " . 

rjty Придонесот за резервниот фонд на стопан-
ската организација, и за другите задолжителни 
фондови; 

5) износите.да^шлата.ЈМ^ВДитетите од долго-
рочните кредити на стопанската организација. ако 
со СОЈУЗНИОТ општествен, план не е опре ледено пои-
наку. Ануитетите за отплата на долгорочните креди-
ти цггосе земени на товар на средствата за самостој-
но располагање паѓаат на товар jja т и е Ј ^ д с т в а ; 
у -ffi Ш:Г£§даЈ.е Л Д Ј З ј ^ за 
Ш М Ш т т е , . з т х ^ , . т ^ . М а т е р и ј а д и _ и во други 
трошоци,—дко, „ ж ^ ј т д д с . 

Член 40 
Ако стопанската организација не ќе оствари до-

ста^точна^обивка за покритие на законските^оШрс-
ки, непокриениот дел на- заќонски^о^врски^е се 
покрие, од средствата на резер*вниот ^ о Т Г д н о 
од средствата за самостојно располагање. Ако овие 
£редсЈва_не, qg^достатдтаи за покритие на законс-
ките обврски, непо криениот дел ке се" покрие" на 
тодар. на ЈВ ЈфШ£_. ДЅ . износот утврден^со^Ј^^исите 
ЦЈто важат. _ 

Исплатата на ануитетите по долгорочните кре-
дити ќе се изврши според одредбите од претход-
ниот став ако давателот на гаранцијата не пренел 
обврска за исплата на ануитетите во случај сто-
панската организација да не оствари достаточна 
добивка за исплата на законшаце обврски 

_Член 41_ 
Во резервниот фонд на стопанската организација 

се внесува задЅлнШт?Ш!Ш секоја година 2°/о од из-
носот на просечно користените обртни средства зл 
таа година. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
стопанската организација ќе бидат остварени во 
височина од 10% од износот на просечно користе-
ните обртни средства за последните три години, 
престанува обврската за уплатување во резервниот 
фонд. 

Ако стопанската организација не користи кре-
дит за обртни средства кај банката, или ако кори-
стениот кредит не ги одразува нејзините просечни 
обртни средства, народниот одбор на околијата ЕО 
спогодба со стопанската организација, врз основа 
на нејзините книговодствени податоци, ќе ја утвр-
ди височината на просечно користените обртни 
средства. v 

Член 42 
Претпријатијата што се занимаваат исклучиво 

со работи на извоз и увоз, трговските претприја-
тија на големо и трговските претпријатија за про-
мет со технички стоки што се занимаваат во по-
голем дел со работи на извоз и увоз, претпријатија-
та за меѓународно трговско посредување и прет-
пријатијата што се занимаваат со работи на мггу-
народна шпедиција задолжително внесуваат секоја 
година во резервниот фонд 4°/о од износот на просеч-
но користените обртни средства за таа година. 

Кога вкупните средства нафезервниот фонд на 
претпријатијата од претходниот став ќе бидат ос-
тварени во височина од 20°/о од износот на просеч-
но користените обртни средства за последните три 
години, престанува обврската за уплатување во ре-
зервниот фонд. 

Член 43 
Селкостопанските отзгаетгации од чл. 61 на оваа 

уредба и општите земјоделски зажути задолжител-
но внесуваат секоја година во резервниот фонд 5% 
од износот на просечно користените обртни сред-
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ства за таа година. Народниот одбор на околијата 
може овој процент за резервниот фонд да го зголе-
ми во оние години во кои овие организации ќе ост-
варат згодом грање на приносот, односно да го на-
мали во оние години во кои овие организации по-
ради забележително неповолни природни услови 
ќе остварат принос помал од оној што го оствару-
ваат во просечно родна година. 

Кога вкупните средства од резервниот фонд 
на селскостопанските организации ќе бидат оства-
рени во височина од 25% од износот на просечно 
користените обртни средства за последните три го-
дини, престанува обврската за уплатување во ре-
зервниот фонд. 

Член 44 
Претпријатијата за производство на шеќер 

(текериш) задолжително внесуваат сакоја година 
во резервниот фонд 8% од износот на просечно ко-
ристените обртни средства за таа година. 

^ога вкупните средства од резервниот фонд на 
претпријатијата од претходниот став ќе бидат ос-
тварени во височина од 40°/о од износот на про-
сечно и ор ист е пите обртни средства за последните 
три години, престанува обврската за уплатување во 
рез?"озниот фонд. 

Член 45 
-Износот што секоја година се внесува во ре-

зервниот фонд на стопанската организација во про-
ф и т и предвидени во чл. 41, 42, 43 и 44 од оваа уред-
ба не може да изнесува повеќе од 50% од добив-
ката по издвојувањето на сојузниот данок на до-
бивка, односно повеќе од 50% од добивката кога 
сојузниот данок на добивка не се плаќа 

Употребата иа средствата од резервниот фонд 
се регулира со прописите на Сојузниот извршен 
совет.-

3. Плати од добивката 
Член 46 

Од остварената добивка, по одбивање сојузниот 
данок на добивка и законските обврски од добив-
ката (добивка по одбивање законските обврски), се 
издвојува дел за плати од добивката. 

Член 47 
Износот што се издвојува за намирување пла-

тите од добивката се утврдува со примена на опре-
делениот процент на дел од добивката што ќе пре-
остане по издвојување средствата за намирување 
данокот на добивка и законските обврски од до-
бивката. 

Процентот од претходниот став претставува 
сразмера меѓу определениот дел од платите оства-
рени во измина!ата година спрема добивката во 
истата година по одбивање износот за намирување 
данокот на добивка и законските обврски од добив-
ката. 

Делот од платите остварени во изминатата го-
дина е износот што ќе се добие кота процентот до-
биен со сразмерата меѓу износот на остварените 
плати од добивката и износот на остварените плати 
според тарифниот правилник во изминатата годи-
на ќе* се примени врз собирот на тие износи. 

Со сојузниот општествен план можат да се 
определат границите на најнискиот и највисокиот 
процент од претходниот став. 

Ако процентот добиен со е рази ерата од ст. 2 
на овој член е помал од најнискиот процент опре-
делен со сојузниот општествен план, ќе се примени 
овој најнизок процент, а ако процентот добиен со 
таа сразмера е повисок од највисокиот процент 
определен со сојузниот општествен план, ќе се при-
мени овој највисок процент. 

При утврдувањето на процентот од ст. 2 на овој 
член, во платите се засметуваат и (придонесот за со-
цијално осигурување и придонесот за станбена 
изградба. 

^Вкупниот износ на платите од добивката не 
може да премине половина од добивката што ќе 
преостане по одбивање средствата за намирување 

сојузниот данок на добивка и законските обврски 
од добивката. 

Како плати остварени од учеството во добивка-
та што стопанските организации ги оствариле во 
1955 година се сметаат платите остварени со редо-
вното учество и со учеството врз основа на нама-
лувањето цената на чинењето. 

Пред да го утврди износот што се издвојува за 
намирување платите од добивката, стопанската ор-
ганизација ќе изврши исправка на добивката во 
поглед измените што би настапиле со примена на 
сојузните прописи што важат во годината за која 
се врши пресметувањето, и тоа на прописите за 
рентата, за данокот на промет, за ануитетите, за 
придонесот за станбена изградба како и на другите 
прописи и мерки што ќе га определи Сојузниот 
извршен совет. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за пресметување делот на платите од до-
бивката и за утврдување на добивката во измина-
тата година. 

СОЈУЗНИОТ извршен совет ќе го определи начинот 
за утврдување на платите од добивката во стопан-
ските организации што настанале со спојување, 
припојување или поделба на стопанските органи-
низации. . 

Член 48 
Платите^ од,, добивкдта се распределуваат задол-

жително ср еден Јтел во вид на премии. 
Премии^! служат за наградување лицата што 

придонесле~~з'а "општиот ~ успех во работењето на 
стопанската организации а м за успехрт_'на проддел-
ни работниЈлеста,' а според одредбите на Правилни-
кот за давање премии. 
ј , Општествени инвестициони фондов;? џ средства 

за самостојно ј^аспслагање 
Член 49 

Од остварената добивка, откако ќе се издвои и 
дел за плати од добивката (дел од добивката по 
одбивање платите), се издвојува определениот дел 
за општествени инвестициони фондови и за сред сх ва 
за самостојно располагање на. стопанската органи-
зација. 

Средствата за општествени инвестициони фон-
дови и средствата за самостојно располагање се 
утврдуваат со примена на единствените норми Брз 
добивка по одбивање на платите, што се пре т в ;-
дени со сојузниот општествен план а ЕО зависност 
од односот на добивката по одбивање на платите 
спрема вредноста на вложени! е средства со кои 
управува стопанската организација. 

