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512. 
Врз основа на точката 14 од Одлуката за амор-

тизацијата на основните средства во здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), а во 
согласност со сојузниот државен секретар за работи 
на финансиите, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

I. Амортизација на основните средства 
1. Делот од амортизацијата на основните сред-

ства на здравствените установи (во натамошниот 
текст: установите) што служи ^за замена на основ-
ните средства нема да се пресметува за оние основ-
ни средства за кои не се предвидени норми на от-
писот во прилогот бр. 2 кон Уредбата за попис и 
проценка на основните средства на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/54). и 
тоа: 

а) за подмладокот до 3 години возраст од гру-
пите 91 и 95, за другите говеда од групата 92, за 
основното стадо од групите 93 и 94 и за другото 
основно стадо од групата 95; 

б) за книгите што имаат посебна вредност (рет-
ки примероци и сл.). 

2. Амортизацијата (делот за замена и делот за 
инвестиционо одржување) за предметите што и1 се 
дадени на установата на бесплатно користење (од 
страна на Југословенскиот Црвен крст и ел.) ќе се 
пресметува и ќе се уплатува во амортизациониот 
фонд на установата. 

3. Намалената амортизација на основните сред-
ства на установите што поради својот сезонски ка-
рактер работат еден дел од годината (точка 12 од 
Одлуката за амортизацијата на основните средства 
во здравствените установи) се предвидува во прет-
сметката на приходите и расходите на установата 
и во така намален износ се калкулира во цените 
односно надоместоците на услугите. 

4. Износот на амортизацијата на основните 
средства во претсметката на приходите и расходите 
установите го пресметуваат според предвидената 
состојба на основните средства на 31 декември од 
годината што и* претходи на годината за која се 
прави претсметката (на пример во претсметката за 
1957 година според предвидената состојба на 31 де-
кември 1956 година). 

По истекот на секој месец установите ги опто-
варуваат своите трошоци за амортизација во висо-
чина на дванаесетти дел од годишниот износ на 
амортизацијата утврден со претсметката на прихо-
дите и расходите на установата. Вкупниот износ на 
амортизацијата намален во смисла на точката 12 од 
Одлуката за амортизацијата на основните средства 
во здравствените установи, установите што поради 
својот сезонски карактер работат еден дел од годи-
ната го распоредуваат на своите трошоци за амор-

тизација само во оние месеци кога работат (за 
време на сезоната). 

Разликите меѓу износот на амортизацијата пред-
виден со претсметката на приходите и расходите на 
установата и износот на амортизацијата според 
фактичната состојба на основните средства на 
крајот на претходната година, се пресметуваат и се 
утврдуваат во текот на пресметковната година, а 
најдоцна до крајот на јануари следната година. 

5. Отписите се вршат на тој начин што изно-
сите на пресметаната амортизација за одделни ви-
дови основни средства што се евидентираат на ин-
дивидуални картони, се распоредуваат заради кни-
говодствен отпис на одделни предмети, според сте-
пенот на нивното користење во текот на годината, 
а според оценката на установата. За предметите 
што се евидентираат само на збирни картони, пре-
сметаната амортизација не се распоредува на од-
делни предмети. 

Под вид на основни средства се подразбираат 
оние предмети на една група за кои се определени 
исти норми на отписот. 

Ако се отпишани сите предмети од ист вид, на-
тамошни отпиен не се вршат. 

6. Амортизацијата на отпишаните основни сред-
ства што можат и натаму да се употребуваат, се 
пресметува и се уплатува во височина на пропи-
шаните норми на отписот и на инвестиционото одр-
жување, се' додека се наоѓаат во употреба односно 
додека не се расходуваат, ако го определи тоа 'ор-
ганот од точката 11 на Одлуката за амортизацијата 
на основните средства во здравствените установи. 

Оваа амортизација посебно се евидентира. 
7. Во текот на годината прибавените (набаве-

ните или бесплатно примените) основни средства 
за кои според одредбите од точката б став 3 на Од-
луката за амортизацијата на основните средства во 
здравствените установи не се пресметува и не се 
уплатува амортизација во годината кога се наба-
вени, не се отпишуваат во таа година. 

