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НА ФЕДЕРАТИВНЕ ? 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 
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21. 
Врз основа на чл. 45 од Уредбата з а данокот н а 

промет („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 55/53), а во 
ввр-ска со Уредбата за измени и дополненија н а Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр 55/54) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 
I. Во Упатството за извршување на Уредбата з а 

данокот на промет („Службен лист н а Ф Н Р Ј " , бр. 
21/54), ое вршат следниве измени и дополненија, 
и тоа: 

1) во упатството со чл. 1: 
а) ставот 1 се менува и гласи: 
„Данокот на промет се плаќа само на прометот 

на оние производи и на вршењето на оние услуги за 
кои е определено во Тарифата за данокот на промет 
да се плаќа данок"; 

б) ставот 3 се менува и гласи: 
„Во смисла на одредбите од уредбата се сметаат: 
1. како производи: производите на рударството, 

индустријата, занаетчиството, домашната дејност, сел-
ското стопанство и на другите стопански гранки што 
се споменати во Тарифата ; 

2. како услуги: услугите споменати во Тари-
фата."; 

в) во ставот 6 тон. 5 се менува и гласи: 
„5) предавање производи од страна на индустри-

ско и друго п р о и з в о д и т е л и претпријатие на негова 
продавница заради продажба на дробно;" 

г) ставот 7 се брише. 
2) Упатството со чл. 2 се брише. 
3) Ставот 1 од упатството со чл. 3 се менува и 

гласи: 
„Како сојузен данок на промет се смета данокот 

што се плаќа на прометот на оние производи и на 
вршењето на оние услуги за коишто во делот А и 
делот В од Тарифата за данокот на промет е опре-
делено да се плаќа данок на промет." 

4) Место ставот 1 на упатството со чл. 6 се ста-
вани1 нови ставови, кои гласат: 

„Данокот на промет на производите произведени 
од материјали што ги дал порачачот се плаќа само 
тогаш ако во Тарифата е определено да се плаќа 
данок на прометот на такви производи. Ако пора-
чан е приватно лице, а преработуван на неговиот 
материјал стопанска организација, тогаш стопан-
ската организација, како преработуван на порачаче-
виот материјал плаќа данок на промет по нормата по 
која би го платил и порачачот — приватно лице во 
местото во кое е извршена преработката (чл. 11 и 13 
од уредбата) ако така изработените производи п р и -
ватното лице ги пушта во промет; во спротивно, пре-
работувачот плаќа данок по нормата по која го плаќа 
и на прометот на таквите производи произведени од 
сопствен материјал (види ст. 3 на ова упатство со 
чл. 13 од Уредбата). 

Во ѕрска со точ.' II на делот .У од Тарифата за 
данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
55/54), народниот одбор на околијата (градот, град-
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ската општина со одделни права) може да пропише 
да се плаќа данок на промет од страна на приват-
ните занаетчиски дуќани и приватните лица н а н а -
доместувањето з а вршење на услугите со производ-
ство на стоки од порачачев материјал." 

5) Ст. 2 од упатството со чл. 7 се брише а место 
него се ставаат нови ставови, кои гласат: 

„Ако. во Т а р и ф а т а за поодделни случаи не е 
определено поинаку-, на прометот на производите 
што се извезуваат не се плаќа данок на промет само 
во случај ако производителот к а к о даночен обврзник 
непосредно ги извезува производите, на ч и ј промет е 
определено да се плаќа данок. Ќе се смета дека про-
изводителот к а к о даночен обврзник непосредно ги 
извезел производите од сопственото производство и 
тогаш ако извозот н а тие производи го и з в р ш и л о 
трговско претпријатие з а извоз и увоз, но од името 
и за сметка на производителот и ако извозната п р и -
јава гласи на името на производителот. 

Ако производителот како даночен обврзник му, 
продава производи од сопствено производство4 н а 
друго претпријатие, кое ги набавува заради извоз , 
производителот е должен да плати данок на таков 
промет како да се производите преДопределени за 
трошење во земјава. 

Ако купувачот на производи како даночен об-
врзник ги извезува производите на чи ј промет е 
определено да се плаќа данок од страна на к у п у -
вачот, купувачот ќе плати данок на промет на тие 
производи к а к о да се предопределени за трошење в о 
земјава, со тоа што на 'извозникот (било на купувачот 
к а к о на даночен обврзник било на друго претпријатие 
што ќе ги извезе) да му се врати данокот што е п л а -
тен од страна на купувачот при набавката на и з в е -
зените производи. 