Нормата на издвојувањето за општествените 
инвестициони фондови и за средствата за само-
стојно располагање е во зависност од односот на 
добивката по одбивање на платите спрема: вредно-
ста на вложените средства, со тоа што ери пого-
лем рентабилитет да обезбедува апсолутно пого-
лем износ за општествените инвестициони фондо-
ви и за средствата за самостојно располагање. 

M v o вложени е —-и е тг. а, Е 0 смисла на ст. 2 од 
овој член, се подразбираат потпишаната просеч-
на вредност на основните средства и износот на 
кредитите за обртни средства просечно користени 
во текот на годината, како и просечниот износ на 
сопствените обртни средства. -

Член 50 
Средстава за самостојно располагање на сто-

панската организација се издвојуваат со примена 
на определениот процент врз целиот износ на сред-
ствата за општествени инвестициони фондови и 
на средствата за самостојно располагање според 
претходниот член. 

Овој процент го определува народниот одбор на 
ок ол и јата во рамките на процентите утврдени со 
сојузниот општествен план. 

Член 51 
Средствата за самостојно располагање стопати 

ската организација ги употребува за формирања 
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. свои фондови или за обртни средства. Од овие сред-
ства стопанската организација ги извршува своите 
обврски , по договорите или обврските кои за неа 
произлегуваат од законските прописи, ако според 
одредбите од оваа уредба или од други прописи 
извршувањето на овие обврски не оди од вкупниот 
приход 'пред утврдувањето на добивката, односно 
на товар на законските обврски од добивката. 

Средствата за самостојно располагање стопан-
ската организација ги употребува и за стручно и 
културно образование на кадравите, како и за други 
цели што не се во спротивност со нејзината дејност. 

ција решава за употребат^ на ^ 
mm тттмш^ 

Поблиски прописи за употребата на средствата 
за самостојно располагање донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

5. Придонес за буџетите 
Член 52 

Добивката на стопанската организација, по од-
бивање делот за општествените инвестициони фон-
дови и за средствата за самостојно располагање 
(дел од добивката по одбивање на фондовите), им 
припаѓа на буџетите. / 

Од добивката по7 одбивање на фондовите се 
издвојуваат средствата за буџетите на околијата 
и општината според нормите утврдени со сојузниот 
општествен план. Нормите на издвојувањето се 
утврдуваат во зависност од односот на добивката по 
одбивање на фондовите спрема вкупно остварените 
плати за изминатата година. 

Преостанатата добивка е приход на сојузниот бу-
џет и на општествените фондови со кои управува 
федерацијата. , 
V. РАСПОДЕЛЕ А НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКИ ГЕ ОРГАКИЗАЦИИЛ*ГГО ВО СВОЈОТ 

СО&ЃАВ ИМААТ^ЛТОГОНИ 
ЧлеѕИ>3 

Кога -стопанската организација во својот состав 
има погони, утврдувањето на вкупниот приход и 
неговата расподелба се врши за стопанската орга-
низација како целина, ако со сојузниот општествен 
план или со сојузни прописи не е определено пои-
наку. 

Стопанската организација е должна во своето 
книговодство да го искаже одвоено успехот од ра-
ботењето на секој погон. 

Обврските спрема општествената заедница за 
сите СЕОИ и- гони ги извршува стопанската орга-
низација. 

Со правилата на стопанската организација се 
определува кои единици се сметаат како погони. 

Фондовите на стопанската организација која во 
својот состав №-з погони се единствени. 

Со правилата на стопанската организација може 
да се предвиди со сире делени делови од фондови-
те да располагаат погоните. 

; Член 54 
~ Дел од добивката за општествените инвестициони 

фондови на стопанската организација која во сво-
јот состав има погони што не се наоѓаат на подра-
чјето на истата околија на кое се наоѓа седиште-
то на стопанската организација, се распределува 
на општествените инвестициони фондови на око-
лиите на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација и седиштето на погоните, сразмерно 
вредноста на вложените средства- на стопанската 
организација на подрачјето на тие околии. 

Сојузниот из зптсч соеѕт може да препише за 
стопанските организации на определените стопански 
гранки во кои по природата на нивната дејност по-
одделни основни снегот:-!а се пренесуваат од ПР"Ч>Ч~ 
во погон, расподелува на добивката за општестре-
ните инвестициони сг силови на околиите на чии 
подрачја се наоѓаат сеги-птата на стопанската ОР-
.ганизоција и на невините погони да се врши сраз-
мерно износите на исплатените плати на робитни-

ците на стопанската организација во нејзиното се-
диште и во седиштата на погоните. 

Сојузниот извршен совет може да определи по-
големо учество за општествениот инвестиционен 
фонд на околината на чие подрачје е седиштето на 
стопанската организација и за средствата за само-
стојно располагање на стопанската организација 
ако погоните на стопанската организација не ја 
вршат стопанската дејност трајно на истото место. 

Член 55 
Делот од добивката на стопанската организа-

ција од претходниот член што им припаѓа на бу-
џетите на околиите и општините се распределува 
на буџетите на околијата и општината на чие по-
драчје е седиштето на стопанската организација и 
на буџетите на околиите и општините на чии по-
драчја се наоѓаат'седиштата на погоните сразмерно 
остварените плати во седиштето на стопанската 
организација и на погоните. 

Член 56 
Со правилата на стопанската организација мо-

же да се определи за поодделни погони да се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход. 

Во тој случај *ра спо делба та на добивката за по-
гонот од претходниот став се врши самостојно, спо-
ред прописите според кои расподелбата на добив-
ката ја врши претпријатието во чиј состав е пого-
нот, ако со сојузниот општествен план или со-со-
јузните прописи не е определено поинаку. 

Член 57 
Народниот одбор на општината односно народ-

ниот одбор на околијата може да бара од стопан-
ската организација да прогласи поодделна деловна 
или погонска единица на подрачјето на општината 
односно на око ли јата за погон или за погон со са-
мостојна пресметка. 

Ако стопанската организација не постапи по 
барањето од народниот одбор на општината, за ба-
рањето решава народниот одбор на око лиј ата ако 
седиштата на стопанската организација и на пого-
нот се наоѓаат на подрачјето на истата околија, а 
републичкиот извршен совет ако овие седишта се 
наоѓаат на подрачје на две околии, односно Соју-
зниот извршен совет ако овие седишта се наоѓаат 
на територија на две републики. 

Ако стопанската организација не постапи по 
барањето од народниот одбор на околната, за бара-
њето решава републичкиот извршен совет ако се-
диштата на стопанската организација и на погонот 
се наоѓаат на територијата на истата република, а 
Сојузниот извршен совет ако овие седишта се п а -
ѓаат на територија на две републики. 

Член 58 
Ако погонот за кој се врши самостојно прес-

метување на вкупниот приход произведува или вр-
ши услуги за друг погон во составот на истото прет-
пријатие, како вкупен приход на тој погон се смета 
вредноста на стоките односно на услугите што тој 
погон ги дал или ги извршил за другиот погон. 

Во случајот од претходниот став цената на сто-
ките односно на услугите се определува на начинот 
предвиден со правилата на стопанската организа-
ција односно со договор меѓу погоните. 

Член 59 
Стопанските - организации кои во својот состав 

имаат погони за кои самостојно се врши пресме-
тување на вкупниот приход, од остварената добивка 
пред издвојувањето на сојузниот данок на добивка 
ги покриваат евентуално настанатите загуби во по-
одделните погони. 
VI ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ПООДДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОБЛАСТИ 
1. Заедничка одредба 

Член 60 
Одредбите на*гласите I-V од оваа уредба ва-

жат и за стопанските организации од оваа глава 
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ако нешто со нејзините одредби не е определено 
поинаку. 

2. Селскостопански организации 
Член 61 

Под селскостопански организации во смисла на 
оваа уредба се подразбираат: селсхостолниските 
имоти, селанските работни задруги, самостојните 
економии што имаат својство на правно лице, еко-
номиите на општите земјоделски задруги што имаат 
одделно книговодство, претпријатијата и задругите 
за морски и слатководен риболов, како и расадник 
ците, ергелите, селскостопаиските станици, и дру-
гите слични селскостопански организации ако се 
регистрирани како претпријатија. 

Сел еко стопанските организации од претход-
ниот став кои во својот состав имаат определени 
видови неселскостопански погони, го утврдуваат за 
овие погони вкупниот »приход и го распределуваат 
издвоено и според прописите што важат за дејноста 
која тие погони ја вршат. 