За основните средства што поради дотраеност 
се расходуваат пред да бидат наполно отпишани се 
врши во годината во која се расходуваат отпис и 
амортизација во височина на уште нпотпишаниот 
и неамортизираниот износ OBOI ИЗНОС се уплатува 
во амортизациониот фонд на установата и се кни-
жи на товар на трошоците на амортизацијата. 

И. Замена на основните средства 
8. Средствата на амортизациониот фонд нг мо-

нети за замена на основните средства можат да се 
користат: 

а) за набавка на истовидни основни средства 
како и на оние што се заменуваат: 

б) за набавка на основни средства што служат 
за иста функција или за иста основна дејност кпко 
и на средства што се заменуваат а кои мединин-
ско-технички се посовршен« (на пример: место 
стара операциона маса — нова посовремена: метто 
обична ламба за операции — нова. со песћлек^оп; 
место маска за наркоза — апарат »Romotus«: место 
нож^а забарска машин* — електрична забарска 
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машина или »Unit« апарат; место кошула — пи-
жама ити.); 

в) заради пополнување капацитетот што по-
ради дотраеност на постојните основни средства е 
намален, та нема соодветна височина (на пример: 
установата има рентген-апарат кој поради дотрае-
ност наместо 6 може да работи само 3 часа дневно, 
та набавува нов со кој ќе го пополни капацитетот; 
установата има три камиона со носивост по 6 тони, 
но поради дотраеност тие можат да носат товар 
од по 4 тони, та се набавува уште еден итн.); 

г) за набавка на главни делови на основни сред-
ства со кои се заменуваат ваквите дотраени делови, 
ако со таа замена се продолжува нормалниот век 
на траењето на основните,средства (на пример: мо-
тор нр камион и ел.). 

Ако со замената на одделни делови не се про-
должува предвидениот век на траењето, таква за-
мена односно работи на основните средства не мо-
жат да се вршат од средствата на амортизациониот 
фонд наменети за замена, туку претставуваат ин-
вестиционо или текушто одржување; 

д) за набавка на основни средства дадени на 
установата на бесплатно користење во смисла на 
точката 2 од ова упатство, ако ваквите основни 
средства ќе бидат одземени од здравствената уста-
нова или расходувани; 

ѓ) за уплата на вредноста на приплодот на 
основното стадо. 

III. Инвестиционо одржување 
9. Делот на амортизацијата што служи за ин-

вестиционо одржување на основните средства се 
пресметува со примена на нормите на инвестицио-
ното одржување врз основицата за амортизација на 
оние основни средства за кои е предвидена норма 
на инвестиционото одржување во Прилогот 2 кон 
Уредбата за попис и проценка на основните сред-
ства на здравствените установи, 

Одржувањето на основните средства за кои не 
се пресметува делот на амортизацијата за инвести-
ционо одржување според одредбата од претходниот 
став (категориите 7, 8, 9 и групите 63 и 65), се врши 
од средствата предвидени за режиски трошоци спо-
ред претсметката на приходите и расходите на 
установата. 

IV. Амортизационен фонд 
10. Средствата на амортизациониот фонд наме-

нети за замена на основните средства и средствата 
наменети за инвестиционо одржување се евиденти-
раат во книговодството на установата на посебни 
сметки. 

И. Вредноста на продадените основни средства 
ја внесуваат установите во својот амортизационен 
фонд (во делот за замена). 

Кога при продажбата и ликвидацијата на основ-
ните средства трошоците на демонтажата се пого-
леми од вредноста на деловите на расходуваните 
основни средства, ваквите трошоци се книжат како 
вонредни расходи. 

12. Средствата на амортизациониот фонд што 
До 31 декември 1955 година служел и за замена и 
ва дополнување на основните средства, како и за 
нивно инвестиционо одржување, ќе ги распореди 
управниот одбор на установата според состојбата на 
амортизациониот фонд на 3! декември 1955 година, 
вклучувајќи го и износот на пресметаната аморти-
зација што не е пренесен во амортизациониот фонд 
до класот на 1955 година, 

Делот од очне средства што управниот одбор ќе 
го определи за дополнување на основните средства 
се пренесува во инвестициониот фонд, а делот од 
средствата определен за замена и инвестиционо 
одржување останува во амортизациониот фонд. 

V. Инвестиционен фонд 
13. Приходите и расходите на инвестициониот 

фонд се утврдуваат со посебна претсметка. Прет-
сметката на инвестициониот фонд се донесува за 
една година. 