Барањето за враќање на платениот^данок на и з -
везените производи се поднесува до ф и л и ј а л а т а н а 
Народната банка на Ф Н Р Ј при ко ја извозникот има 
своја жиро сметка. Кон барањето мора да се прило-
ж а т следниве документи: 

а) оригинални извозни пријави со потврда од 
надлежната царинарница за извршениот извоз и по 
еден препис од истите. Оригиналните извозни при-
јави ќе му се вратат на извозникот откако ќе се 
одобри враќањето, со тоа што претходно банката 
треба да го назначи на нив износот на одобреното 
враќање и другите податоци за книжењето; 

6) потврди од финансискиот орган на надлежниот 
народен одбор на околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права), на чие подрачје е платен 
данокот на промет на извезените производи кои 
треба да ги содржат: 1) количината и вредноста на 
производите на чи ј промет е платен данок од страна 
на производителот како даночен обврзник односно 
од страна на. други лица како даночни обврзници 
(откупно претпријатие, преработувачи ,и др.); 2) и з -
носот на платениот данок; и 3) тарифниот број и д а -
ночната норма по кои е пресметан и платен данокот". 

б) Упатството од чл. 9 се менува и гласи: 
„Ако надворешно трговското претпријатие за 

сметка на друга стопанска организација увезе опрема 
или други производи, на чи ј промет се плаќа данок, 
тоа може во својата пресметка, освен увозната цена 
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^ другите трошоци (надоместување за услуги - про-
визии за извршена набавка и др.), одделно да го 
искаже и износот' на платениот данок на промет при 
увозот". 

7) Упатството о д ч л . 10 се менува и гласи: 
„Ако вр Тарифата не е определено поинаку, како 

даночен обврзник на данокот на промет се сметаат: 
1. во поглед на (прометот на производите произ-

ведени во земјава - производителите на тие про-
изводи; 

2. во поглед на прометот на увезените производи 
увозниците на тие производи; и 

3. во поглед на вршењето на услугите — извр-
шителите на услугите, т. е. примателите на надоме-
стувањата за извршените услуги". 

8) Упатството од чл. 11 се менува и гласи: 
„Данокот на промет на производите произведени 

од материјал што го дал порачачот се плаќа ако е 
инаку определено да се плаќа данок на прометот на 
таквите производи. 

Одредбите од чл. 11 од Уредбата согласно се при-
менуваат и во случај ако се врши преработка^ обра-
ботка или доработка на производите на чиј промет е 
платен данок, а што ги дал порачачот (чл. 14 од уред-
бата), ако на прометот на производите добиени со 
преработката, обработката или доработката е опреде-
лено плаќање на данокот." 

9)" Упатството од чл. 12 се менува и гласи: 
„Ако со Тарифата не е определено поинаку, како 

даночна основа за плаќање на данокот на промет се 
смета: 

1. во поглед на прометот на производите произ-
ведени во земјава, — постигнатата продажна цена, 
без одбивање на споредните трошоци; 

2. во поглед на услугите — постигнатото надоме-
стување за услугите. 

На прометот на увезените производи се плаќа 
данокот спрема даночната основа определена спо-
ред чл. 15 од уредбата. 

Ако за даночна основа на данокот на промет е 
определена продажна цена, како продажна цена се 
смета вкупното бруто надоместување што му се пла-
ќа на даночниот обврзник — продавач. Во бруто 
надоместувањето се засметуваат и сите споредни 
трошоци (вредноста односно надоместувањето за 
употреба на амбалажата, транспортните трошоци и 
сл.) што му ги засметал даночниот обврзник — про-
давач на купувачот, без обѕир на тоа дали овие 
споредни трошоци во сметката — фактурата се иска-
жуваат одделно или не, или во одделна сметка му 
се засметуваат на купувачот, и без обѕир на тоа 
дали даночниот обврзник ја наплатува постигна-
тата продажна цена, наголемена со споредните тро-
шоци, непосредно или преку друг. 

Во даночната основа не влегуваат: рабатот, каса-
сконтото и бонификацијата што му се одобрени на 
купувачот на стоките. 

Ако за даночната основа на данокот на промет 
на поодделни производи е определена продажна це-
на, и ако таа 'цена не е изразена во пари, или е во 
спор, за даночна основа ќе се земе пазарната цена. 
Пазарната цена во овој .случај ја утврдува органот 
надлежен за пресметување и облог на данокот на 
промет на односниот даночен обврзник (чл. 20—26 
од уредбата). Како пазарна цена се смета цената 
по која производите чијашто цена не е изразена во 
пари или е во спор се пуштаат во промет во момен-
тот на станувањето на обврската за плаќање на да-
нокот на промет, и тоа било непосредно од страна 
на односниот даночен обврзник" било од страна на 
други даночни обврзници во односното место, т.е. од 
страна на оние стопански, задружни и општествени 
организа.ции и приватни лица што изработуваат и 
пуштаат во промет такви производи. 

Ако индустриско или друго производители прет-
пријатие како даночен обврзник на данокот на про-

мет пушта во промет производи од сопственото прои-
зводство преку своја продавница или стовариште, 
а за даночна основа на данокот на промет на тие 
производи е определена' продажна цена, како про-
дажна цена се смета цената што и' ја засмета л о 
индустриско или друго производително претприја-
тие на својата продавница, а по одбивање на рабатот, 
односно цената што ја постигнало претпријатието 
со проджбата преку своето стовариште, исто така 
по одбивање на рабатот што му е одобрен на купу-
вачот. 