Член 62 
Вкупниот приход на селскостопанската органи-

зација го сочинуваат приходите од чл 12 на оваа 
уредба зголемени или намалени за разликата из-
меѓу вредноста на запасите на готови производи, 
на недовршеното производство и на материјалите 
за репродукција од сопствено производство на кра-
јот на годината и нивната вредност на почетокот 
на годината, као и за разликата во вредноста на 
порастот односно на намалувањето на основното 
стадо. 

оапасите на готови производи, како и разли-
ките во прерастат односно намалувањето на осно-
вното стадо, се пресметуваат според пазаришните 
•цени, а запасите на недовршено производство и 
материјали за репродукција според цената на чи-
нењето 

Член 63 
Од вкупниот приход селскостопанската орга-

низација ,ги намирува материјалните трошоци и 
амортизацијата, а остатокот е нејзиниот доход. 

остварениот доход селсксетепанската гога-
низација плаќа: интерес на основните средства, 
интерес на обртните средства, данок на промет, 
зем1арина; (придонеси и членарини, надоместоци за 
работа на студенти и ученици на средни стручни 
школи што се наоѓаат на практична работа во сел-
скостопанската организација, надоместоци на стран-
ски студенти врз основа на спогодба за размена на 
студенти, надоместоци на место плати за првите 7 
дена неспособност за работа пор?.*« болест или 
повреда на работниците или службениците, надо-
местоци за одвоен живот до височина утврдена со 
тарифниот правилник, ануитети по долгорочните 
кредити, придонес за резервниот фонд и обврски 
за стипендиите што се склучени до 31 декември 1955 
година. 

Остатокот од доходот, по измирување издато-
ците од претходниот став, селскостопанската орга-
низација го употребува за плати и за средства за 
самосто1но располагање. 

Селѓкостопанските организации исплатите на 
ануитетите по долгорочните кредити можат да ги 
В.ЛШЗТ и на тоу ар на средствата h i амортизациониот 
фонд, и тоа на оној дел што е наменет за замена 
на основните средства. 

Член 64 
Од делот на доходот што селскостопанската 

о р г а н и з а м а го издвојува за плати се плаќа при-
донес за социјално осигурувале и придонес за 
станбена изградба. 

На товар на индивидуалните плати на посто-
јаните работници и службеници се пресметува и 
плаќа одделен придонес. за буџетите од платите 
според нормите утврдени со сојузниот општествен 
план 

" а платите на сезонските работници не се прес-
метува и не се плаќа одделен придонес за- буџетите 
од платите. 

Одделниот придонес за буџетите од платите е 
приход на буџетите на општината на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на стопанската организација. 

Член 65 
Селскостопанските организации плаќаат земја-

рина според катастарскиот приход а според нор-
мата што ја определува народниот одбор на око-
л н а т а во границите определени со сојузниот оп-
штествен план. 

Земјарината што ја плаќаат селскостопанските 
организации се внесува во општествениот инвести-
ционен фонд на околијата и во инвестициониот 
фонд на селскостопанската организација во про-
центи определени со општествениот план на око-
лината. 

Земјарината што ја плаќаат селанските работни 
задруги се внесува во целост во инвестициониот 
фонд на задругата. 

3. Општи земјоделски задруги 
Член бб 

Општата земјоделска задруга, без обѕир на бро-
јот и видот на дејностите што ги врши,, ја врши 
ра-Споделбата на вкупниот приход според одредбите? 
на оваа уредба како единствена стопанска органи-
зација. 

Како општи земјоделски задруги во смисла на 
оваа уредба се подразбираат сите земјоделски за-
други основани според Уредбата за земјоделските 
задруги, освен се ланските работни задруги и спе-
цијализираните земјоделски задруги. 

Член 67 
Вкупниот приход на општа земјоделска задру^ 

га се формира на начинот пропишан во чл. 12, 62, 
79 и 84 од оваа уредба, а спрема дејностите што ги 
врши задругата. 

Ако општа земјоделска задруга работи со за^ 
другарите според отворена сметка, пресметување-
то .по ова работење се врши пред пресметувањево 
на вкупниот приход, според одделните услови утвр-
дени со сојузни прописи. 

Член 68 
При вршењето промет на селскостопански про-* 

изводи со трговски организации на големо, со за-* 
дружни деловни сојузи и со други слични органи-
зации, општа земјоделска'задруга може да работи 
на отворена сметка и да засновува со нив комисионзн 
однос во кој наведените трговски организации и 
деловни сојузи се ком^скокели. 

Член 69 
Вкупниот приход на општата земјоделска за-, 

друга се распределува на: 
1) ̂ матери јалии трошоци; 
2) амортизација; 
3) постојани придонеси за општествената зае-

дница, придонес за задружните сојузи (котизација) 
и друга придонеси; 

4) плати на лицата во работен однос со задру-
гата, издатоци што се признаваат како п.^ати и 
придонес за социјално осигурување и придонес за 
станбена изградба; 

5) данок на промет; 
6) придонес за резервниот фонд и други изда-

тоци кои според оваа уредба се сметаат како за-
конски обврски од добивката; 

7) добивка. 
При расподелбата на вкупниот приход еа 

општата земјоделска задруга како трошоци се сме^ 
таат вкупно настанатите трошоци во текот на пре-
сметковниот период, а не само трошоците содржани 
во реализираните производи и услуги. 

Општите земјоделски задруги исплатите на 
ануитетите по долгорочните кредити можат да ги 
вршат и на тер ар на средствата на а монтирани онтдот 
фонд, и тоа на оној дел што е наменет за замена 
на основните средства. 

Член 70 
Општата земјоделска задруга ги осигурува 

основните и смртните средства според одделните, 
прописи. 
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Член 71 

Општата земјоделска задруга ја плаќа земјари-
ната на начинот пропишан во чл, 65 ст. 1 и 2 од 
оваа уредба. 

Член 72 
Општата земјоделска задруга го плаќа придо-

несот за задружните сојузи (котизација) во износ 
што ќе го определи собранието на задружниот сојуз. 

Член 73 
Платите на работниците и службениците на 

општата земјоделска задруга и издатоците што се 
признаваат како плати, се регулираат со договорот 
што го склучува задругата со овие лица. 

На исплатените плати на работниците и службе-
ниците општата земјоделска задруга плаќа придо-
нес за социјално осигурување и придонес за стан-
бена изградба. 

Член 74 
Општата замјоделска задруга не плаќа сојузен 

данок на добивката. 
Делот од добивката што му одговара на соју-

зниот данок ка добивката општата земјоделска за-
друга задолжително го внесува во својот инвести-
ционен фонд. 

Народниот одбор на околијата врши општо ус-
мерување на трошењето средствата од инвестици-
ониот фонд на општата земјоделска задруга. 

Член 75 
Остатокот на добивката по издвојувањето делот 

од добивката што му одговара на сојузниот данок 
на добивката се распределува со општествениот 
п ка општината на дел што му припаѓа на бу-
џетот на општината и на дел што и' останува на 
општата земјоделска задруга. Делот што и' оста-
нува на задругата мора да изнесува најмалу 50% 
од остатокот на добивката. 

Народниот одбор на општината може да одлучи, 
место во буџетот на општината, делот на добив-
ката од претходниот став да се внесе во фондовите 
на општата земјоделска задруга што ќе ги опре-
дели тој. 

Делот на добивката што претставува учество 
на задругата највисокиот орган на задругата го ра-
спределува за покритие на учеството во добивката 
на липата ЕО работен однос со задругата, а спрема 
определениот процент на учеството од страна на 
народниот одбор на околијата, за поделба на ри-
сторното на задругарите и за издвојување во фон-
довите на задругата. 

Член 76 
Претпоиј ати јата и туланите основани од земјо-

делски задруги можат своите средства за самостој-
но располагање да ги внесуваат во инвестициониот 
фонд на задругата-отпивател. 

Член 77 
Земјоделските задруги што не се општи земјо-

делски задруги или селански работни задруги, како 
што се специјализираните земјоделски задруги, де-
ловните сојузи и слично, го распределуваат вкуп-
ниот приход како и претпријатијата спрема стопан-
ската дејност што ја вршат. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
организациите од претходниот ел е в да плаќаат при-
донес за издржување на основните сојузи на зем-
јоделските задруги (котизација). 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
определени видови специјализирани земјоделски 
задруги да го распределуваат вкупниот приход ка-
ко општите земјоделски задруги. 

4. Шумски стопанства 
Член 73 

Шумското стопанство, без обѕир дали е органи-
зирано како претпријатие или установа со само-
стојно финансиоан е, ја врши расподелбата на вку-
пниот приход според одредбите од оваа уредба. 

Член 79 
Во вкупниот приход на шумското стопанство 

влегуваат сите приходи наведени во чл. 12 од оваа 
Уредба. 

Лако приходи од чл. 12 ст. 1 тон. 1 од оваа уредба 
се сметаат и приходите од продаденото дрво на пе-
нушка, како и приходите од продадени споредни 
шумски производи. 

