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462. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ. 
3 АЦИ ЈАТА НА НАУЧНАТА РАБОТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за организацијата на научната ра-
бота што го усвои Сојузната народна скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 9 јули 1957 го-
дина. 

ПР бр. 13 
10 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републикава, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА НАУЧНАТА РАБОТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради организирање и унапредување на науч-
ната работа, развиток на научната мисла и обезбе-
дување на условите на научното творештво, се 
осниваат научни установи и академии на науките, 
како и други организации што ги предвидува овој 
закон. 

Член 2 
Научните установи по пат на научни методи и 

постапки работат на проучување, истражување и 
решавање на проблеми од определена научна област 
и пронајдуваат можности и форми на примена на 
научните резултати и откритија во праксата. 

Овој закон се однесува на сите научни уста-
нови без оглед на тоа кој ги основал нив доколку 
со неговите одредби не е пропишано поинаку. 

Овој закон не се однесува на установите што 
се занимаваат претежно со техничка контрола на 
производството, со стручна анализа, со експертиза, 
со разработка на проекти и планови, или што слу-
жат претежно з-а наставни, демонстрациони, доку-
ментарни и други слични цели. 

Член 3 
Академиите на науките и уметностите здружу-

ваат истакнати научници, уметници и други кул-
турни. творци и со својата дејност ја развиваат на-
учната мисла, ја поттикнуваат, ја организираат и 
ја унапредуваат работата на науката и на нејзи-
нава примена во праксата, и работат на унапредува-
њето на уметностите и културата. 

Овие академии се осниваат со р,епублички за-
кон. 

Член 4 
Академиите на науките можат да бидат осно-

вани и хако единствени научни организации на Ју-
гославија за една односно повеќе сродни научни 
области (академија на општествените науки и др.). 

Овие академии се основаат со сојузен закон, со. 
кој се определуваат задачите, организацијата, упра-
вувањето, начинот на работата и седиштето на ака-н 
д еми јата. 

Член 5 
Научните установи се самостојни установи со 

кои се управува според начелата на општественото 
управување. 

Член 6 
Во научната работа загарантирана е слободата 

на научната мисла и на научното творење. 
- Резултатите на научната работа и' се достапни, 

на јавноста 
Член 7 

Научните установи и академиите на науките и 
уметностите имаат свои правила. 

Научните установи и академиите на науките и 
уметностите работат во склад со одредбите на за-
конот и на своите правила. 

Научните установи имаат својство на правна 
лице доколку со актот за оснивање на помали фа^ 
хултетски установи не е определено поинаку. 

Член а 
огради поттикнување, помагање и ускладувале 

на научната работа од посебно значење и општ оп-
штествен интерес, се основа Сојузен совет за науч-
на работа. 

Сојузниот "совет за научната работа е опште-
ствено ' тело, чиј состав и делокруг го определува, 
овој закон. 

Сојузниот совет за научна работа управува со 
посебниот фонд за научна работа. 

Во. народните републики можат да се форми-
раат совети за научна работа чиј делокруг е утвр-
ден со закон. 

Член 9 
Со цел за поправилно користење на научните 

сили и опрема и другите материјални средства, на-
учните установи и научните организации соработу-
ваат и си укажуваат една со друга помош, а по 
потреба и се здружуваат. 

Член 10 
Научните установи и академиите на науките и 

уметностите одржуваат врски со сродните установи,, 
организации и одделни научници во странство. 

И. НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Задачи 
Член 11 

Научната установа: 
— ја организира и ја врши научната работа и 

ја унапредува науката; 
— ги усовршува истражувачките методи; 
— го помага стопанскиот, културниот и опште-

ствениот развиток на земјата со работа на акту-
елни научни и стручни проблеми и со соработка со 
стопански, културни и други организации; 

— работи на усовршување на стручниот кадар 
и на создавање научен подмладок; 

— ги објавува резултатите на својата научна и 
стручна работа и се грижи за можноста на нивна-
примена во праксата: 
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— соработува со научните установи во 'земјата 
и во странство; 

— врши и други работи определени со актот за 
основање и со правилата на установата 

Член 12 
Научната установа им уважува на научните и 

стручните работници помош и услуги, под условите 
и на начинот што ќе ги пропишат правилата на 
усниот? ата. 

2. Основање и престанок 
Член 13 

Поучна установа може да се основе со закон и 
со уредба или со одлука на претставничкото тело 
на автономната единица и на околискиот народен 
одбор, како и со статут или 'статутарна одлука на 
академијата на науките и уметностите на униве-р-
зитет и факултет. 

Правата на основачот во поглед на научните 
установи што се основани со закон ги врши соод-
ветниот извршен совет, доколку со тој закон не о 
определено поинаку. 

Научна установа можат да основат и опште-
ствени и стопански организации. 

Член 14 
Научеа установа можат заеднички да основат 

двајца или повеќе основачи. 
Овие основачи со договор ги регулираат меѓу-

себните односи, нивниот однос спрема установата 
м начинот на вршењето на правата на основ-ачот. 
'Договорот го регистрира републичкиот совет за 
научна работа. 

Член 35 
Научна установа може да се осново ако се обе-

збедени потребните научни кадри и материјални 
средства и ако постои определена програма за на-
учна работа. 

За постоењето на овие услови задолжително се 
прибавува мислење од републичкиот совет за на-
учна работа, а за установите што ги основаат со-
јузни органи - мислење од Сојузниот совет за на-
учна работа. 

Член 16 
Општествената организација односно стопан-

ска I а организација основа научна установа со акт 
од надлежниот орган на управувањето. 

Член 17 
Актот за основање на научна установа, содржи 

одредби за основните задачи, за органите на упра-
вувањето и за нивниот делокруг, за финансискиот 
режим и за правата на Нејзиниот основач, како и 
податоци за основните и други средства нужни за 
работа на установата што е должен да ги обезбе-
дува основачот. 

Актот за основање мора да биде во склад со 
соодветните одредби од овој закон. 

Член 18 
Сите научни уста.нови од територијата на на-

родната република се регистрираат во републичкиот 
совет за научна работа. 

За укинување на научната установа се изве-
стува републичкиот совет за научна работа заради 
бришеле од регистарот. 

Член 19 
Научната установа што не ги извршува своите 

задачи или не ги исполнува условите предвидени 
со о^сј закон, може да со укине. 

Член 20 
Ако научна установа е основана со закон или 

оо акт што го" потврдува народното собрание, таа 
може да се укине само со соодветен пропис. 