10) Упатството од чл. 13 се менува и гласи: 
„За да може да се утврди даночната основа на 

данокот на промет на производите произведени од 
материјали што ги дал порачачот, ако преработу-
вачот на порачачевиот материјал е должен да плати 
данок, тогаш порачачот е должен на преработува-
чот да му ги да,це податоците потребни за утврду-
вање на даночната основа. Ако во овој случај е по-
рачан стопанска, задружна или општествена орга-
низација односно приватно лице што на овој начин 
произведените производи ги пушта во промет (ги 
продава, натаму ги преработува, обработува или до-
работува односно ги троши за производство на други 
производи), должно е на преработувачот да му ги 
дава податоците за постигнатата продажна цена при 
продажбата На предметните производи односно з а 
нивната пазарна ц-ена. Ако во овој случај во момен-
тот на станувањето на даночната обврска не му е 
позната на порачачот пазарната цена (затоа што, 
евентуално, предметните производи првпат се јаву-
ваат на пазарот и сл.), должен е на преработувачот, 
да му ги даде податоците за набавната односно п а -
зарната цена на материјалите (суровините и полу-
производите) што ги дал за изработка на нови про-
изводи. 

Ако данокот на промет се плаќа по единица на 
мерка, не е потребно порачачот да ги дава горе цити-
раните податоци, туку преработувачот ќе го пресме-
та данокот според определената даночна основа. 

При производството на производи од материјали 
што ги дало приватно лице како порачач, а ако вака 
произведени производи му служат само да лична 
употреба на порачачот (на пример: изработка на 
облеки и обувки по мера, изработка на други прои-
зводи за лична употреба на приватно лице како по-
рачач односно за потребите на неговото домаќин-
ство а кои обичаено се изработуваат од материјали 
што ги даваат приватни лица, и сл.), а не заради! 
натамошно пуштање во промет од страна на порача-
чот (заради продажба, натамошна преработка, об-
работка и доработка односно заради трошење за 
производство на други производи), преработувачот 
од порачачевиот материјал е должен да го плати 
данокот по даночната норма и од онаа цена на доби-
вените производи од која го плаќа и на прометот 
на таквите производи произведени од сопствени ма-
теријали, односно од пазарната цена ако не ги пу-
шта во промет таквите производи што ги произвел 
од сопствени материјали. Во сите други случаи на 
изработка од материјали што ги дало приватно лице 
како порачач, т е . ако вака произведените произво-
ди приватно лице ги пушта во промет, преработу-
вачот на неговите материјали плаќа данок на промет 
според нормата по која го плаќаат приватните лица 
како даночни обврзници во местото во кое е извр-
шена преработката на прометот на таквите произво-
ди произведени од сопствени материјали. 

11) р о упатството од чл. 15 се вршат следни 
измени и дополненија: 

а) ставот 2 се менува и гласи: 
„Кога производите за чија даночна основа е 

определена продажната цена се увозат од страна на 
стопански организации, данокот на промет се плаќа 
на тој начин што определената даночна норма во 
Тарифата се пресметува во даночната норма ,,во 100" 
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и така пресметаната норма се применува врз набав-
ната цена на увезените производи наголемена со 
превозните трошоци до југословенската граница и 
изразена во динари според соодветниот курс, вклу-
чувајќи ги царинските 'давачки и разликата во 
цените при увозот пресметана врз увезените прои-
зводи според прописите по кои се врши пресмету-
вањето на разликите во цените при увозот. 

Пресметувањето на даночната норма од Тари-
фата во даночната норма „во 100" се врши со при-
мена на формулата: 

100 ̂ Х^даночната норма^ 
100 — даночната норма." 

б) во ставот 3 под а) место зборовите: „текушта 
сметка" се ставаат зборовите: „жиро сметка". 

12) Ставот 10 од упатството со чл. 21 се менува 
и гласи: 

„Данокот на промет од стопанските организации 
го пресметува и наплатува Народната банка на ФНРЈ 
во сроковите и на начинот што е пропишан со Уред-
бата за пресметувањето, расподелбата и наплатата 
на приходите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/54). Другите даночни обврзни-
ци го плаќаат данокот на промет, и тоа: 

1. даночните обврзници од чл. 20 и 25 од Уред-
бата — во сроковите и на начинот пропишан за 
плаќање данокот на доход; 

2. даночните обврзници што се должни да водат 
работни книги, освен стопанските организации, два-
пати месечно, и тоа: на прометот извршен во пери-
одот од 1 до 15 во месецот — најдоцна до 20 во месе-
цот, а на прометот извршен во периодот од Д6 до 
крајот на месецот — најдоцна до 5 во идниот месец. 
Ако имаат своја жиро сметка односно текушта смет-
ка при банката овие даночни обврзници го плаќаат 
данокот со издавање вирмански налог, а во спро-
тивно — данокот го плаќаат во готови пари со 
уплатница; 

3. кога државните органи и установи, стопан-
ските, задружните и општествените организации им 
ги исплатуваат сметките на даночните обврзници 
— приватни лица (според чл. 27 на уредбата), дол-
жни се запрениот данок да го уплатат, и тоа: дано-
кот што е запрен во периодот од 1 до 15 во месецот, 
најдоцна до 20 во месецот, а данокот што е запрен 
во периодот од 16 до крајот на месецот најдоцна до 
5 во идниот месец; и 

4. даночните обврзници од ч л / 26' на уредбата 
- во срок од 15 дена од денот на извршениот 
промет." 