Член 80 
Од вкупниот приход на шумското стопанства 

пред утврдувањето на добивката се намируваат и 
сите т решо ли за оа доено одржување на шумите. 

Покрај постојаните придонеси за општествената 
заедница и другите придонеси од главата III од 
оваа уредба, шумските стопанства издвојуваат од 
вкупниот приход пред утврдувањето на добивката 
и одделен придонес за фондот за унапредување на 
шумарството. 

Придонесот за унапредување на шумарството 
ќе се издвојува од определените приходи на шум-
ското стопанство во проценти утврдени со сојузниот 
општествен план. 

Член 81 
Шумското стопанство што изведува работи што 

се финансираат од средствата на фондот за уна-
предување шумарството и од другите фондови, или 
кое врши експлоатација на шумите во сопствена 
режија, ќе ги распореди заедничките тоошспи на 
стопанството и на овие работи во сразмера со ис-
платените плати за работите за редовно одржува-
ње на шумите и со платите за,извршување на овие 
работи. 

Член 82 
Добивката на шумското стопанство се распре-

делува според прописите на народната република. 
Член 83 

Вкупниот приход на шумското стопанство оства-
рен со експлоатација на шумите во сопствена ре-
жија се пресметува и распределува според одред-
бите од главите I—V од оваа уредба. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи 
се сметаат како експлоатација на шумите во соп-
ствена режија на шумското стопанство. 

5. Трговски претпријатија и дуќани 
Член 84 

Вкупниот приход' на трговско претпријатие 
односно дуќан е износот на разликата меѓу набав-
ната и продажната цена на продадените стоки и на 
приходите од чл. 12 точ. 3—13 од оваа уредба. 

Член 85 
Вкупниот приход на трговско претпријатие 

односно дуќан се распределува на: 
1) материјални трошоци; 
2) амортизација; 
3) постојани придонеси за општествената заед-

ница и други придонеси; 
4) данок на* промет; 
5) 'придонес за резервниот фонд и други изда-

тоци кои според оваа уредба се сметаат како закон-
ски обврски од добивката; 

6) придонес за средствата за самостојно распо-
лагање на претпријатието односно дуќанот; 

7) платен фонд со придонесот за социјално 
осигурување и со придонесот за станбена изградба. 

Остатокот на вкупниот приход, по намирување 
обврските од претходниот став, претставува до-
бивка. 

Се овластува сојузниот орган надлежен за ра-
боти наѓ финансиите да го пропише според одред-
бите од оваа уредба начинот за примена на инстру-
ментите за расподелба на вкупниот приход ка ј 
оние трговски претпријатија и дуќани што вршат 
повеќе разновидни дејности за кои постојат оддел-
ни инструменти за расподелба на вкупниот приход. 

Член 86 
Материјалните трошоци што трговскиве ^ прет-

пријатија и дуќани имаат право да ги одбијат од 
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вкупниот приход се: трошоците на стоковниот про-
мет, закупнината и трошоцр!те за одржување на 
деловните простории, како и другите режиски 
трошоци. 

Член 87 
За средствата за самостојно располагање на 

трговските претпријатија односно дуќани се издво-
тува секоја година процент од остварениот промет 
во текот на годината, определен со сојузниот опште-
ствен план. 

Средствата за самостојно располагање можат 
да се ynoi :>£^ат за инвестиции, за набавка на ин-
вентар, уреди и адаптација, за издатоци што слу-
жат за порационално работење, како и за други 
намени утврдени во чл. 51 од оваа уредба. 

Член 88 
трговските претпријатија и дуќани уплатЈ-ваат 

во фондот 3"! г_адрови придонес во процент од 
остварениот промет, кој се определува со одделни 
лр опи си. 

Член 89 
Платниот фонд на трговско претпријатие од-

носно дуќан го претставува износот што се добива 
со примена на определениот процент врз вкупно 
остварениот промет. Овој процент го определува 
народниот одбор на општината во која е седиштето 
на претпријатието односно дуќанот — за претпри-

г јагнето како целина. 
Сз евла оту иа сојузниот орган надлежен за ра-

боти на трговијата-да определи кој промет се сме-
т:; како верижна трЈовија и кој поради тоа не 
влегува во основицата врз која се применува про-
центот за формирање на платниот фонд на тргов-
ското претпријатие односно дуќан. 

Член 90 ж 
Трговско претпријатие на мало и трговски ду-

ќан не плаќаат сојузен данок -на добивката. 
Делот од добивката што му одговара на соју-

. зниот данок на добивката стопанските организации 
од претходниот став го внесуваат во општествениот 
инвестиционен фонд на околината. 

Се овластува сојузниот орган надлежен за ра-
боти на трговијата да го пропише начинот за пре-
сметување на добивката на трговските стопански 
организации' што се занимаваат со трговија на го-
лемо и на мало во поглед на оној дел од прометот 
што отпаѓа на работењето на големо. Добивката 
што произлегува од работењето на големо, се ра-
спределува како ка ј трговските претпријатија на 
големо. 

Член 9Г 
Од остварената добивка на трговските претпри-

јатија и дуќани не се врши издвојување дел од 
добивката за наголемување на платите. 

Член 92 
Трговските претпријатија и дуќани на мало што 

организирале учество на потрошувачите во добив-
ката издвојуваат од добивката, по одбивање делот 
на добивката што се внесува во општествениот ин-
вестиционен фонд според чл. SO ст. 2 од оваа уред-
ба, 50% заради поделба на потрошувачите, а според 
прописите за учеството на потрошувачите во до-
бивката. 

Народниот одбор на општината може да го на-
големи процентот од претходниот став. 

Неискористениот дел што припаѓа за расподел-
ба на потрошувачите се внесува во општествениот 
инвестиционен фонд на општ-ти ат а. 

Сојузниот извршен совет може да*; пропише 
•еден дел од добивката по одбивање делот што се 
внесува во општествени от инвестиционен сћочд да 
може да се употреби за давање премии на работни-
ците и слу::1ог"тдттт'те за заштеди во матс^и-^-чи 
и режискп трошоци. 

Член 93 
Делот од д об •» вртача па т рунско претпријатие 

дт мало' сд^гспс е:кога ќе со издвојат сред-
ствата за општествениот инвестиционен фонд на 
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околината според чл. 90 и средствата за поделба на 
потрошувачите според чл. 92 од оваа уредба, го 
распоредува народниот одбор на општината со 
својот општествен план за општествениот инвести-
ционен фонд на општината и за буџетот на општи-
ната. 

Делот од добивката на трговско претпријатие 
на големо кој според чл. 49 од оваа уредба се из-
двојува за општествените инвестициони фондови 
и за средствата за самостојно располагање на сто-
панската организација се внесува во целост во оп-
штествениот инвестиционен фонд на око ли јата. 

Член 94 
На трговски дуќан со паушална пресметка му 

се утврдува во еден паушален износ: обврската 
спрема општествениот инвестиционен фонд, посто-
јаните придонеси за општествената заедница, и 
придонесот за буџетот. 

Трговски дуќан * со паушална пресметка не го 
формира платниот фонд врз основа на процентот 
врз промет. 

Делот од вкупниот приход што ќе престане по 
издвојувањето на материјалните трошоци, аморти-
зацијата, паушалниот износ, интересот ка кредитот 
за обртни средства, придонесот за задолжителни ге 
фондови на дуќанот, надоместоците наместо плати 
за првите 7 дена неспособност за работа поради 
болест или повреда на работниците и службениците 
и ануитетите за отплата на кредитите за кои га-
рантира општината или око ли јата, претставува пла-
тен фонд кој се распределува според тарифниот 
правилник. — 

Паушалниот износ од ст. 1 на овој член се упла-
тува во рамни делови во општествениот инвести-
ционен фонд на општината и во буџетот на оп-
штината. 

Член 95 
Височината на паушалниот износ од претход-

ниот член ја утврдува советот за стопанство на 
народниот одбор на општината. 

Против решението на советот за стопанство на 
народниот одбор на општината за воведување па-
ушална пресметка или за определување височина-
та на паушалниот износ дуќанот има право на 
жалба до советот за стопанство на народниот одбор 
на сколи јата. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
општината може на дуќан со паушална пресметка 
во случај на битно наголемување или намалување 
на вкупниот приход во текот на,годината да му го 
каголеми или намали годишниот паушален износ. 

Против решението на советот за стопанство 
донесено според претходниот став, дуќанот има 
право на жалба до советот за стопанство на народ-
ниот одбор на око ли јата. 

Член 96 
Платниот фонд на трговско претпријатие од-

носно дуќан се распределува врз основа на т?риф-
ниот правилник на плати на работниците И слу-
жбениците, на придонес за социјално осигурување 
и на придонес за станбена изградба. 