Во сите други случаи, за укинувањето на на-
учната установа решава основачот, по своја иници-
јатива или по предлог од републичкиот односно Со-

јузниот совет за научна работа. Решението за уки-
нување мора да го содржи начинот на ликвидирањ-е 
на правата и обврските на установата. 

Против решението за укинување може да из-, 
јаз, ; жалба советот или колективот на укината 
установа до органот надлежен за решавање по 
жалбата против решенијата што во управната по-
стапка ги донесува основачот. 

3. Правила 
Член 21 

Правилата на научната установа содржат осо-
бено одредби за нејзините задачи, за организаци-
јата, составот, делокругот и овластувањето на орга-
ните на управувањето и за внатрешното работење. 

Член 22 
Правилата на научната установа ги потврдува, 

во зависност од тоа кој е основач, извршниот совет, 
народниот одбор, факултетскиот односно Универзи-
тетскиот совет или претседателството на академи-
јата на науките. 

Правилата на научната установа што ја осно-
вала општествена или стопанска организација ти 
потврдува народниот одбор на околијата со согла-
сност од републичкиот совет надлежен за работите 
на науката. 

Потврдата на правилата не може да се ускрати 
ако се исполнети условите за основање на научната 
установа и ако нејзините правила се во склад со 
законот и со други прописи. 

Член 23 
Научната установа што ја основала опште-

ствена или стопанска организација може да започ-
не со работа дури откога се потврдени нејзините 
правила. 

4, Управување 
Член 24 

Со научната установа управуваат советот, упра-
вата и директорот на установата. 1 

Управа се формира во поголемите научни уста-
нови и во научните установи што имаа1? развиена 
внатрешна организација. 

Во помала факултетска установа работите на 
советот може да ги врши факултетскиот совет. 

Член 25 
Советот на научната установа го составуваат 

Членовите што ги избира научно" стручниот колек-
тив на науч.ната установа и членовите што ги име-
нува основачот од редот на научните стручните и 
другите јавни работници, ^ако и претстав-ници. на 
заинтересираните органи, установи и организации. 
Кои се тие органи, установи и организации, се опре-
делува со актот за основање на научната установа. 

Републичкиот совет за научна работа може да 
именува за член на советот на научната установа 
еден од научните, стручните и од другите јавни ра-
бо-тници. 

Ако научната установа има редовни и дописни 
членови, и тие во смисла на овој член го састаЕу-
ваат научно-стручниот колектив. 

Директорот на установата по положбата е член 
на советот. . 

Член 26 
Составот, бројот на членовите и начинот на из-

борот на советот го определуваат правилата на на-
учната установа во склад со актот за основање. 

Бројот на членовите на советот што ги избира 
колективот не може да биде помол од четвртина 
ниту поголем од половина на вкупниот број на чле-
новите. 

Член 27 
- Советот на научната установа: 

1) донесува правила на установата; 
2) ја утврдува претсметката и ја одобрува за^ 

вршната сметка на установата; 
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3) распишува конкурс за избор на директор и 
научен и стручен персонал и избира референти за 
тој избор; избира ^иоектор, научен и стручен пер-
сонал и назначува раководители на организацио-
ните единици на установата; 

4) одлучува за формирање на фондови и за 
расподелба на нивните средства; 

5) ги утврдува плановите и програмите на ра-
ботата на научната установа; 

6) 'ја претресува, состојбата во установата и из-ѕ 
вештаите за работата и донесува заклучоци; 

7) ги претресува прашањата на соработката на 
установат^ со домашни и странска установи и ор-
ганизации и дава согласност за соработката на уста-' 
новата со странски установи или организации; се 
грижи за координацијата на работата со сродните 
установи; 

8) го одобрува склучувањето на договори со кои 
се создаваат долгорочни обврски на установата, на 
директорот или на соработници со странски правни 
лица или со поединци; 

- 9) врши и други работи што со закон и со други 
прописи ќе му бидат ставени во делокругот. 

Член 28 
Советот на научната установа што ја основал 

универзитет или факултет, е должен, пред конеч-
ното утврдување на планот на научната работа да 
побара за него мислење од Универзитетскиот одно-
сно факултетскиот совет. Предлозите за измена или 
дополнение на планот го обврзуваат советот на на-
учната установа. ^ 

Изборот на директорот во овие установи го по-
тврдува Универзитетскиот односно факултетскиот 
совет, а распишувањето на конкурс се врши преку 
универзитетската управа односно факултетскиот 
совет. 

Член 29 
Членовите на советот на научната установа се 

избираат односно се именуваат на две години. 
Членовите на советот можат да се отповикаат 

односно да се разрешат од должноста и пред исте-
кот на тоа време. 

Член 30 
Претседателот на советот се избира од редот на 

членовите на советот. Директорот на научната уста-
нова не може да биде претседател на советот. 

Член 31 
Советот полноважно решава само во седници и 

Ико на седницата е присутно мнозинство од него-
вите членови. 

Заклучоците на советот се донесуваат со мно-
зинство гласови од присутните членови. ^ 

Член Ш 
Управата на научната установа ја составуваат 

директорот и членовите што ти избира колективот 
од својата средина. Овие членови се избираат на 
две години, а нивниот број и начинот на изборот 
се определува со правилата на установата. 

Член 3-3 
Управата на научната установа: 
1) изработува предлог на правилата на науч-

ната установа.; 
2) ги претресува и ги составува предлозите и 

нацртите на актите што ги донесува советот; 
3) составува" планови за научната и- стручната 

работа на установата; го организира нивното извр-
шување; составува годишен извештај за работата; 

4) распрашува за повремените извештаи на ра-
ботните групи и на одделни соработници или чле-
нови на установата и во врска со тоа дава свое 
мислење и предлози за унапредување на работата 
на научната установа; 

5) дава согласност за објавување научни и 
Стручни работи на установата: 

6) одлучува, во рамките на овластувањата од 
правилата на установата, за назначувањата, отка-
зите и за другите службенички односи; 

7) решава по приговорите против решенијата 
на директорот на установата за назначување, за 
прекин на работниот однос и за унапредување на . 
персоналот; 

8) се грижи за општествениот имот што и е да-
ден на управување на установата и ги врши со пра-
вилата предвидените работи на располагање. 

Во научната установа која нема управа, рабо-
тите од точ. 3, 4, 5 и 7 ги врши советот на устано-
вата а другите директорот. 

Член 34 
Седниците на управата ги свикува и им прет-

седава директорот. 
Директорот е должен да свика седница и по ба-

рање од мнозинството на членовите на управата. 
Член 35 

Директорот на научната установа го назначува 
основачот врз основа на избор од страна на советот. 
Ако е тоа определено со актот за основање на уста-
новата, директорот може да го назначи самиот 
совет. 