13) Ставот 1 од упатството со чл. 22 се менува 
ш гласи: 

„Надлежниот финансиски орган, врз основа на 
работните книги и другите собрани податоци, ја 
рроверува точноста Јга поднесените даночни пријави, 
Јсако месечните односно периодичните така и годи-
шните. Ако се во прашање стопански организации 
^ в р з а н и да поднесуваат завршни сметки, финанси-
скиот орган е должен, откога ќе ја провери точноста 
на поднесените даночни пријави да направи пред-
лог за годишната пресметка (облог) на данокот на про-
мет, и тоа на ј доцна 15 дена пред да помине срокот до 
кој народниот одбор на околијата (градот) мора да да-
де согласност на завршната сметка на стопанската ор-
ганизација, односно во срокот што ќе го определи 
народниот одбор. Предлогот на финансискиот орган 
ва годишната пресметка (облог) на данокот на про-
мет на стопанската организација треба да ги содржи 
податоците што — според ова упатство — мора да 
го содржи и решението за утврдениот годишен про-
мет и обложениот данок, кое се донесува задолжи-
телно за другите даночни обврзници на данокот на 
промет што се должни да водат работни книги. Фи-
нансискиот орган е должен најдоцна до 31 март со 
решението за облогот да ја утврди висината на про-
метот (даночната основа) и износот на данокот на 
пр.омет за минатата година на сите даночни обврзни-

ци што се должни да водат работни книги, освен на 
стопанските организации, ако најде дека книгите се 
редно водени и дека прометот е правилно искажан." 

П. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Бр. 420 
14 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство! 
Хасан Бркиќ, с. р. 

22. 
Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на 

промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54), 
а во врска со одредбите од забелешката 7 со тар. 
бр. 97 делот А од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАПЛАТА и КОНТРОЛА НА ДАНОКОН 
НА ПРОМЕТ НА ШПИРИТ И АЛКОХОЛНИ 

ПИЈАЛОЦИ 
I. Во Упатството за наплата и контрола на да -

нокот на промет на шпирит и алкохолни пијалоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/54) се вршат след-
ни измени и дополненија, и тоа: 

1. Во точ. 22 од одделот IV (Природно вино) се 
додава нов став, кој гласи: 

„Исто така ќе плаќаат данок на промет во мо-
ментот на реализацијата по исклучок од одредбите 
на тон. 23 од ова упатство, и земјоделските задруги, 
трговските претпријатија и винарските визби 'што 
се занимаваат со откуп на грозје од производителите 
и со преработка во вино и ракија, под услов произ-ѓ 

Бедемите количини вино и ракија да , ги држат во, 
одделни простории и за нив да водат одделни еви-
денции во материјалното книговодство. По исклу^ 
чок, доколку не се располага со одделни простории! 
може да се одобри држање на произведените коли-
чини вино и ракија во одделни садови, со тоа з а 
нив да се води и одделна евиденција во материјал-
ното книговодство. Даночната обврска за овие к о -
личини вино и ракија настанува во моментот на 
реализацијата или кога произведеното вино и р а -
кија се мешаат со оние од откупот (на кои даноч-
ната обврска настанува во моментот на откупот, 
од производителите). Одобрението за плаќање на/ 
данокот на промет За вино и ракија од сопственото 
поизводство во моментот на реализацијата ќе го 
дава народниот одбор на околијата односно градот 
надлежен за местото на производството и сместу-
вањето на виното и ракијата, откога претходно ќе 
се увери дека има можност за одделно сместување 
на в произведените количини вино и ракија и дека 
претпријатијата или задругите со својата органи-
зација на евиденцијата и книговодството како и со 
редното работење овозможуваат правилна примена 
на овие одредби. 

2. Во врска со новата Тарифа за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54), во 
соодветниот дел од упатството се вршат следни из-
мени: место „тар.^ бр. 78", треба да стои „тар. бр. 
92"; место: „тар. бр. 79", треба да стои: „тар. бр. 
95"; место: „тар. бр. 80", треба да стои: тар. бр. 
94"; место: „тар. бр. 81", треба да стои „тар. бр. 
96"; место: „тар. бр. 82", треба да стои: „тар. бр. 97". 

II. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Бр. 710 
22 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 
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23. 
Врз основа на чл. 65 од Основната уредба -за . 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) пропи-
шувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ 27 
НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛА-
ТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ 
1. Според одредбите од чл. 27 на Основната уред-

ба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи има можност службеникот' при 
назначувањето во соодветното звање да биде ра -
спореден во оној платен разред што би го добил со 
редовно напредување според годините на служба-
та, а исто така и можност да се распореди во по-
низок односно повисок алатен разред од оној што 
би го добил со редовно напредување, зашто при 
решавањето за тоа се зема во обѕир дотогашната 
пракса и должностите што ги вршел службеникот. 