Пред исплатата на платите ќе се пресмета на 
товар на индивидуалните плати одделен придонес 
за буџетите од платите според нормите утврдени 
со сојузниот општествен план. 

Придонесот од претходниот став е приход на 
буџетот на општината. 

Одредбите од ст. 2 на овој член не се однесу-
ваат на трговските дуќани со паушална пресметка. 

Член 97 
Деловните ^единици на трговските претпријати-

ја што се наоѓаат надвор од подрачјето на општи-
ната во кеја е седиштето на претпријатието се 
сметаат како погони во смисла на оваа уредба. 

Трговско претпријатие што има продавница 
на подрачја од друга општина, го уплатува и-.но-
сот што му одговара на сојузниот данок па д е л и -
ката за односната продавница во олштес!венцо? 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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инвестиционе!? фонд на околната на чие подрачје 
се наоѓа. 

Со одделни прописи на Сојузниот извршен со-
вет можат да се регулираат односите што произле-
гуваат од расподелбата на вкупниот приход меѓу 
трговските претпријатија од една страна и нивните 
продавници и другите деловни единици од друга 
страна. 

Член 98 
Обврските од добивката спрема општествените 

инвестициони фондови и буџетите трговските прет-
пријатија и дуќани ги уплатуваат на крај на прво-
то полгодиште и на крај на годината. 

Трговските претпријатија и дуќани не плаќаат 
аконтации за обврските од добивката за покуси 
временски периоди (месечни аконтации и др.). 

Член 99 
Во градовите поделени на општини делот од 

добивката на трговските претпријатија и дуќани кој 
врз основа на расподелбата според чл. 93 од оваа 
уредба му припаѓа на општествениот инвестицио-
нен фонд и на буџетот на општината може со оп-
штествениот план или со одлука на народниот од-
бор на око ли јата да се внесе во општествениот 
инвестиционен фонд и во буџетот на околијата. 

Член 100 
Овластените претпријатија за промет и прера-

ботка на жита и мелниците го утврдуваат вкуп-
ниот приход и ја вршат неговата расподелба на 
начинот предвиден со одредбите на главите I—V 
од оваа уредба. 

6. Продавници на производни претпријатија 
Член 101 

.Продавниците на производни претпријатија го 
формираат својот вкупен приход од договорениот 
рабат, пресметан врз остварениот промет. 

Од рабатот пресметан врз остварениот промет 
продавницата на производно претпријатие ги по-
крива: 

1) материјалните трошоци; 
2) придонесот за кадрсзи; 
3) издатоците на име надоместоци наместо пла-

ти за првите 7 дена неспособност за работа поради 
болест или повреда на работниците или службени-
ците, надоместоците за одвоен живот и придонесот 
за социјално осигурување над нормата на вкупниот 
придонес утврдена со сојузниот општествен план; 

4) платите според тарифниот правилник и из-
датоците од чл. 31 на оваа уредба со придонесот за 
социјално осигурување и со придонесот за станбена 
изградба. 

Член 102 
Рабатот што не ќе се потроши на издатоци од 

Претходниот член претставува добивка на продав-
ницата на производни претпријатија. 

Продавниците на производни претпријатија не 
плаќаат сојузен данок на добивката. 

Делот од добивката што му одговара на соју-
зниот данок на добивката се внесува во општестве-
ниот инвестиционен фонд на око лиј ата на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на продавницата. 

Од добивката по издвојувањето на делот од 
претходниот став се издвојува дел за плати од до-
бивката. 

Остатокот на добивката го распределува на^ 
родниот одбор на општината на чие подрачје е 
седиштето на продавницата со својот општествен 
план во општествениот инвестиционен фонд на 
општината и во буџетот на општината. 

Член 103 
Одредбите од чл. 101 , и 102 на оваа уредба 

важат и за продавниците во состав на претприја-
тијата за промет со производи на домашната ра-
котворба. 

7. Претпријатија што се занимаваат со работи на 
извоз и увоз 

Член 104 
Претпријатијата што се занимаваат исклучив^ 

со работи на извоз и увоз на стоки, застапување 
странски фирми, меѓународно трговско посредува-
ње, контрола на квалитетот и квантитетот на сто-
ките, како и меѓународен транспорт, го утврдуваат 
вкупниот приход и ја вршат неговата расподелба 
на начинот предвиден во одредбите на главите 
I—V од оваа уредба. 

^ Трговските претпријатија на големо, стоковни ге 
куќи и трговските претпријатија за промет со те-
хнички стоки што во поголем дел се занимаваат со 
работи на извоз и увоз на стоки, можат утврдува-
њето на вкупниот приход и неговата расподела да 
ги- вршат на начинот предвиден во претходниот 
став ако во почетокот на годината го известат за 
тоа надлежниот народен одбор на околината. 

Член 105 
Со прописи на Сојузниот извршен совет може 

да се воведе одделен начин за пресметување пре-
мии за стопанските организации што се регистри-
рани за вршење надворешнотрговски работи. 

8. Угостителски претпријатија и дуќани 
Член 106 

Вкупниот приход на угостителските претприја-
тија и дуќани се дели на: 

1) материјални трошоци; 
2) .амортизација; 
3) постојани придонеси' за општествената заед-

ница и други придонеси; 
4) данок на промет; 
5) придонес за резервниот фонд и други изда-

тоци кои според оваа уредба се сметаат како за-
конски обврски од добивката; 

6) придонес за средствата за самостојно распо-
лагање на претпријатието односно дуќанот; 

7) платен фонд со придонесот за социјално оси-
гурување и со придонесот за станбена изградба. 

Остатокот на вкупниот приход, по намирување 
обврските од претходниот став, е добивка на уго-
стителското претпријатие односно дуќан. 

Член 107 
Работничко-службеничките ресторани и мензи 

основани од стопански организации ги намируваат 
од вкупниот приход: материјалните трошоци (освен 
делот на трошоците од ст. 2 на овој член), аморти-
зацијата на ситниот инвентар и платниот фонд 
утврден врз основа на определен процент од про-
метот со придонесот за социјално осигурување и 
со придонесот за станбената изградба. 

Трошоците за електрична енергија и вода, 
амортизацијата, интерес на основните средства и 
интересот на кредитите за обртни средства ги сноси 
стопанската организација — оснивач на работнич-
ко-^ лу жб етичкиот ресторан односно менза на то-
вар на своите соодветни материјални трошоци. 

Трошоците за превоз на животни прехрани и 
трошоците за огрев на работничко-службеничкиот 
ресторан или менза можат да се намират од сред-
ствата за самостојно располагање на оснивачот. 

"Член 108 
Средствата на амортизациониот фонд на уго-

стителски претпријатија и дуќани што претприја-
тијата и дуќаните не ги искористиле, можат да се 
употребат како банкарски средства за долгорочно 
кредитирање на други угостителски претпријатија 
односно дуќани, на начинот што ќе го определи 
народниот одбор на општината. 

Сојузниот извршен совет може да ги ослободи 
од - обврската за плаќање амортизација летували* 
штата и одморалиштата на општествените органи-
зации. 

Член 109 
Угостителските претпријатија и дуќани издво-

јуваат за средствата за самостојно располагање 
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процент од остварениот промет, кој се определува 
со сојузниот општествен план. 

Средствата за' самостојно располагање ш упо-
требуваат угостителските претпријатија и дуќани 
за плаќање ануитета, за инвестиции, за набавка на 
инвентар и уреди, за адаптации со цел за рацио-
нално работење, како и за други намени предви-
дени во чл. 51 од оваа уредба. 

Член 110 
Угостителските претпријатија и дуќани упла-

туваат во фондот за кадрови придонес во процент 
од остварениот промет, кој се определува со од-
делни прописи. 

Член 111 
Работничко-службеничките ресторани и мензи 

основани од страна на стопанска организација, како 
и народните кујни што ќе ги основат народните 
одбори, не формираат одделен резервен фонд, не 
издвојуваат средства за самостојно располагање и 
не уплатуваат придонес за кадрови. 

Член 112 
Платниот фонд на угостителско претпријатие 

односно дуќан со придонесот за социјално осигуру-
вање и со придонесот за станбена изградба се пре-
сметува со примена на определениот процент врз 
вкупниот остварен промет. Овој процент го утвр-
дува народниот одбор на општината. 

Во вкупниот остварен промет како основица 
врз која се применува определениот процент за 
формирање платниот фонд не влегува прометот 
што ќе го оствари угостителско претпријатие одно-
сно дуќан со продажба на материјали на друго 
претпријатие односно дуќан. 

Остварениот платен фонд се распределува врз 
основа на тарифниот правилник на плати на ра-
ботниците и службениците, на придонес за соци-
јално осигурување и на придонес за станбена из-
градба. 