Назначувањето се врши врз основа на јавен 
конкурс, ако со актот за основање не е определено 
поинаку. 

Член 36 
Директорот се накачува од редот на научните 

работници или од лицата што се занимаваат со 
научна работа во соодветната област. 

Директорот се назначува на три до пет години 
во склад со правилата на научната установа. 

Во големите научни установи директорот може 
да има помошник. 

Член 37 
Директорот непосредно раководи со установата 

и ја организира нејзината работа,. Тој особено се 
" грижи работата на установата да им одговара на 
нејзините задачи. 

Директорот се грижи за издигањето и развојот 
на научните и стручните работници на установата, 
како и за развитокот на стручњаците што се во 
установата на научно и стручно усовршување. 

Директорот ги приготвува седниците на советот 
и се грижи за извршувале на заклучоците на сове-
тот односно на управата. 

Член Зв 
Директорот, во рамките на овластувањата што 

му се дадени со правилата на установата, ти доне-
сува сите решенија за службеничките односи. 

Директорот е наредбодавец за извршување на 
претсметката на установата. 

Член 39 
Директорот ја прететавува установата и ја за-

стапува пред трети лида. 
Директорот се грижи за извршување на зако-

ните и на други прописи, како и за законитоста на 
работата на установата. 

Директорот е должен привремено да запре од 
извршување заклучоци на советот.односно на упра-
вата, ако смета дека не се во склад со прописите. 
Запрениот заклучок се доставува на конечна одлу-
ка до органот што врши надзор над работата на 
научната установа односно до советот. 

Член 40 
нацртите на правилата и на плановите за на-

учната и стручната работа и другите важни пра-
шања на установата се изнесуваат пред научно-
стручниот колектив на установата заради прибаву-
вање на негово мислење. 

5. Финансирање 
Член 41 

Секоја научна установа име своја претсметка. 
Средствата за ,извршување на основните задачи 
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на научната установа е должен да ги обезбедува 
Основачот. 

Приходите на установата, во целост или дело-
мично, се обезбедуваат од страна на основачот или 
од дотации на државните органи, установи ида ор-
ганизации, како и со средствата што ќе ги оствари 
установата со својата научна и стручна работа, 

Член 42 
Во зависност од начинот на финансирањето, 

претсметката на научната установа е прилог кон 
определениот буџет на политичкотериторијалната 
единица или самостојно ја донесува советот на на-
учната установа. 

Претсметката на 'универзитетските и факултет-
ските установи и на установите на академиите на 

^науките и уметностите е составен дел од претсмет-
ката на универзитетот, факултетот односно акаде-
миите на науките. 

Член 43 
Научната установа може со одделни државни 

органи, стопански и други организации и установи 
да склучува договори за извршување определени 
истражувачки работи или за вршење стручни услу-
ги и да договори! надоместок за таквите работи. 

Средствата дстварени. со извршување на дого-
ворите се внесуваат во 'фондовите предвидени со 
актот за основање или со правилата на установата.' 

Член 44. 
Актот за основање на научната установа о,пре-

делува кои фондови може да ги формира научната 
установа од средствата што и ги обезбедува основа-
чот, од средствата што ги остварува таа со научна 
и стручна работа или од други добиени средства 
наменети за научни цели. 

Средствата на фондовите можат да се користат 
само според нивната намена. 

Член 45 
Остварениот вишок на приходите над расходите 

научната установа го внесува во фондовите според 
одредбите од правилата а во склад со законските 
прописи. 

6. Надзор 
Член 46 

Надзор над законитоста на актите на научните 
установи врши републичкиот совет надлежен за ра-
ботите на науката. 

Надзор над финансиското работење на науч-
ните установи вршат надлежните финансиски ор-
гани на народниот одбор, доколку со посебни про-
писи не е определено поинаку. 

Другите права на државните органи во поглед 
на надзорот над законитоста на работата на науч-
ните установи можат да се утврдуваат само со 
закон. 

Член 47 
Републичкиот совет за научна работа води гри-

жа за извршувањето на овој закон во поглед на 
основањето на научните установи, формирањето на 
нивните органи и (^образувањето на постојните на-
учни установи кон одредбите од овој закон. 

Член 48 
Сојузниот односно републичкиот совет за науч-

на работа може да предложи укинување на науч-
ната установа ако таа не ги исполнува условите за 
научна работа, или не ги врши задачите заради кои 
е - основана, или ако нема потреба од таква уста-
нова. 

Сојузниот односно републичкиот совет може да 
предложи спојување на научни установи ако е тоа 
во интерес на рационалното користење на средства-
та и кадрите и на поуспешната работа. 

Ш. НАУЧНА РАБОТА И СОРАБОТНИЦИ НА 
НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Организација на научната работа 
Член 49 

Научната работа во научните установи се врши 
по утврден план и програма за работа, кои опфаќа 
долгорочни и непосредни задачи. 

Член 50 
Одделни научни установи можат да имаат свои 

редовни и дописни членови, чиј избор, права и дол-
жности се утврдуваат со актот за основање и со 
правилата. 

Член 51 
Најмалку еднаш годишно се одржува соста,нок: 

на целиот колектив на научната установа заради 
разгледување на состојбата и работата на устано-
вата и заради претресување на предлозите што се 
однесуваат на тие прашања. 

Член 52 
Научните установи ги објавуваат резултатите 

на научната работа во своите редовни публикации 
или во списанија, како и на друг годен начин. 

Член 53 
Научните установи можат да имаат свои одде-

ленија, отсечи, лаборатории, библиотеки, центри за 
документација л фотографија, специјални работил-
ници, опитни потони и други помошни организа-
циони единици, чии задачи, положба и управување 
се определуваат со правилата. 

Научните установи можат за вршење на опре-
делени работи да основат заеднички помошни орга-
низациони единици. 

Секоја од овие организациони единици чија ра-
бота бара повеќе самостојност, мора да има свои 
правила, што ги донесува советот на установата. 

2. Соработници 
Член 54 

Со оглед на своите научни и . стручни способ-
но СТР! работното место и другите услови предви-
дени со овој закон, соработниците на научните уста-
нови можат да бидат: научни советници, виши на-
учни соработници и научни соработници, асистенти, 
Б Р И Ш И стручни соработници, стручни соработници, 
како и лаборанти, препаратори, технички соработ-
ници, помошни лабораети и др. 