Овие одредби треба да се спроведат така што 
во секој случај ќе се утврди вкупното време што 
му се признава на службеникот во годините на 
службата за напредување, па и во случај кога се 
распоредува во понизок или повисок платен разред 
од оној што би го добил со редовно напредување 
според годините на службата. Во решението за на-
значување покрај тоа треба да се означи и денот 
од кој ќе се смета времето за напредување во на-
редниот платен разред односно за добивање на 
периодска повишица. Ако, на пример, службеникот 
е распореден во понизок или повисок платен ра -
Зред од оној што би можел да го добие со редовно 
напредување според годините на службата,' во ре-
шението треба да се цитира дека времето за здо-
бивање со повисок платен разред тече од денот на 
назначувањето, бидејќи во вакви случаи не може 
да има преостанато време што би се сметало за 
напредување во повисо-к платен разред. Ако се 
решило пак службеникот да се распореди во оној 
платен разред што би го добил инаку со редовно 
напредување, сметајќи за секој платен разред по 
три години (ниже образование — почнувајќи од XX, 
средно — од XVI, више — од XIV, доколку во од-
делните прописи не е поинаку определено), во ре -
шението треба да се означи дали има преостанато 
време за унапредување во следниот платен разред и 
колку изнесува тоа време (случајот кога службени-
кот е распореден во некој од пониските платни разре-
ди од завршниот), односно дали има преостанато 
време за добивање периодска повишица и колку 
изнесува тоа (случајот кога службеникот е распо-
реден во завршниот платен разред на звањето за 
кое е предвидена периодска повишица). 

Кога при донесувањето на решението за назна-
чување според чл. 26 и 27 од Основната уредба ќе 
се реши ^преостанатото време да се признае за, до-
бивање на периодска повишица, службеникот не 
може да ја добие периодската повишица пред 1 
април 1955 година без обѕир на бројот на годините 
на службата преостанати потем распоредувањето 
во завршниот платен разред, бидејќи тоа право не 
го имале ни оние службеници што се најдени во 
Службата на денот на преводењето (1 април 1952). 
Со правото на прва периодска повишица може во 
таков случај службеникот да се здобие најрано на 
Ј. април 1956 година, доколку на тој ден би ги имал 
џреостанатите три или повеќе години на службата 
џгго му се признаени за напредување. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 316/55 
3 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на општата управа 
и за буџет, 

Неда Божиновиќ, с. р. 

24. 
Врз основа на чл. 39 од Уредбата за патните и 

селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 59/52) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И 
СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА МИЛИЦИОНЕРИ -
ТЕ, ПОДОФИЦЕРИТЕ И ОФИЦЕРИТЕ НА НА-

РОДНАТА МИЛИЦИЈА 
1. Точката 3 од Упатството за примена на Уред-

бата за патните и селидбените трошоци на мили-
ционерите, подофицерите и офицерите на Народ-
ната милиција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53) 
се менува и гласи: 

„За службени патувања во границите на околи-
јата и за службени патувања во границите на гра-
дот во одвоени места оддалечени повеќе од 10 к и -
лометри, на милиционерите, подофицерите и о ф и -
церите на Народната милиција им припаѓа дневница 
според ст. 1 чл. 7 од Уредбата за патните и селид-
бените трошоци, а ако народниот одбор на околи-
јата односно градот донесол решение за износите 
на дневниците за службени патувања на подрач-
јето на околијата (градот), им припаѓа дневница 
според решението на народниот одбор." 

2. Во точ. 6 по ставот 1 се додава нов став 2, 
ко ј гласи: 

„На милиционери^, подофицерите и на офице-
рите на Народната милиција им припаѓа пропиша-
ната дневница ако на подрачјето на станицата слу-
жбеното патување односно редовното патролирање 
трае преку 12 часови. Потребата за таквото пату-
вање ја одобрува и правда командирот на стани-
цата на Народната милиција." 

3. По точ. 6 се додава нова точ. 7, која гласи: 
„Надоместувањето на селидбените трошоци спо-

ред чл. 15 ст. 2 од Уредбата за патните и селидбе-
ните трошоци им припаѓа и на оние милиционери, 
подофицери и офицери на Народната милиција на 
коишто службата им престанала според отказ по-
ради укинување на станицата на Народната мили-
ција, намалување бројот на милиционери^ во по-
одделни станици или реорганизација на службата." 

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

Бр. 24073 
17 јануари 1955 година 

Белград . 
. . Државен секретар 
за работи на општата управа и 

за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

25. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија, врз основа на чл. 13 точ. г) од 
истиот закон донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА МАШИНИСТИТЕ, МАШИНОВОДАЧИТЕ И 

ОГНАРИТЕ НА ФНРЈ 
Се одобрува според поднесените друштвени пра-

вила оснивањето и работата на Сојузот на машини^ 
стите, машиноводачите и с т а р и т е на ФНРЈ, со 
седиште во Белград, а со дејност на целата терито^ 
рија на Југославија. 