Пред исплатата на платите се пресметува на 
това ј на индивидуалните плати одделен придонес 
за буџетите од платите, според нормите утврдени 
со сојузниот општествен план. 

Придонес од претходниот став е приход на бу-
џетот на општината. 

Член ИЗ 
^ Добивката на угостителските претпријатија и 

.дураки се распределува според одредбите од чл. 90, 
91, 93 ст. 1, чл. 98 и 99 од оваа уредба, со тоа уго-
стителските претпријатија и дуќани да не издвоју-
ваат средства за поделба на потрошувачите. 

Член 114 
Народниот одбор на општината може да одлучи 

поодделни угостителски дуќани да вршат во еден 
паушален износ пресметување на своите обврски 
спрема општествениот инвестиционен фонд и бу-
џетот и на постојаните придонеси за општествената 
заедница. 

Пресметувањето на паушалниот износ од прет-
ходниот став се врши според одредбите од чл. 94 
•и 95 на оваа уредба. 

Угостителските дуќани со паушална пресметка 
не пресметуваат одделен придонес за буџетите од 
платите. • 

Член 115 
Деловните единици на угостителските претпри-

јатија што се наоѓаат надвор од подрачјето на оп-
штината во која е седиштето на претпријатието, 
се сметаат како погони во смисла на оваа уредба. 

На угостителските претпријатија се примену-
ваат одредбите од чл. 91 ст. 2 и 3 од оваа уредба. 

\ Занаетчиски претпријатија и дуќани 
Член Иб 

Занаетчиските претпријатија и дуќани не пла-
ќаат сојузен данок, на добивката. 

Делот од добивката што му одвева?: а на соју-
зниот данон на д е б а т а т а стопанските организации 
од претходниот став го внесуваат во општествениот 
инвестиционен фонд, на општината. 

Член 117 
Народниот одбор на општината може да од.-v 

поодделни занаетчиски дуќани да вршат во еден 
паушален износ пресметување на своите обврски 
спрема општествениот инвестиционен фонд и бу-
џетот и на постојаните придонеси за општественава 
заедница. 

Пресметувањето на паушалниот износ од прет-
ходниот став се врши според одредбите од чл. 94 
и 95 од оваа уредба. 

Член 118 
Селскостопанските машински станици, специја-

лизираните работилници и сервисите за услуги и за 
поправки на селскостопански машини се сметаат 
како занаетчиски стопански организации. 

Градежните занаетчиски претпријатија во по-
глед расподелбата на вкупниот приход се сметаат 
како градежни претпријатија. 

10. Комунални претпријатија 
Член ] 19 

Како комунални претпријатија и дуќани се 
сметаат стопанските организации што се занима-
ваат со функционирање и одржување на: водово-
дот, канализацијата, градскиот сообраќај, улиците 
и патиштата; јавните капалишта; стопанските ор-
ганизации за одржување чистота и кафилерии го 
како и стопанските организации за градско зеле-
нило (ако се занимаваат и со производство или со 
вршење услуги со надоместок); градските плинари, 
локалните електрични централи и локалните ди-
стрибутивни мрежи (што не се вклучени во Заед-
ницата на електростопакските претпријатија); пе-
карите, услужните млекари и сервисите за услуги 
на домаќинствата. 

Височината на амортизационата норма и висо-
чината на постојаните придонеси за општествената 
заедница што ги плаќаат стопанските организации 
од претходниот став ја определува народниот одбор 
на општината. 

Приходите што произлегуваат од постојаните 
придонеси за општествената заедница му припаѓаат 
на народниот одбор на општината. 

Средствата на амортизационите фондови што 
не ги искористиле комуналните претпријатија мо-
жат да се употребат како банкарски средства за 
долгорочно кредитирање на други комунални прет-
пријатија на начинот што ќе го определи народ-
ниот одбор на општината. 

Член 120 
Комуналните претпријатија не плаќаат сојузен 

данок на добивката. Делот од добивката што му 
одговара на сојузниот данок на добивката кому-
на Јоните претпријатија го уплатуваат во општестве-
ниот инвестиционен фонд на општината. 

Народниот одбор на општината може да ги 
ослободи комуналните претпријатија од плаќање на 
сите или на поодделни обврски за општествената 
заедница од добивката, односно да утврди одделен 
начин за расподелба и уплатување на добивката 
од комуналните претпријатија. 

Член 121 
Народниот одбор на општината може да одлучи 

поодделни комунални претпријатија да ги плаќаат 
постојаните придонеси за општествената заедница 
и обврските спрема општествениот инвестиционен 
фонд и*буџетот во еден паушален износ. 

Во случајот од претходниот став пресметува-
њето се врши според одредбите на чл. 94 и 95 од 
оваа уредба. 

Член 122 
Надлежностите пр е дви дони во овој оддел за на-

родниот одбор на општината може да ги преземе на-
родниот одбор на охоли јата спрема ксг^укалнита 
претпријатија чија дејност се протега на територи-
јата на градот неделен на општини. 

Комуна,"^ните прет пријали <а од претход"- от 
став обврските спрема стидео пиениот инвестицио-
нен фонд на општината и буџетот на општината 
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ги извршуваат во корист на општествениот инве-
стиционен фонд на околината и буџетот на околи-
ната. 
11. Стопански организации за вршење администра-

тивни и интелектуални услуги 
Член 123 

Како стопански организации за вршење адми-
нистративни; и »интелектуални услуги се сметаат 
проекТантоките организации, организациите за вр-
шење книговодствени услуги, организациите за уна-
предување организацијата и работењето на стопан-
ските организации, како и другите организации што 
ќе ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 124 
Стопанските организации од претходниот член 

не плаќаат сојузен данок на добивката, ниту издво-
јуваат дел од добивката за општествените инвести-
циони фондови и буџетите. 

Делот од добивката што ќе преостане по намиру-
вањето законските обврски од добивката стопанска-
та организација' од претходниот член ги распреде-
лува на плати од добивката и на средства за само-
стојно располагање. 

Член 125 
Пред исплатувањето платите според тарифниот 

правилник и (платите од добивката, стопанските ор-
ганизации од чл. 123 на св5а уредба се должни на 
товар на индивидуалните плати да го пресметаат 
одделниот придонес за буџетите од платите, според 
нормите утврдени со сојузниот општествен план. 

Придонесот од претходниот став е приход на 
буџетот на општината. 

VII, ПОСТАПКА ЗА У Т Д Р Д У б Д ^ 
т В Т ! Ш О У О Ш ^ д Г 

Член 126 
Стопанската организација е должна да го води* 

книговодството според одделните прописи. 
Книговодството мора да се' води така што да 

овозможува општествена контрола над работењето 
на стопанската организација. 

Член 127 
Стопанската организација го води книговодство-

то во деловни книги. 
Деловните книги имаат значај на јавни исправи. 

Член 128 
Временото утврдување и расно делба на остваре* 

ниот вкупен приход на стопанската организација во , 
текот .на годината се врши врз основа на податоците 
од книговодството на стопанската организација. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе 
прописи за временото утврдување на вкупниот при-
ход и за неговата расооделба, како и за сроковите 
и за начинот на наплатувањето приходите на буџе-
тите и фондовите од стопанските организации во 
текот на годината. 

Член 129 
Конечното утврдување на вкупниот приход и 

неѓозата расподеле;а, како и конечната расподелба 
на добивката за една година, се вршат врз основа на 
завршната сметка на стопанската организација. 

Донесувањето и одобрувањето завршната сметка 
на стопанската организација ci$ врши според оддел-
ните сојузни прописи. 

УШ. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 130 

Стопанската организација ќе се казни за сто-
пански престап: 

1) ако спротивно на оваа уредба и на прописите 
донесени Брз основа на неа ја врши расподелбата 
на добивката; 

2) ако со средствата од добивката расподелени 
согласно оваа уредба и прописите донесени врз сено-. * 
ва на неа располага спротивно на таа расподеле^; 

3) ако во цената на чинењето засметува изда-
тоци кои не влегуваат во цената па чинењето ни 
според оса а y f c ^ ' a ни според прописите донесени 
врз основа иза неа; 

4) ако со средствата на своите фондови распо-
лага спротивно на нивната намена или спротивно 
на прописите. 

За стопански престапи од претходниот став сто-
панската организација ќе се казни со парична казна 
до тројна височина на износот што' го распределила, 
со кој располагала или то засметала во цената на 
чинењето спротивно на прописите. 

Во особено тешки случаи стопанската органи-
зација ќе се казни до петорка височина на износот 
кој спротивно на прописите го распределила, со кој 
располагала или го засметала во цената на чинењето. 