14. Ако установата спрема одобрената завршна 
сметка за претходната година има вишок на при-
ходите над расходите, а дел од тој вишок на при-
ходите се внесува во инвестициониот фонд, уста-
новата може да изврши измена на претсметката на 
инвестициониот фонд и така изменетата претсметка 
му ја доставува на согласност на органот од точ-
ката 10 на Одлуката за амортизацијата на основ-
ните средства во здравствените установи. 

15. Во претсметката на приходите на инвести-
циониот фонд се внесуваат: 

а) непотрошените средства од претходниот пе-
риод; 

б) амортизацијата на сите основни средства што 
спаѓаат во категоријата 1 според одредбите од Уред-
бата за попис и проценка на основните средства на 
здравствените установи (точка 7 од Одлуката за 
амортизацијата на основните средства во здравстве-
ните установи) — за периодот за кој се прави прет-
сметката ; 

в) дотациите наменети на овој фонд; 
г) другите приходи на фондот. 
16. Во претсметката на расходите на инвести-

циониот фонд се предвидуваат средства за: 
а) адаптации; 
б) подигање здравствени објекти (новоградби и 

опрема); 
в) подобрување опременоста на установите (до-

полнување на основните средства). 
Средствата што не ќе бидат ангажирани според 

претсметката на фондот како негови расходи, како 
и средствата ангажирани а непотрошен и се прене-
суваат во наредната година. 

17. Установите што според републичките про-
писи имале фонд за замена и дополнување Форми-
ран од вишокот на приходите според завршната 
сметка, средствата на овој фонд ќе ги пренесат во 
инвестициониот фонд. 

VI. Други одредби 
18. Од средствата на амортизациониот и инве-

стициониот фонд може да се набавува и материјал 
со чија обработка ќе се добијат основни средства-. 
Од средствата на овие фондови можат да се пла-
ќаат и надоместоци за обработка на основните 
средства. 

19. Користењето на средствата за инвестиции 
се врши врз основа на инвестиционата програма 
според прописите за изработка и одобрување на 
инвестиционата програма. Со програмата се опреде-
луваат: видовите на работите односно набавките, 
височината на потребните средства, периодот за 
извршување на работите по тримесечја и образло-
жение на потребите за извршување на работите. 

20. Народната банка врши контрола на на мин-
ска та употреба на средствата на амортизациониот 
и инвестициониот фонд, а за користење на сред-
ствата според точката 19 од ова упатство устано-
вата е должна да и' ја поднесе на Народната банка 
инвестиционата програма. 

21- Средствата на амортизациониот и инвести-
циониот фонд на установата можат да се употребат 
само за потребите на установата t чии се фондовите. 

22. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 500 
13 септември 1956 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, 

др Херберт Краус, е. р. 
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513. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, поодувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) и членот 
3 точка 4 од Уредбата за наплата на придонесот за 
детската заштита за време на траењето на „Дет-
ската недела" („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 42/54), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ИЈА ДОПЛАТИЛ ПО-
ШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПО-

ВОД „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" ВО 1956 ГОДИНА 
На 30 септември 1956 година ќе се пушти во оп-

тек доплатна поштенска франко и порто марика по 
повод „Детската недела" во 1956 година, секоја во 
вредност од 2 динара, 

Сликата на двете марки прикажува деца како 
грабат книга од гуска (според еден уметнички 
релјеф). Под мотивот вцрѕган е натписот „Југо-
славија" а над него текстот: „Дечја недела 1956" — 
се со латиница. Ознаката на вредноста со „2" е во 
долниот десен агол од маската. На порто марката 
во долниот лев агол вертикално стои уште зборот 
„порто" — со латиница. Бојата на франко марката 
е темнозелена, а на порто маската црнојоргованеста. 

Овие марки ќе бедат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатни поштенски марки за 
вееме на траењето на Детската недела, од 30 сеп-
тември до 6 октомври 1956 година. 

Бр. 9861 
17 септември 1956 година 

Белград 
Генерална дирекција па вештите, телеграфите и 

телеф#н*те 
Го застапува 

Генералниот директор. 
Владимир Шени, е. р. 