П/3 бр. 20610 
17 декември 1964 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефанови^ с. Њ 
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26. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата , собирите и другите ј а в -
н и собранија, врз основа на чл. 13 точ. г) од истиот 
закон донесувам! 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ОВОШТАРСКО НАУЧНО 

ДРУШТВО 
Се одобрува според поднесениот статут оснива-

њето и работата на Југословенското овоштарско н а -
учно друштво, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Југославија . 

11/3 бр. 18335 
27 ноември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

27. 
Врз основа на чл. 67 и 81 од Уредбата за спро-

ведување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист н а 
ФНРЈ" , бр. 55/54) Сојузниот завод за народно з д р а -
в ј е во согласност со Секретаријатот за социјално 
осигурување на Сојузниот извршен совет, а по до-
бивена согласност од Одборот з а социјална поли-
тика и народно здравје на Сојузниот извршен совет, 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ КАРТОН 

1) Здравствените установи при коишто осигу-
рените лица остваруваат здравствена заштита, д о л -
ж н и се да водат здравствен картон за секое осигу-
рено лице, што се лекува к а ј нив. 

Здравствен картон се должни да водат следни-
ве здравствени установи: домовите за народно 

г здравје, околиските здравствени станици, општин-
ските здравствени станици, здравствените станици 
(амбулантите) на стопанските организации, установи-
те, болниците доколку в р ш а т амбулантна служба 
за надворешни болесници, помошните здравствени 
станици, и овластените лекари. 

2) Здравствен картон осниваат здравствените 
установи при првото користење на здравствена з а -
штита од страна на осигурено лице. 

3) Во здравствениот картон задолжително се 
внесуваат следниве податоци: 

— ѕ.азив на здравствената установа; 
— број на здравствениот картон; 
— лични податоци за осигуреното лице; 
— број на здравствената легитимација на ко -

рисникот на здравствена заштита; 
— катастрален број н а стопанската организа-

ција ; 
— назив на територијално надлежниот околи-

ски (градски) завод за социјално осигурување; 
— датум на секој лекарски преглед; 
— лекарски наод и мислење; 
— шецијалистички, лабораториски и други 

наоди; 
— пропишаниот лек ; 
— терапија; 
— лекарски интервенции; 
— начин на лекувањето; 
— користење на стационарна здравствена уста-

нова. 
Во картонот можат да се з апишат и други пода-

тоци за кои лекарот смета дека се потребни. 

Податоците за здравствените наоди, лекарските 
оценки и мислења ги пополнува самиот лекар. 

4) Осигуреното лице што користи здравствена 
заштита, му се при јавува со здравствената легити-
мација на службеникот на здравствената установа 
што ј а води картотеката. Овој службеник е должен 
да ги провери податоците за работата на осигуре-
никот (страната 9 од здравствената легитимација), 
а в о случаите кога правото н а здравствена з а -
штита е условено со работниот с т а ж проверува 
дали осигуреникот има потребен работен стаж; по-
тем, пронаоѓа или оснива картон н а осигуреното 
лице, ги проверува општите податоци, и настанатите 
измени ги внесува во здравствениот картон. 

Откога ќе ги провери овие податоци, с л у ж б е -
никот што ј а води картотеката го упатува осигуре-
ното лице до надлежниот лекар а здравствената леги-
тимација со здравствениот картон му ја предава на 
лекарот кому што е упатено осигуреното лице. 

5) Кога лекарот го упатува осигуреното лице 
на специјалистички преглед во самата установа или: 
надвор од неа, з а таков преглед му издава упат с о 
означување зашто се бара специјалистички преглед. 
Лекарот специјалист м о ж е да го побара н а увид 
здравствениот картон од болесникот што му е у п а -
тен, ако тоа не предизвикува одолговлечување н а 
прегледот. Наодите на овие прегледи осигуреното 
лице му ги донесува на лекарот ш т о го упатил н а 
специјалистички, преглед. Овие наоди се з а п и ш у -
ваат во здравствениот картон, а документацијата 
се внесува во досието што се води со картонот. 

Специјалистичките установи при кои остварува 
здравствена заштита осигурено лице без одделен 
упат од лекар водат одделен здравствен картон, со -
гласен со потребите на односната установа. С о ц и -
јалистичката установа е должна во случаите кога е 
тоа во интерес на болниот, да ги испрати податоците 
од картонот што ги води, до лекарот к а ј кого се води 
основниот здравствен картон н а осигуреното лице. 

6) Картонот се внесува во одделен п л и к (досие). 
На пликот се з апишуваат општите податоци за оси-
гуреното лице (презиме и име, адреса, број на з д р а в -
ствениот картон, надлежен завод за социјално оси-
гурување). 

7) Здравствените установи се должни да ги чу-
ваат во досието на здравствениот картон специја -
листичките, лабораториските, рентгенолошките и ; 
другите в а ж н и наоди, што с л у ж а т к а к о документа-
ција за лекувањето на осигуреното лице. 