Член 131 
Стопанската организација ќе се казни за сто-

пански престап ако склучи фиктивен или симули-
ран договор, во намера со изигрување на пропи-
сите за расподелба на добивката, за располагање со 
средствата на своите фондови или на прописите за 
засметување издатоци во цената на чинењето да 
прибави за себе или за друг имотна корист. 

За стопански престап од претходниот став сто-
панската организација ќе се казни со парична казна 
до тројна височина на износот на вредноста на до-
говорената зделка. 

Член 132 
За стопански престап од чл. 130 и 131 од оваа 

уредба ќе се казни и одговорното лице во стопанска 
организација со парична казна до 50.000 динари. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап од чл. 130 и 131 од оваа уредба, ако 
добило налог од својот старешина или од овласте-
ниот орган на стопанската организација да изврши 
такво дејствие, та писмено и му укажало на негова 
незаконитост, а дејствието го извршило дури откога 
добило нов налог, во писмена форма, за извршу-
вање на дејствието. 

Директорот или неговиот застапник ќе се ќазни 
за стопански престап со парична казна до 50.000 
динари, ако не го прекратиш извршувањето на не-
законитост заклучок на управниот одбор и за тоа 
не го известил надлежниот државен орган. 

Член 133 
За водење постапка по стопанските престапи од 

оваа глава надлежен е во прв степен окружен сто-
пански суд. 

За постапката по стопанските престапи од оваа • 
глава важат одредбите на Законот за стопанските 
судови. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 134 

Сојузниот извршен совет, со цел за испитување 
различни методи на стимулирање продуктивно ста 
на трудот, може да определува и поинаква распо-
делба на вкупниот приход во поодделни стопански 
организации, по сопствена иницијатива, на предлог 
од народен одбор на околија или на предлог од 
стопанска организација, но со тоа да не се пореме-
туваат општите пропорции на сојузниот општествен 
план. 

Член 135 
Според одделните прописи на Сојузниот извршен 

совет се врши расподелба на вкупниот приход на 
следните стопански организации: 

1) на претпријатијата во составот на Заедни-
цата на Југословенските железници; 

2) на Претпријатијата во составот на Заедницата 
на претпријатијата на по штен ек о-те л егр афско -те л е -
фонскиот сообраќај; 

3) на претпријатијата што произведуваат за 
определени потреби на Југословенската народна 
армиј' а; 

4) ка претпријатијата за вршене трговски 
услуги; 

, 5) на претпријатијата за производство, распо-
делба и прикажување на филмови; 
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6) на издавачките и новинско-издавачките прет-
пријатија; 

7) на претпријатијата за истражување; 
8) на претпријатијата во изградба и на прет-

пријатијата во опитно производство; 
9) на претпријатијата со самостојни погони во 

странство; 
10)'на банките, штедилниците и осигурителните 

завода; 
И) на заедниците на електростопански претпри-

јатија; 
12) на водните заедници. 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 

пресметуваше и уплатување на буџетските приходи 
и на приходите на општествените фондови. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да го 
регулира утврдувањето и расподелбата на вкупниот 

, приход за угостителската и туристичката дејност на 
општествените организации како и за одморалишта-

£ '.а и летувалиштата на стопанските организации. 
Член 136 

Сојузниот извршен совет може да утврди мерила 
издвојување определени погони основани во рам-

1зште на земјоделските задруги или на задружните 
[деловни сојузи како самостојни и да утврди расно-
^делбата на вкупниот приход тие да ја вршат како 

четири]атија на соодветна стопанска дејност. 
Член 137 

До донесувањето на сојузни: прописи за ризи-
ц и т е од кои стопанските организации задолжително 
мораат да се осигурат, премиите за осигурување 
слетуваат во материјалните трошоци на стопанските 
1 .ганизации. 

Член 138 
Издатоците за стручно оспособување или усо-

вршување за потребите на стопанската организација, 
без обѕир дали TOSI оспособување или усовршување 
се врши во самата стопанска организација или на-
дзор од неа, во земјата или во странство, кои: изда-
тоци не го зела во обѕир за утврдување нивото 
ѕ давани како плати пред утврдувањето на добив-
ката, се признаваат и натаму како плати, ако струч-
5 ото оспособување или усовршување е започнато до 
31 декември 1955 година, и тоа најмногу за времето 
што е предвидено како потребно за оспособување 
и .усовршување за определено занимање или работа. 

За да може стопанската организација да го ко-
ристи правото од ст. 1 на овој ЧЛЕН, должна е во 
срок од 30 дена по влегувањето во сила на оваа 
уредба* да ги пријави и му поднесе потребни докази 
на народниот одбор на општината за сите случаи 
sia започнато оспособување односно усовршување на 
кадрови. 

Член 139 
Стипендиите за студенти и ученици на средни 

училишта што стопанските организации ти. плаќале 
иако законски обврски од добивката Според доге-
горите склучени до 31 декември 1955 година, сто-
панските организации ќе ги исплатуваат и натаму 
како законски обврски од добивката, се до извршу-
вањето на склучените договори. 

Член 140 
Одделните додатоци на дувачите на стакло во 

фабриките за стакло според одредбите на чл. 31 од 
оваа уредба можат да се признаат како плати пред 
утврдувањето на добивката само во височина пред-
видена според тарифниот правилник за 1954 година, 
ако стопанската организација износот на тие дода-
тоци не го зела во обзир за утв—ување нивото 
на тарифните ставови во тарифните правилници за 
1955 година. 

Член 141 
Средствата на резервните и инвестиционите 

фондови на работничко-службеничките ресторани и 
мензи што се формирани до денот на влегувањето 
во сила на Уредбата за измени и дополнение е на 

Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/56), се пренесуваат во соодветните фондови на 
стопанската организација — оснивач на работничко-
службеничкиот ресторан: односно менза. 

Член 142 
До конечното одобрување завршната сметка за 

1955 година-, врз основа на која се утврдува учество-
то за ола ти од добивката, стопанската организација 
ќе го утврди учеството за плати од добивкава врз 
основа на податоците од времената периодична 
пресметка за последниот пресметковен период во 
1955 година составена според одредбите ва Уред-
бата за наплата приходите на буџетите и фондо-
вите на стопанските организации. 

По конечното одобрување завршните сметки за 
1955 година стопанската организација ќе ги изврши 
евентуалните исправки на учеството за плати пре-
сметано во> смисла на одредбите од претходниот 
став. Стопанската организација ќе ги изврши овие 
исправки при поднесувањето на првата наредна пе-
риодична пресметка. 

Едновремено со исправките извршени во смисла 
на ст. 2 од овој член ќе се изврши и исправка на 
износите што се издвојуваат за општествените ин-
вестициони фондови, за средствата за самостојно 
располагање на стопанската организација и за 
буџетите. 

Член 143. 
За стопанските организации што во 1355 година 

работеле како опитни погони или што во 1955 година 
работеле помалку од 9 месеци, како и за стопанските 
организации што ќе бидат основани EG текот на 1Ѕ56 
година, учеството за плати, од добивката го утврдува 
народниот одбор на око ли јата на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на стопанската организација. Утвр-
дувањето на учеството за плати од добивката. на-
родниот одбор го врши врз основа на планираните 
податоци на стопанската организација, придржувај -
ќи се при.тоа за начелата изнесени во чл. 47 од оваа 
уредба. 

Стопанските организации од претходниот став 
ги издвојуваат средствата за буџетите на околија га 
и на општината во смисла на чл. 52 од оваа уредба 
според вкупно остварените плати во 1956 година. 

Одредбите на претходните ставови се однесу-
ваат и, на установите со самостојно финансирање ако 
со сојузните »прописи е предвидено ра снг ред от на 
вкупниот приход да го вршат како столарски орга-
низации. 

Член 144 
Се овластува Сојузниот извршен' совет да може 

да пропише кој дел од доходот селскостопанските 
организации и кој дел од добивката стопанските ор-
ганизации за вршење административни и интелек-
туални услуги внесуваат во средствата за- самостојно 
располагање. 