Во универзитетските и факултетските установи 
соработници се и без посебен избор наставниците, 
асистентите и другите универзитетски односно фа-
култетски соработници. 

-Член 55 
За научен советник и виши научен соработник 

може да биде избран кандидат кој има докторат на 
науките и позначајни објавени научни и стручни 
работи. 

За научен соработник може да биде избран кан-
дидат кој има договорат на науките и објавени на-
учни и стручнрх работи. 

За асистент на научна установа може да биде 
избран кандидат кој има свршен факултет, стручна ^ 
пракса и кој покажал смисла за научна работа. 

Член 56 
За виши стручен со^ботник може да биде из-

бран кандредат кој има свршен факултет, објавени 
или познати стручни работи и соодветна стручна 
пракса. 

За стручен соработник може да биде избиран 
кандидат кој има свршен факултет. 

Член 37 
За лаборант, препаратор и технички соработник 

може да биде назначен кандрхдат кој- има. свршена 
полна средна школа или рамна со неа спрема. 

За помошен лаборант може да биде назначен 
кандр1дат кој има свршено осумгодишно училиште 
или рамна со него спрема. 
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Со правилната на установата можат, според 
струите, да им се даваат и други називи (мајстор 
и сл.) на службениците за кои се бара споената од 
ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 56 
Со правилата на научната установа мож.ат за 

избор на соработници да се предвидат и други усло-
ви освен оние што ти утврдува овој закон. 

Член 59 
Изборот за сите звања со спрема на факултет 

и на полна средна школа се врши врз основа на 
конкурс. 

Член 60 
Изборот на научен советник се врши врз основа 

на реферат од најмалку три научни советници од-
носно редовни професори на универзитет. Најмалку 
еден член на комисијата мора да биде од друга 
научна установа. 

Изборот на виши научен соработник се врши 
' врз основа на реферат од најмалку двајца, виши 

научни соработници или научни советници односно 
професори на универзитет. 

Изборот . на научен соработник се врши врз 
основа на реферат од најмалку двајца научни со-
работници, виши научни соработници или научни 
советници односно наставници на универзитет. 

Изборот на виши стручен соработник, стручен 
соработник и асистент се врши врз основа на рефе-
рат од двајца научни соработници или универзи-
тетски наставници. 

При изборо?ч)Д ставот 1 мора да бидат најмалку 
три, а при изборот од ст, 2, 3 и 4 мора да бидат 
најмалку два референти од научната дисциплина 
или' струката (став 4) за која се врши изборот. 

Член 61 
Изборот на научни и стручни работници го 

врши советот на научната установа. 

Член 62 ̂  
Изборот на научен советник, виши научен со-

работник, научен соработник и виши стручен со-
работник го потврдува републичкиот совет за на-
учна работа. 

Изборот на научен советник, виши научен со-
работник, научен соработник и виши стручен сора-
ботник во установите што ги основаат универзите-
тите и факултетите, го потврдува Универзитетскиот 
совет со мислење од факултетската односно уни-
верзитетската управа, а во установите што ги осно-
ваат академиите на науките и уметностите, прет-
с е д а т е л к а т а на академиите со мислење од одде-
ленијата. 

Изборот на асистент и стручен соработник во 
установите од ставот 2 на овој член го потврдува 
универзитетската управа односно факултетскиот со-
вет или претседателството на академијата. 

Член 63 
Сите научни и стручни работници освен науч-. 

ниот советник подлежат на повторен избор. 
Асистентите и стручните соработници се изби-

раат на три години, научните соработници, вишите 
научни соработници и вишите стручни соработници 
на пет години. 

Член 64 
Советот на научната установа може, ако го ба-

ра тоа унапредувањето на работата на установата,' 
да распише конкурс за пополнување на работните 
места на научен советник, виши научен соработник и 
научен соработник како и виши стручен соработ-
ник, стручен соработник и асистент, и пред истекот 
на времето за кое се избирани. Во конкурсот за сите 
звања можат да учествуваат и лицата што ги зазе-
мале местата за кои се распишува конкурсот. 

Член 65 
По исклучок, надвор од условите предвидени со 

овој закон, за научен советник може да биде изби-
ран истакнат научен или стручен работник чии об-

ј.авени или познат^ работи уживаат општо призна-
н и е 

Член Ѕ6 
На научните советници, на вишите научни со-

работници и на научните соработници на научните 
установи им престанува редовнат.а служба со напол-
нетата 70-годишна возраст. 

На соработниците на научната установа од прет-
ходниот став им престанува службата и пред на-
полнети те 70 години возраст, ако според општите 
прописи ги исполниле условите за пензија и ако 
поднесле барање за пензионирање. ^ 

Со одлука на републичкиот совет за научна 
работа односно со одлука на Универзитетскиот со-
вет или претседателство на академијата на науки-
те, по предлог од советот на установата, може по 
исклучок да се задржи во служба научен советник, 
виши научен соработник и научен соработник кој 
наполнил 70 годиш! возраст, ако е тоа од посебен 
интерес за работата на установата. За донесување 
на оваа одлука потребна е согласност од научниот 
работник. 

Член 67 
Во случај на потреба можат да се избираат 

норарни соработници на начинот и под условите 
што важат за избор на постојани соработници. 

Член 68 
Научните установи можат да имаат и надворе-

шни соработници. 
Член 69 

Сите конкурси за избор на соработници на на-
учните установи мораат да бидат објавени, а за 
работните места со факултетска спрема биограф^ 
ските податоци и податоците за научни-те и струч-
ните трудови на кандидатите ќе се направат пред 
изборот пристапни за јавноста. 

Член 70 
ѕ За секоја научна установа се утврдува систе,ма-

тизација на работните места. 
Систематизацијата ја предлага советот на уста-

новата, а ја потврдува републичкиот извршен совет, 
односно Сојузниот извршен совет за научните уста-, 
нови4што ги основал тој. Со закон или со пропис 
на Извршниот совет ова право може да се пренесе 
врз Универзитетскиот совет или врз претседател^ 
ството на академијата на науките. Со тој пропис мо- -
ж е да се предвиди на предлогот за систематизаци-
јата задолжително да дава мислење републичкиот? 
совет за научна работа. 