8) Здравствените установи не мораат да вове^ ѕ 
дат здравствен картон за проодни бележници, на! ј 

кои им се у к а ж у в а само брза помош. За овие случаи! ) 
здравствените установи ќе воведат одделна евиден- ' 
ци ја што ја пропишува управниот одбор на т а а 1 
здравствена установа, а ко ја му осигурува на з а -
водот за социјално осигурување контрола на н а - ) 
платата -на трошоците за извршените здравствени 
услуги. 

9) Кога осигуреникот ќе ја промени здравстве-
ната установа, здравствениот картон или преписот од 
истиот задолжително се испраќа до здравствената 

„ установа што ,го примила болесникот на лекување, 
по барање од таа установа или по барање од осигу-
реното лице. 

Здравствената установа што го извршила п р е -
гледот на осигуреното лице, е должна, по барање од 
осигуреното лице или од здравствената установа п р и 
к о ј а осигуреното лице постојано се лекува, да ги 
испрати наодите за извршените прегледи до здрава 
ствената установа што го води основниот здравствен 
картон з а тоа осигурено лице. 

10) Здравствените установи цитирани во точ. ! 
од ова упатство должни се да почнат со оснивање 
и водење на здравствени картони најдоцна со 30 
јуни 1955 година. 
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Здравствениот картон се води според угледниот 
образец даден во прилогот на ова упатство. 

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

Бр. 2369 
30 декември 1954 година 

Белград 
В.д. Директор 

на Сојузниот завод за народно здравје, 
др Борислав Петровиќ, с. р. 

Согласни: 
Секретар 

на Секретаријатот за социјално осигурување 
на Сојузниот извршен совет, 

Зденко Хас, с. р. 
Претседател 

на Одборот за социјална политика 
и народно здравје 

на Сојузниот извршен совет, 
Мома Марковиќ, с. р. 

28. ^ 
Врз основа на чл. 14 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија до-
несува' 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ 
ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДА-
ВАЊЕТО НА СОГЛАСНОСТА НА ТАРИФНИТЕ 
ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Во донесувањето односно давањето на со-

гласноста на тарифните правилници на стопански-
те организации (освен за трговските, угостителските' 
и занаетчиските дуќани) учествува, по правило, 
околискиот односно градскиот синдикален совет. 

2. Земскиот одбор на синдикатите може да уче-
ствува во донесувањето односно давањето на со-
гласноста на тарифните правилници за поодделни 
претпријатија што ќе ги определи тој. 

Земскиот одбор на синдикатите во тој случај е 
должен да ги извести, најдоцна до 1 февруари 1955 
година, за својата одлука односните претпријатија 
и околиските (градските) синдикални совети, како 
и надлежните народни одбори. 

3. За ве сликарските претпријатија во донесу-
вањето односно давањето на согласноста на т а р и ф -
ните правилници учествува управата на републич-
кото здружение на новинарите. 

За поодделни весникарски претпријатија може 
во донесувањето односно давањето на согласноста 
на тарифните правилници да учествува управата 
на Сојузот на новинарите на Југославија, која е 
должна да постапи согласно точ. 2 ст. 2 од оваа 
одлука. 

4. За претпријатијата на поморското стопан-
ство (освен бродоградилиштата, поморско-градеж-
ните и малите пристанишно-транепортни претпри-
јатија) во донесувањето односно давањето на со-
гласноста на тарифните правилници учествува 
Централниот одбор на синдикатите на работниците 
и службениците на поморското стопанство ' на Ју -
гославија. 

5. Во донесувањето односно давањето на со-
гласноста на тарифните ,правилници на железнич-
ките транспортни претпријатија и на претприја-
тијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај учествуваат Следниве органи на Синди-
катот на железничарите на Југославија односно на 
Синдикатот на службениците и работниците на по-
штите, телеграфите и телефоните на Југославија: 

а) Централниот одбор на синдикатите — на осно-
вите " на тарифните правилници на железничките 
транспортни претпријатија односно на претприја-

тајата на поштенско-телеграфско-телефонскиот 
сообраќај; 

б) земскиот односно покраинскиот одбор — на та-
рифните (правилници на железничките транспортни 
претпријатија односно на претпријатијата на по-
штенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; 

ц) околискиот (градски-от) синдикален совет — 
на тарифните правилници на станиците, ложилници-
те и секциите на железничките транспортни прет-
пријатија односно на основните единици на прет-
вора ати јата на поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај. 

6. Земскиот одбор на синдикатите учествува во 
донесувањето односно давањето на согласноста на 
тарифните правилници на стручните здруженија 
и на заедниците на стопанските организации на сво-
ето подрачје. 