Член 145 
Поблиски прописи за спроведување ка оваа уред-

ба донесува Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет односно органот кого 

што тој ќе го овласти ќе утврди кои прописи пре-
станале да важат со влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 146 
Оваа уредба влегува во сила со денот е а обја-

вувањето^ во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа што 
расподела ата на вкупниот приход5 според неа ќе се 
врши од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен и з в р т е н совет 
Р. п. бр. 90 

7 март 1956 година 
Белград 

Претседател на Pe;iv ~ 
Јосип Броз-Тшч^ е. р. 
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87. 
Врз основа на одделот 1 главата XXVII и од-

делот 3 главата XXIX, а во врска со одделот 2 под 
б) главата II на Сојузниот општествен план за 1965 
година и тон. 1 од Одлуката за продолжување ва-
жењето на општествените планови од 1955 година 
за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), 
Сојузниот извршен сот:ет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

УВЕЗЕН РАСПЛОДЕН ДОБИТОК 
1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) 

при продажбата на увезен расплоден' добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55) во точката 1 
став 1 се додава нева одредба под реден број 5, кој 
гласи: 

„5. за расплодни коњи 60%" 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ-
Р. п. бр. 67% 

25 февруари 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

88. 
Врз основа на чл. 18 ст. 5 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Сојузниот извршен со-
вет {„ Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), а во врска 
со чл. 6 ст. 2 од Уредбата за организацијата, побелу-
вањето и управувањето со Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА УПАТСТВОТО НА 
ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПОШТИТЕ, ТЕ-
ЛЕГРАФИТЕ и ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ВРЕМЕНИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО 
НОВИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА ОД ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ 

И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ 
Се става вон сила Упатството на Генералната 

дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
бр. 9185 од 23 јануари 1958 година за формирана 
времени органи на управувањето во новите основни 
единици на ттретлријатијата од поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај. 

Р. п. бр. 64 
22 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен СОЕСТ 

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

89. 
Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXVI 

на Сојузниот општествен план за 1955 година и 
тон. 1 од Одлуката за про дол жу Е ање важењето на 
општествените планови од 1955 година за 1956 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
.ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА-ЗА ПРЕВОЗ НА 

ПАТНИЦИ ВО ПОМОРСКИОТ И РЕЧНИОТ 
СООБРАКАЈ 

1. С е у к и н у в а п о п у с т о т о д 25°/« о д ^ р е д о в н а т а 
в о з н а ц с : : : ; е з ^ р ; ^ . \ о д о -
б р е н с о О д л у к а т а з а и з г л е д а н а т а р и ф и т е б о ж е -
л е з н и ч к и о т , ^ п о м о р с к и о т и р - ч п п о т с о о б р а ќ а ј ( , . С л у -
ж б а т а л и с т ' н а Ср . г;/ѓ')) з а ИЈ . н и ц и г с о д 
Странство што имаат туристички визи. 

2. Се овластува Јадранската линиска пловидба 
на бродовите во своја експлоатација да ги утврдува 
цените на услугите за користење на лежиштата во 
кабинете и за користење на потпираните како и 
цените на услугите во бродската прехрана на пат-
ниците. 

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

P. п. бр. 73 
27 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

90. 
Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXVI 

на Сојузниот општествен план за 1955 година 
(„Службен * лист на ФНРЈ4 ', бр. 56/54) и точ. 1 од 
Одлуката за продолжување важењето на опште-
ствените планови од 1955 година за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), а во врска 
со чл. 46 ст. 2 од Уредбата за организацијата, по-
учувањето и управувањето со Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен .совет доне-
сува * 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТАКСИТЕ З А - МЕЃУ-
НАРОДНИ ТЕЛЕГРАФСКО-ТБЛБФОНСКИ УСЛУ-

ГИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ 
1. Претпријатијата на поштенскиот, телеграф-

скиот и телефонскиот сообраќај ќе им ги пресме-
туваат на стопанските организации таксите за ме-
ѓународни телеграфски и телефонски услуги врз 
основа на пропишаната тарифа со примена на 
факторот 2. 

2. Технички упатства за спроведување на4 ова 
р е ш е н и е ќѕ донесе Г е н е р а л н а т а д и р е к ц и ј а , на п о -
штите, телеграфите и телефоните. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
о б ј а в у в а њ е т о ЕО . . С л у ж б е н л и с т н а Ф Н Р Ј " . 

P. п. бр. 71 
27 ф е в р у а р и 1956 година 

Б е л г п а д 

Сојузен извршен совет 
Секретар, I (от претседател, 

Вељко Зекокиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

91. 
Б р з ОСЕ сз а н а чл . 14 од У р е д б а т а са штедите на 

работниците и службениците на стопанските орга-
низации („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 54/54), Цен-
тралното веќе на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ ДЕ 
ЛУБАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО УЧЕ-
СТАНУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО 
СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за определување синдикалните 

органи што учествуваат ЕО донесувањето и дава-
њето согласност на тарифните правилници на сто-
панските организации („Службен лист на Ф Н Р Ј ' ' , 
бр. 4/55 и 55755) во топката 2а се додава нов став, 
кој гласи: 

.Л -о д о н е с у в а њ е т о о д н о с н о д : . : : / д а : - 1 0 с о г л а с н о : : ! 
н а т а р и ф н и т е п р а в и л н и ц и н а З а е д н и ц а т а на. југо-
с л о ^ г - п о ^ / г м елс1К1 р е г и о н а ? ' тг к а заедници*; е па 
е." е1} v т р п е т е п а н о кт т т»? п р е т у р и ј а т п ј а у ч е с т в у в а 1 т е н -
тралипсуг од-"'Ор па синдикатите на металските ра-
ботници на Југославија.'' 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
одјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 575 
15 февруари 19Сб година 

Белград 
Претседател 

на Централното веќе на Сојузот на 
синдикатите на Југославија', 

Ѓуро Салај, е. р. 

92. 
Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извео (..Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на се л е кост оп а н е к и т е комори на ФНРЈ, со 
потврда од сојузниот државен секретар за работи 
на народното стопанство, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПА-
КУВАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА СЛИВИТЕ, 
ГРОЗЈЕТО,. ЈАБОЛКИТЕ И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Ј^ВО Правилникот за квалитетот и за начинот на 

танцувањето и означувањето на сливите, грозјето, 
заб&лките и оревите наменети за извоз („Службен 
-шкет налФНРЈ", бр. 48/55) во членот 30 став 2, седми 

^дзед одозгора; место „95/100 со ознаката ..100"" се 
става „90/100 со ознаката „90"". 

Член 2 
Членот 34 се менува и гласи: 

Сувите сливи се товарат во обични вагони !:Г" 
со ознака „РИВ". 

Сувите сливи можат да се транспортираат и со 
брод. 

За време транспортот на суви сливи венти ли-
ниските отвори на трап спортисте средство мораат 
да бидат отворени." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 22625 

23 декември 1955 година 
В е л т а д 

Сојуз на 
се л еко стопанските 
комори на ФНРЈ, 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Петар Зечевиќ, е. р. 

Сојузна 
надвор ешнотрговска 

комора, 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Душан Станковић, е. Р-

на собранието на Сојузниот завод за соди јално оси-
гурување се утврдува на тој начин што секое со-
брание на републичкиот завод избира по три члена 
за собранието, и покрај тоа на секој започнати сто 
илјади осигуреници уште по еден член на собра-
нието. 

2. При пресметувањето бројот на осигурениците 
се зема просечниот број на работниците и службе-
ниците и на лицата со нив изедначени според За -
конот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците, на уживателите на лични 
пензии и на носителите на фамилијарни пензии, 
за последните шест месеци. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот не 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ ! : . 

Бр. 1908 
14 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, е. p. 

Претседател, 
Јосип Цази, е. р. 

Правилник за оценувале телесната и ду-
шевната способност на летачкиот персонал во 
цивилното воздухопловство, што го донесе ди-
ректорот на Управата за цивилно воздухо-
пловство под бр. 7071 од 31 декември 1955 
год, објавен е како прилог кон „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/56. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

f 86. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации — ' 117 \ 

87. Одлука за дополнение на Одлуката за да-
вање надоместок (регрес) при продажбата 
на увезен расплоден добиток 131 

88. Решение за ставање вон сила на Упат-
ството на Генералната' дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните за фор-
мирање времени ертани на управувањето 
во новите основни единици на- претприја-
тијата од поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај 131 

Решение за измена на Тарифата за превоз 
на патници во поморскиот и речниот 
сообраќај 131 

93. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за организа-

ција на заводите за социјално осигурување (.,Слу-
жб?н лист на ФНРЈ", бр. 12/55) и чл. 35 од Одлу-
ката за спроведување избори на органи на само-
управувањето на заводите за социјалното осигуру-
вање (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/55), собра-
нието на Сојузниот завод за социјално осигрување, 
со согласност од Сојузниот извршен-совет, донесува 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. До донесувањето на статутот, на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување бројот на членовите 

131 

131 

90. Решение за пресметување на таксите за 
меѓународни телеграфско-телефонски услу-
ги на определени корисници 

91. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување синдикалните органи што 
учествуваат во донесувањето и давањето 
согласност на тарифните правилници на 
стопанските организации . 

92. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за квалитетот и за начинот 
на пакувањето и означувањето на сли-
ките, грозјето, јаболките и оревите наме-
нети за извоз 13? 

93. Статутарна одлука за бројот на членови-
те на собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурувања 132 
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