IV. СОВЕТИ ЗА НАУЧНА РАБОТА 
1. Задачи на Сојузниот совет за научна работа 

Член 71 ' 
Сојузниот совет за научна работа: 
— ја поттикнува научната работа што придо-

несува за решавање на општите проблеми на разви-
токот на земјата; организира и свикува советување 
од интерес за науката, му предлага на Сојузниот из-
вршен совет преземање мерки и донесување про-
писи, им дава препораки на научните - установи и го 
помага издавањето на научна литература; за таа цел 
ја следи работата на научните установи, развитокот 
на науката и изградбата на научни кадри и органи-
зира потребна евиденција; 

— се грижи за претставување на научните уста-
нови и научните работници на меѓународни научни 
собири и меѓународни научни друштва и организа-
ции' и дава мислење за^ развитокот на научните врсчп 
со странство, за соработката со странски научни ,у-
станови и организации, за учеството на нашите на-
учни работници во научни потфати од меѓународно 
значење, како V за нив-ните научни и стручни работи 
и услуги надвор од Југославија; укажува помош за 
учеството на нашите научници на поваж,ен научни 
собири во странство; 

— управува со' фондот за научна работа и ра-
сполага со средствата на тој фонд на начинот и во 
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границите определени со овој закон и со другите 
прописи, и доделува помош и награди од тој фонд; 
дава мислење за користењето на фондовите за и-
стражување' во одделни гранки на стопанството; 

- врши и други работи определени со овој за-
кон и со други прописи. 

Член 72 
Сојузниот совет за научна работа може да ра-

спишува конкурси за научни дела, истражувачки 
работи и решенија, како и за изработка на научни 
проекти и планови на стопанските и техничките ра-
боти што се од посебен интерес за општествената 
заедница. 

Сојузниот совет за научна работа може да пре-
дложи за наградување или да додели награда за 
научни дела, откритија и пронајдоци, што се од по-
себно значење за општествената заедница. 

2. Состав и организација на Сојузниот совет за 
научна работа 

Член 73 
Сојузниот совет за научна работа се состои од 

претседател и од најмалку 30 членови. 
- Претседателот и определен број членови на со-

ветот ги именува Сојузниот извршен совет од ре-
дот на истакнатите научни, стручни и други јавни 
работници. 

Другите членови на советот ги именува Соју-
зниот извршен^ совет по предлог од академијата на 
науките, универзитетот, научните друштва и здру-
женија, стопанските и стручните организации чија 
дејност се простира на територијата на Југославија 
и е од посебно значење за целата земја, како и по 
предлог од Југословенската народна армија. 

Поблиски одредби за формирањето на Сојузниот 
совет за научна работа содржи статутот на советот. 

Член 74 
Членовите на Сојузниот совет се именуваат на . 

четири година 
Член 75 

Сојузниот совет ти врши своите работи во пле-
нум и преку своите одбори. 

Одборите проучуваат прашања од делокругот на 
советот, изработуваат предлози и вршат одделни ра-
боти од делокругот на советот што ќе се определат 
со статутот. 

Член 76 
Одборите се состојат од претседател и од нај-

малку шест членови, што ти именува советот од 
својата средина. 

Член 77 
Сојузниот совет има свој секретар, назначен, од 

Сојузниот извршен совет. 
Секретарот на советот учествува на седниците 

на Советот и одборите, но не учествува во гласа-
њето. 

Член 78 
Сојузниот совет има потребен број службеници. 

Член 79 
За проучување одделни прашања од својот де-

локруг, советот и одборите можат да формираат ко-
мисии. од редот на членовите на советот и на друтс^ 
научни и стручни работници. 

Член 80 
Сојуз-ниот совет има свој статут, кој содржи од-

редби за составот, организацијата и начинот на ра-
ботата на советот и за работењето на неговите од-
бори и секретаријати. 

Статутот на Сојузниот совет го донесува самиот 
совет, а го потврдува Сојузниот извршеа совет. 

Член 81 
Сојузниот совет има своја претсметка, која ја 

опфаќа и претсметката на фондот за научна работа. 
Претсметката и завршната сметка на советот ти 

утврдува Советот, а ги потврдува Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 82 
Сојузниот совет или неговите одбори можат за-

ради извршување на своите задачи непосредно да 
им се обрнуваат на научните установи, на акаде-
миите на науките, на универзитетите и факултетите 
како и на научните работници во земјата со ц,ел 
за прибирање податоци, известувања, мислења и во-
споставување соработка воопшто. 

Член 83 
Секоја научна установа и научна организација 

е должна да го извести Сојузниот совет за учество-
то на своите членови на -научни собири во странство. 

Оваа обврска важи и за научните работници 
што се непосредно повикани да учествуваат на та-
кви собири. 

3. Фонд за научна работа 
Член 84 

Фондот за научна работа служи за извршување 
на задачите што со овој закон и со други прописи 
му се доверени на Сојузниот совет за научна работа, 

Член 85 
Фонд за научна работа е буџетски фонд. 
Како средства на Фондот за научна работа се 

сметаат и дотациите, субвенциите, з авешт ани ј ата и 
другите форми на материјална помош наменети за 
научни цели и доделени на Фондот. 

Член 86 
Со Фондот за научна работа управува Сојузниот 

совет за научна работа, непосредно или преку орга-
нот што го формира за таа цел. 

Поблиски прописи за финансирањето и за фи-
нансиското работење на Фондот за научна работа 
донесува Сојузниот извршен совет, по предлог од 
советот. 

Член 87 
Помошта за научна работа од посебен интерес 

за општествената заедница се доделува според пла-
нот што го утврдува Сојузниот совет за научна ра-
бота. 

Член 88 
Сојузниот совет за научна работа му поднесува 

на Сојузниот извршен совет свој редовен годишен 
извештај. 

Сојузниот совет за научна работа објавува, по 
истекот на секоја година, преглед на потрошувач-
ката на средства на Фондот за научна работа. 

4. Републички совет за научна работа 
Член 89 

Републичкиот совет за научна работа се основа 
со уредба на републичкиот извршен совет, со која 
се определуваат неговиот состав и организација. 

Член 90 
Републичкиот совет за научна работа има свој 

статут што сам си го донесува, а го потврдува репу-
бличкиот извршен совет. 

Член 91 
Републичкиот совет: 
— ги претресува прашањата од општ интерен 

за научните установи во републиката и им дава ми-
слења и предлози на републичкиот извршен совет 
и на Сојузниот совет за научна работа, ги поттикну-
ва родните форми на соработка и здружување на 
научните установи и нивната соработка со стопан-
ските организации; се грижи за правилно користе-
ње на научните кадри и за подигање на научниов 
подмладок (стипендирање, специјализација и сл.); 
за таа цел води општа евиденција на научните уста-
нови и кадри и го следи развојот на научната деј-
ност на територијата на републиката; 

- му дава мислење на извршниот совет одно-
сно на народниот одбор за ,прет сметките на научни-
те установи доколку се финансираат тие ед сред-
ствата што ги обезбедува буџетот на народната ре-
публика. автономната единица и околијата; 
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- - го потврдува изборот на научни и стручни 
работници во сите научни установи на територијата 
на републиката (член 62 став 4); 

— врши и други работи утврдени со овој закон 
и со други прописи, 

Во народните републики во кои не е основан 
совет за научна работа, работите утврдени во прет-
ходниот став ги врши советот надлежен за работите 
на науката, кој може да формира посебна комисија 
за научеа работа како свое советодавно тело. 