514 
Врз основа на членот 17 а во врска со членот 

12 од Уредбата за управување со фондовите за 
унапредување на селското стопанство („Службе« 
лист на ФНРЈ*, бр. 22/56), Сојузот на селскостопа«-
ско-шумарските кликнеш на ФНРЈ донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕ-
МИИ НА СЕЛСЈГОСТОиАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА, 'РЖ, 

ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА 
1. Во Одлуката за давање премии на селскосто-

гханските производители за сортно семе од пченица, 
'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист 
на ФНРЈ*, бр 32/56). ставот 1 од точката 2 се ме-
нува и гласи: 

„За семенска пченица, 'рж, овес и ОЗЈШ јачмен 
премијата на селскостопанските производители ќе 
им се исплатува покрај слободно формираната от-
купна цена " 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1956 година. 

Бр 4648 
8 септември 1956 година 

Белград 
Сојуз на селскостопанско-шумареките комори 

на ФНРЈ 
Потпретседател 

на Управниот одбор, 
Миленко Бојаниќ, е. р. 

Го заменува 
Генералниот секретар, 

нж. Јордан Блажевски, е. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка ' 4 од Уставниот закон, а на пре-
лог од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕ-
ДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ* 
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА 

1 
Се отповикува 
Марко Никезиќ од должноста извонреден пра-

теник и оно л немошен мие истер на Федератив на 
Народна Република Југославија во Либија. 

И 
Се назначува 
Јосип ѓерѓа, извонредниот и ополшшошен ам-

басадор на ФНРЈ во Египет и з а извонреден пра-
теник и опоЈШСмсшен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Либија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 18 

20 септември 1956 година 
Белград 

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

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
Службени гласник Народне Републике Србије* 

во бројот 31 од 30 ју мш 1556 родина објавува: 
Одлука за условите под кои се врши навалува-

ње на катастарскиот приход од земјиштето перади 
намалување приносот поради елементарни несре-
ќи, растениски болести и штетници или поради дру-
ги вонредни настани; 

Одлука за републичкиот фонд за патишта и 
за фондовите за патишта на автономните единици; 

Одлука за управување и употреба на средствата 
на републичкиот фонд на водите; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување; 

Одлука за посебните норми на придонесот за 
здравственото осигурување; 

Уредба за спроведување на спојувањето на 
Рударскиот и Геолошкиот факултет на Универзи-
тетот во Белград во нов Рударско-геолошки ф а к у л -
тет на Универзитетот ве Белград; 

Уредба за издвојување и управување со шу-
мите за одбрана на насипите; 

Правилник за организацијата и работата на сре-
дните земјоделски и средните шумарски школи; 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске, во бројот 34 од ао јуни 1056 година 
немаат службен дел. 

Во бројат 37 од 13 јули 1056 година објавуваат! 
Наредба за определување градежните објекти за 

кои републичкиот Градежен инспекторат односно 
народните одбори на околиите ќе осниваат комисии 

Среда, 26 септември 1956 



Среда, 28 септември 1956 

за преглед нд изведените градежни објекти во 1956 
година. 

Во бројат 36 од 12 јули 1956 година немаат слу-
жбе« дел , 

Во бројот 37 од 13 јули 1955 година објавуваат: 
Закон за укинување на членот 5 од Законот 

за прекршоците против јавниот ред и мир; 
Заков за Високата управна школа во Загреб; 
Закон за Високата стопанската школа во За-

греб: 
Закон за вишите школи за медицински сестри; 
Закон за виитити школи на технипарите од 

здравствената струка! 
Закон за школите за болничари; 
Одлука за измена на границата меѓу Народна 

Република Хрватска и Народна Република Воена 
и ^еоцеговина; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
општественото управување со вишите школи; 

Одлука за доделување почесна пензија и посто-
јана помош: 

Одлука за височината на дневниците и на надо-
местокот поради одвоениот живот од фамилијата за 
службеииците на републичките органи и установи; 

Решение за именување претседател и члено-
ви на Советот за култура и наука на Народна Ре-
публика. Хрватска; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за просвета на Народна Република Хр-
ватска: 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за народно здравје на Народна Републи-
ка Угтатска: 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за социјална заштита на Народна Ре-
пубттг-мго vrmjvrcKa: 

Правилник за измена на Правилникот за сту-
дентската пракса на вишите педагошки школи 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ-