7. Спорните прашања во однос на надлежноста 
за учествување во донесувањето односно за дава-
њето нЗа согласноста на тарифните правилници на 
стопанските организации, како и други објасненија 
во врска со тоа ќе дава Централното веќе на Соју-
зот на синдикатите на Југославија, 

8. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 128 

; 15 јануари 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, 

Ѓуро Салај, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 2 од 15 јануари 1955 година објавува: 
Решение за Радио Белград како установа со са-

мостојно финансирање; 
Наредба за заштита на билките како природни 

реткости; 
Наредба за планот на одбраната од поплава за 

1955 година. 
Во бројот 3 од 19 јануари 1955 година објавува: 
Наредба за заштита на билките како природни 

реткости. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 1 од 12 јануари 1955 година 
објавува: 

Свикување на Народното собрание на НР Ма-
кедонија на Петта седница; 

Одлука за утврдување срокови за распишување 
избори за работничките совети на стопанските прет-
пријатија; 

Одлука за евиденција на недвижниот општона-
роден имот; 

Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за минималната школска предспрема 
задолжителна за учениците во стопанството за изу-
чување на одделни занимања односно занаеаи: 

Исправка на Решението за цените на ветери-
нарните услуги во ветеринарни станици. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 1 од 13 јануари 1955 година објавува: 

Одлука за определување на аконтацијата и за 
уплатување на данокот на доход од селското стопан-
ство за првото тримесечје на 1955 година; 

Одлука за вишиот дисциплински суд при Заво-
дот за социјално осигурување на ИР Словенија; 

Решение за Словенската Филхармонија како 
установа со самостојно (Финансирање; 

Решение за Словенскиот напорен театар како 
установа со самостојно финансирање; 



Страна 40 - Број 4 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ̂  ̂  Среда, 26 јануари 1955 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на Радио Љубљана; 

^ Решение за именување членови на управниот 
одбор на Словенскиот народен театар во Љубљана. 
НАРОДНБ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 
. „Народна новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватско во бројот 1 од 13 јануари 1955 година 
објавуваат; 

Решение за назначување постојани судски ве-
шти лица к а ј стопанските судови во НР Хрватска 
за 1955 година. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВКИТЕ 
. „Службени лист Народно Републике Боеле и 

Херцеговине" во бројот 28 од 31 декември 1954 го-
дина објавува: 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Одлука , за оснивање комисија за проценка на 

основните средства на здравствените установи; 
Решение за разрешување и назначување дирек-

тор на Централниот хигиенски завод во Сараево. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА ЦРНЕ 

ГОРЕ 
„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 

во бројот 1—2 од 15 јануари 1955 година објавува:.. 
Упатство за хонорарната настава во школите и 

; еа бројот на редовните часови; 
Решение за Радио Титоград како установа со 

самостојно финансирање; 
; Решение за оснивање технички секции за па-

тишта; 
Решение за престанок на Казнено-попоавител-

; еиот дом во Котор како установа со самостојно ф и -
1 лансирање и за продолжување со работа на истиот 

како пресметковна установа; 
I Решение за потврдување на Статутот на Заво-

дот за социјално осигурување на НР Црна Гора; 

Статут на Заводот за социјално осигурување 
на НР Црна Гора; 

Список за вештите лица на НР Црна Гора за 
1955 година; 

Извештај на Изборната комисија на НР Црна 
Гора за гласањето за отповик на народниот пратеник 
Церовиќ Радоја Комнен избран за републичкиот 
собор на Народната скупштина на НР Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

21. Упатство за измена и дополнение на Упат-
ството за извршување на Уредбата за 
данокот на промет 33 

22. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за наплата и контрола на да-
нокот на промет на шпирит и алкохолни 
пијалоци 35 

23. Упатство за спроведување на одредбите 
од. чл. 21 на Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните 
органи 36 

24. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за примена на Уредбата за 
патните и селидбените трошоци на мили-
ционерите, подофицерите и офицерите на 
Народната милиција 36 

25. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на машинистите, машиноводачите 
и огнарите на ФНРЈ 36 

26. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Југословенското овоштарско 
научно друштво 37 

27. Упатство за здравствениот картон — — 37 
28. Одлука за определување синдикалните 

органи што учествуваат во донесувањето 
и давањето на согласноста на тарифните 
правилници на стопанските организации 39 

Покана за претплата на „Службен лист на ФНРЈ" 
за 1955 година 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1955 година изнесува 1.200 динари 
за еден примерок, 

Претплатата се уплатува однапред за цела година со чековната уплатница што е 
приложена кон ,,Службен ,лист на ФНРЈ", бр. 49/54; текушта сметка бр. 1032-Т-220 при 
Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница 
во бројот врз кој е адресата. ' - Ј 

Доколку претплатата не е обновена, испраќањето на весникот е запрено од 1 јану-
ари 1955 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон забелешките врз грбот на 
чековната уплатница и својата адреса да ја напишат читливо и јасно (по можност со 
машина) без никакви скусувања. Со непотпол н а адреса весникот нема редно да ви доаѓа. 

Ако ја испраќате претплатата со в и р м а н с к и налог, потребно е врз налогот да се 
стават сите податоци од нашата чековна упл а т Ница. 

Доколку за 1954 година ја положил претплатата за вас повисокиот орган, тој за 
тоа е одделно известен, па затоа на такви претплатници не им е приложена чековна 
уплатница. 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е тоа да се напише врз 
грбот на чекот. Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претпла-
тен број. ' 
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