Републичкиот совет надлежен за работите на 
науката му ја обезбедува административната служба 
на советот за научна работа. -

Член 92 
Републичкиот совет има своја претсметка, која 

е составен дел од буџетот на народната република. 
Член 93 

Претседателот на републичкиот совет за науч-
на работа според положбата е член на Сојузниот со-
вет за научна, работа 

V. НАЧЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА АКАДЕМИИТЕ НА 
НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

Член 94 
Со републички закон, во склад со' начелните од-

редби од овој закон, се определуваат задачите, ор-
ганизацијата и членството на академијата на нау-
ките и уметностите. 

Член 95 
Академиите на науките и уметностите имаат 

својство на правно лице. 
Член 96 

Членовите на академиите на науките и уметно-
стите можат да бидат редовни, дописни и почесни. 

Странски научници можат да бидат избрани зп, 
почесни и дописни членови на академијата на нау-
ките и уметностите. 

Правата и должностите на членовите се пропи-
шуваат со закон. 

Член 97 
Членството во академијата на науките и умет-

ностите е доживотно. Членството може да- престане 
само во случаите предвидени со закон, 

Член 98 
Предлог за избор на членови можат да дадат . 

три члена на академијата, факултетските управи 
и општествените организации на научници, умет-
ници и книжевници. 

Член 99 . 
Со работите на академијата на науките и умет-

ностите управува собранието. Тоа е највисок орган 
на академијата. 

Претседателството е извршен орган на собра-
нието и координационен орган на одделенијата на 
академијата, а го избира собранието на време од три 
години, 

На чело -на претседателството се наоѓа претсе-
дател, кој е истовремено и претседател на академи-
јата. Претседателот ја претставува академијата и ја 
застапува пред трети. лица, 

Член 300 
Претсметката на академијата на науките и у-

метноетите е составен дел на буџетот на народната 
република. 

Член 101 
Надзор над придржувањето за законите за ака-

демиите на науките и уметностите врши републич-
киот извршен совет. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 102 

Во срок од шест месеци по влегувањето во сила 
на овој закон ќе се изврши сообразување на постој-
ните научни установи кон условите пропишани со 
овој закон (чл. 2 и 15 и другите негова одредби). 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
престанокот односно спојувањето или промената на 
статутот на ш и е установи што не ги исполнуваат 
условите од овој закон, како и за начинот на кој ќе 
се изврши тоа сообразување ч 

Член 103 
Поблиски прописи за извршување на овој заков 

донесува Сојузниот извршен совет, 
Со посебни прописи на Сојузниот извршен со-

вет може да се отстапи од одделни одредби на овој 
закон кај воените научни установи и кај установите 

, во областа на нуклеарните науки. 
Член 10-4 

Составот и начинот на формирањето на првиот 
Сојузен совет за научна работа се определуваат со 
одлука на Сојузниот извршен совет. 

При првото именување на членовите на Сове-
тот за научна работа, една половина од членовите 
се избира за период од две години. ' 

' ' Член 105 ' 
Научните соработници и стручните соработници 

ќе се подложат на повторен избор според одредбите 
од овој закон во срок од шест месеци од денот на 
неговото влегување во сила и ќе се избираат во зва-
њата предвидени со членот 54 од овој закон. 

Лицата затечени во звањето на научни соработ-
ници и стручни соработници што не ги исполнуваат 
условите предвидени со овој( закон остануваат во тоа 
звање најдоцна до крајот на 1960 година, До тој 
срок мораат да се 'подложат на избор според одред-
бите од овој закон. 

Лицата затечени на денот на влегувањето во 
сила на овој закон во звањето на научни соработ-
ници можат да го задржат ова звање или да бидат 
избрани во више звање и без докторат на науките 
ако имаат најмалку 10 година служба во струката 
и ако ги исполнуваат другите услови што ги пропи-
шува овој закон. 

Во звањата на научни работници и виши струч-
( ни соработници можат да се изберат до крајот на 

1960 година и научни и стручни работници без док-
торат на науките, а по исклучок и без свршен фа -
култет, што имаат научни и стручни работи што ги 
квалификуваат за тие звања, а ги исполнуваат дру-
гите услови пропишани со овој закон и со прави-
лата на установата 

Член 106 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат прописите и одредбите што се ззо 
спротивност со него. 

Член 107 , 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден по 

неговото објавување во „Службен лист на ФНРЈ". 

463. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа за приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донѕсува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗРАБОТ-
КА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА 
ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ЗА ОБЕ-
ЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИО-

НИТЕ РАБОТИ 
Член 1 

Во членот На став 5 на Уредбата за изработка 
и одобрување на инвестиционата програма и за по-
лагање депозит за обезбедување исплатата на инве-
стиционите работи („Службен лист на ФНРЈ", ,бр, 
5/54 и 29̂ 56) по зборовите „фондови за унапреду-
вање на шумарството" се става запирка и се дода-
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ваат зборовите „од средств-ата на фондовите за ка-
дрови во стопанството". 

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

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 300 

10 август 1957 година 
Белград 

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

464. 
Врз основа на одделот 1 главата XXV на Соју-

зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за определување највисоките 

продажни цени за определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/55 и 23/56) во точката III став 
1 одредбите под 1—6 се менуваат и гласат: 

Цена за 1 кг ,л.лиса и вид на волната 

1) Па Средно фина волна 
2) Пб Средно фина волна 
3) Ш а Средно груба волна 
4) Шб Средно груба волна 
5) 1Уа Груба волна 
6) 1Уб Груба волна 

2. Оваа одлука влегува во сил.а осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Најмал 
рандман 

42% 
45%' 
56% 
58% 
55% 
55% 

660 динари 
600 
590 
560 
480 
440 

Е. л. бр. 295 
август 1957 година - - ? ч 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, . 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

465. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за фондот 

на обртните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/5'6), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ 

СРЕДСТВА НА ЗАДРУГИТЕ 
I. На задругите и на задружните деловни соју-

зи (во натамошниот текст: задругите) кои до денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука започнале со 
работење, обртни средства им се обезбедуваат со 
заем за обртни средства, и тоа на начинот пропи-
шан со оваа одлука. 