НИЈЕ 
„Урадим лист Народне Републике Словеније" 

во бројот 23 од 12 Јули 1956 година објавува: 
Решиние за составот на Советот за школство 

ria НРС: 
Решение за составот на Советот за култура и 

просвета на НРС; 
Решение за составот &а Советот за здравство 

на ИРО: 
Решение за составот на Советот за социјално 

осигурување на НРС; 
Решение за разрешување и именување на се-

кретарот и државниот потсекретар во Државниот 
секретаријат за финансии на НРС и во секретари-
јатите на И з в р ш н и ^ совет на ТТРС: 

Решение за дополнително именување членови 
на управниот одбоп нд Чалоината банка на ФНРЈ 

ГГентпалд за НР С л о г о н !а 
Во бродот 24 ол IP 1v.ttt4 10*4 година објавува 

само одлуки ва народните одбори. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
IV! А KF ЛИНИ 1А 

.»Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 13 ол Зв waj 195* година -Јавува: 

Тарифа за надокнадите w експроприрани зе-
мјишта во 1955 година на територијата на НР Ма-
кедонија; 

Правилник за полагање испит за квалификувани 
Ц висококвалификувани работници кои се здобиле 
со струине спрема по пат ва проучување: 

Исправка па Правилникот за дипломски испит 
ВО *Т>0ТТ*ТТ*Т<» СТРУЧНИ питови 

Во бројот 14 од 29 мај 1956 година објавува: 
Закон за органите на управата во НР Маке-

донија; 
Закон за задолжително учество на граѓаните во 

отстранување на општа опасност 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

,»Службени лист Народне Републике Црне Горе* 
во бројот 12 од 26 јуни 1956 годи« објавува: 

Средба за оснивање Идеолошкиот диспанзер на 
На ро ина Република Ирна Гора: 

Тарифа за надоместокот ча експроприраните зем-
јишта; 

Наредба за ветеринарниот преглед иа добитокот 
што се испраќа на заеднички планински пасишта; 

Упатство за измени на Упатството за признавање 
на стручната спрема и за полагање стручни испити 
за рпг*Ј̂ чгГ/ТТе н а моторни возила: 

Одлука за располелба на општата норма на при-
дснррпт ^ социјално осигурување: 

Одлука за височината ва премијата и на надо-
местокот за одделни случаи на задолжително рео-
сигурање и за постапката за остварување на надо-
местокот: 

Одлука за условите за установување и за висо-
ДА посебните НОРМИ на придонесот за здрав-

стаде з оси ̂ yrryj^si е 

Во посебно издание иа „Службен лист 
на Ф*ТРЈа излегоа пц печат 

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ" 
бп. 37 
ПРОГРАМА НА ГРАДИВОТО ЗА СТРУЧЕН 
ИСП^Т ЗА КВАЛИФИНИРАН И ВИСОКО-

КВАЛИФИШ^ВАН РАБОТНИК ВО 
ТРГОВИЈАТА 

Цена 60 динари 
Додаток на „Службен лист на ФНРЈ" 

бр. 38 
ПОСЕБНИ УЗАНСИ СПОРЕД КОИ ОВЛА-
СТЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЧЕ ВРШАТ 
КУПУВАЊЕ НА ТУТУН ПО 13ЕШ1ТЕ ОД 
ТОЧ 1 НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИ-
ТЕ ОТКУПНИ ПЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИ^ 
ДОВИ И КЛАСИ ТУТУН ОД РОДОТ НАТ 

1956 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ? 
ФНРЈ", бр. 11/56) ** 

Цена 80 динари ! 
Порачки прима Комерцијално™ одделев 

ние на „Службен лист на ФНРЈ", Белград, 
^палези^а Magxa ул. бр. 9-^Жирр .светка 
г а л а н т 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

512 Упатство за спроведување на Одлуката за 
амортизацијата на основните средства во 
здравствените установи — — — — — 717 

513. Решение за пуштање во оптек на доплат-
не поштенска франко и порто марка по 
повод Детската недела — — — — — 719 

514. Одлука за измена на Одлуката за давање 
премии на селсксстопанските производи-
тели за сортно семе од пченица, 'рж, озим 
јачмен, овес ориз и соја — — — — — 719 

СЛУЖБЕН ЛИСТ ГА ФНРЈ Страна 720 — Број 40 