I I Банките и штедилниците (во натамошниот 
текст: банката) ќе им одобрат на задругите за ре-
довниот обем на нивното работење заем за обртни 
средства. 

Височината на заемот од претходниот став бан-
ката ќе ја утврди на тој начин што од вкупно одо-
брените кредити на задругите според состојбата на 
денот на почетокот на применувањето на оваа одлу-
ка ќе ги одбие, и тоа: 

1) кредитите одо-брени за следните намени:4 

а) за откуп на селскостопански производи, за 
давање аванс за контрахираните количини селско-
стопански производи; 

б) за извознава и увозната дејност, за -склади-
рање запаси и за приготвување на стоките за извоз; 

в) за обезбедување залаеше на стоки во краи-
штата тешко пристапни за време на зимата; 

г) за обезбедување зимница; 
д) за покритие на за.губите, и за санациони цели; 
ѓ) за запасите на суровини, материјали, готови 

производи односно стоки што ги надминуваат нор-
малните потреби, како и за запасите на некурентни 
стоки ; 

е) за целите определени според посебни прописи 
на Сојузниот извршен совет; 

2) износите на ненаменски потрошените обртни 
средства врз базата на книговодствената состојба 
според билансот на задругите на 30 јуни 1957 годи-
на, и тоа: 

а) износите на обртните средства потрошени 
за инвестиции, ако со посебни сојузни прописи не 
е регулирано поинаку; 

б) износите на побарувањата од купувачи и од 
други лица потем нормалн-иот срок од 30 дена за на-
плата, ако тие износи не се покриени со средствата 
на поверители^ што се водат како неизмирени об-
врски на задругите повеќе од 10 дена; 

в) износите на загубите и кусоците, како и на 
застарените и ненаплативите побарувања, ако не се 

' покриени со исправки на уредноста во пасивата. 
ТП. Износот што останува потем одбивањата во 

смисла на претходната точка, банката ќе им го одо-
бри на згдоугите како заем за обезбедување на 
обртните средства за редовниот обем на работењето. 

Заемот од претходниот став може да им се одо-
бри само на задругите што се кредитно способни во 
смисла на важечките прописи за краткорочното кре-
дитирање. 

IV. Интересот за заемот одобрен според оваа 
одлука се плаќа,ло нормата од 6% годишно, а сро-
кот за враќање "на заемот не може да биде подолг 
од 20 години. 

По исклучок од претходниот став, на делот 
од заемот што се користи за селскостопанска про-
изводна дејност, се плаќа интерес по нормат,а од 
2,5% годишно. 

V. Давањето на заем според оваа одлука банка-
та може да го услови со гаранција од народниот од-
одбор на општината или од друга политичкотерито-
ријална единица. 

VI. Одобрениот заем според оваа одлука задру-
гите ќе и го отплатуваат на банката со годишни 
отплати. 

За износот на заемот според претходниот став, 
заедно со средствата што ги издвојува задругата од 
остварениот доход односно добивка, се зголемува 
фонд на обртните средства на задругата. 

VII. Ако задругата во фондот на обртните! сред-
ства има износ на средствата поголем отколку што 
и е потребно за редовниот обем на нејзиното рабо-
тење, задругата може да го пренесе вишокот на 
средствата во резерв-ниот фонд. 

Одлуката за пренесување на средствата од фон-= 
дот на обртните средства во резервниот фонд, во 
смисла на претходниот став, ја донесува највисок 
киот орган на задругата. ' 

VIII. Одредбите од Уредбата за фондот на обрт^ 
ните средства на стопанските организации, ако по-
инаку не е предвидено со оваа одлука или со друг 
сојузен пропис, ќе се применуваат и на фондот на 
обртните средства на задругите. 

IX. Постапката околу обезбедувањето на обрт-ч 
ните^ средства на задругите во смисла на оваа одлу-
ка, ќе се заврши најдоцна во срок од шест месеци 
од денот на почетокот на применувањето на оваа 
одлука. . 

X. Кредитите на задругите што не се опфатени 
со заемот'утврдев според точ. II и III на оваа одлу^ 
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ка, се сметаат како краткорочни кредити за кои се 
склучуваат посебни договори со банката и се опре-
делуваат условите на користењето според одредбите 
од Уредбата за краткорочните кредити. 

XI. На договорите за заемите што според оваа 
одлука ќе ги склучи банката со задругите не се пла-
ќа данок на промет. 

XII. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, ќе донесе, по потреба, прописи за . 
примена на оваа одлука. 

XIII. Народната банка издава упатства за спро-
ведување на оваа одлука кои се задолжителни за 
сите банки. 

XIV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 октомври 1957 година. 

Р. п. бр. 299 . ѓ . 
5 август 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Секретар, ^ 
Вељко Зековиќ, с. р. 

466. 
Врз основа на ставот 2 оддел 4 главата XVI на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗА-
ДРУГИТЕ И НА ДРУГИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРО-

ИЗВОДСТВО 
1. Ео Одлуката за давање кредити на члено-

вите на задругите и на другите индивидуални 
.. селскостопански производители за унапредување на 

селскостопанското производство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/57), во точката 1 се додаваат нови 
ставови 2 и 3 кои гласат: 

„Кредитите од- претходниот став ќе им се одо-
бруваат и на индивидуалните селскостопански про-
изводители — колонисти што уште не се здобиле со 
правото за располагање со доделеното им земјиште 
според членот 24 од Законот за аграрната реформа 
и колонизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
64/45, 24/46 и 21/56). 

Покрај кредитите за намените наведени во ста-
вот 1 под а) од оваа точка, на индивидуалните 
селскостопански производители — колонисти им се 
одобруваат и кредити за набавка на градежни ма-
теријали за изградба на економски згради и за на-
бавка на работен добиток," 

Досегашниот став 2 станува став .4. 
2. Точката 5 се менува и гласи: 
„Корисникот на кредитот плаќа интерес според 

нормата што ќе ја договори со давателот на кре-
дитот. 

По исклучок од претходниот став, корисникот 
на кредит индивидуален селскостопански произво-
дител — колонист плаќа интерес по нормата која не 
може да биде поголема од 1% годишно, и тоа само 
на кредитите за набавка на градежни материјали 
за изградба на економски згради, за набавка на 
приплоден и работен добиток и за набавка на 'сел-
скостопански машини и орудија." 

3. Во точката 6 се додава нов став 2, КОЈ гласи: 
„Кредитите ,што им се одобруваат на индиви-

дуалните селскостопански производители — колони-
с т за набавка на градежни материјали за изградба 
на економски згради, се одобруваат со срок за вра-
ќање кој не може да биде подолг од 10 години." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
1 Во точката 12 на крајот од ставот 3 се додава 

нова реченица која гласи: 

„Ако заемите им се одобруваат на задругите за-
ради кредитирање на индивидуалните селскостопан-
ски производители - колонисти за набавка на гра-
дежни материјали за изградба на економски згради, 
за набавка на приплоден добиток и работен доби-
ток и за набавка на селскостопански машини и 
орудија, интересната норма на овие заеми на за т 
другите не може да биде поголема од 0,5% годишно." 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да ва^ки Одлуката за одобрување на инве-
стиционите заеми на индивидуалните селскостопан-
ски производители — колонисти (^Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/56). 

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

Р. п. бр. 298 
5 август 1957 тодина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с, р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

467. 
Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Соју-

зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот? 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВА-
ЊЕТО НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ И СРЕДСТВА ЗА' 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за надоместокот (регресот) при 

купувањето на вештачко ѓубре и средства за за-
штитата на растенијата, за потребите на селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56) и 
Наредбата за дополнение на Одлуката за надоме-
стокот (регресот)при купувањето на вештачко ѓубре 
и средства за заштита на растенијата за потре-
бите на селеското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/56) во точката II текстот под 1, 2 и 3 
се менува и гла-си' 

1) вештачки ѓубриња од домашното 
производство: Динари 

а) суперфосфат 16% 9,000 
б) суперфосфат 17% 9.500 
в) суперфосфат 18% 10.500 
г) амониумсулфат 20% 21.500 
д) калциумцијанамгид 20% 24.500 
ѓ) нитрофоскал (ЕРК) состав 8:8:8 22.000 
е) кае (ХПК) состав 8:4:8 16.000 
ж) хиперфосват - мелени сурови 

фосфати (28 - 30% Ра Ос), вкупна 
фосфорна киселина, финоќа на 
мелењето НО - 120 7.500 

2) суровини од домашното производ-
ство: 

а) амокиумнитрат 34% . 32.000 
б) амониумсулфат 20% 16.000 
3' вештачки ѓубриња од увозот: 
а) чи,лска шалитра 16% 17.000 
б) калкамонсалпетер (нитромонкал) 20% 13.100 
в) Томанова згура врз базата на 16% 

во лимонска киселина на топлива 
фосфорна киселина, што одговара 
на 18% од вкупната содржина на 
фосфорната киселина (Рз Оѕ) 6.000 ( 

г) Кадиева сол 40% 8.000 
д) Калиев сулфат 46% - 14.900" 
2. По влегувањето во сила на оваа одлука про-

изводителите на вештачки ѓубриња се должни ш 
количините на суровини за производство на вештачи 
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кп ѓубриња, чиј увоз е извршен или ќе се изврши 
со примена на увезниот коефициент 0,50, да ја упла-
тат разликата во цената меѓу ценава добиена со 
примена на увезниот коефициент 0,50 и цената до-
биена со примена на увезниот коефициент 1,00 

Разликата во цената од претходниот став ќе 
се уплатува 'за количините на суровини увезени-со. 
примена на увезниот коефициент 0,50 што ќе се 
затекнат на запас кај производителите или од кои 
се произведени вештачките ѓубриња затечени на 
запас кај производителите или кои по влегувањето 
во сила на оваа одлука ќе се увезат со примена на 
увозниот коефициент ОЅЉ 

Разликата во цената од оваа точка производи-
телите на вештачки ^ѓубриња ќе ја уплатат кај бак-
ната во корист на сметката бр. 3394Ф5/1 „Регрес при 
купувањето на вештачко ѓубре".. 

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

Р. п. бр, Ш 
ђ август 1957 го дин р 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р, Едвард Кардељ, с. рл 

Брз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕН-
ЧУК ИСПЛАТАТА НА АНУИТЕТИТЕ ДА ЈА ВР-
ШАТ ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ 

ФОНД 
1. Производните стопански организации што се 

занимаваат исклучиво или претежно со преработка 
па овошје и зеленчук, а-нуитетите по инвестициони-
те заеми можат да ги исплатуваат од расположиви-
те средства на амортизациониот фонд за замена, што 
можат да ги користат според важечките прописи 

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите да донесува поблиск-и про-
писи за примена на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'1 

Р. П. бр. 294 
5 август 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен сове? 

,Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

169 
Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Со-

јузниот општествен план за 1957 година Сојузниот 
извршеа совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ КУ-
ПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Во Наредбата за давање надоместок (регрес) при 
куповањето на опрема и резервни делови за потре-
бите на селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 47/56) се вршат измени и дополненија, 
та.ка што нејзиниот пречистеа т^,кст згодно со Спи-

сокот на селскостопанските машини, справи и уре-
ди на кои се однесува регресот да гласи: 

НАРЕДБА 
за давање надоместок (регрес) при купувањето на̂  
опрема и резервни делови за потребите на селското 

стопанство 
1 На селскостопански^ производители^! орга-

низации (селскостопански имоти и установи, еконо-
мии, селански работни задруги, земјоделски задру-
ги, 'специјализирани земјоделски задруги, задружни 
деловни сојузи што -имаат селскостопански погони 
и вршат услуги со машини, како и сервисни стани-
ци), на водните заедници и на индустриските и тр-
говските претпријатија што им вршат услуги со 
селскостопански машини на селскостопанските про-
изводители и на земјоделските задруги со цел на у-
напредување на селскостопанското производство (на 
фабриките за шеќер,-масло, цикорија, на каделарч-
те, на претпријатијата за преработка на селскосто-
пански производи, иса претпријатијата за промет на 
селскостопански производи, на семенските и слични 
претпријатија) и на рибарските организации — им 
се одобрува надоместок (регрес) прхг купувањето на 
селскостопански маши ни, спра-ви и уреди (во ната-
мошниот текст: опрема,та) од домашното производ-
ство. и тоа за: 

1) трактори, 
2) тракторски плугови, 
3) тракторски дрлачи, 
4) тракторски брани, 
5) тракторски сеалки. 
в) комбајни за жито. 
7) тракторски самоврзачки, 
8) тракторски требала. 
9) тракторски валјци, 

10) тракторски расфрлувачи на арено ѓубре, 
11) тракторски пр ико л ички, 
12) вршалки. 
13) елеватори, 
14) тракторски' расфрлувачи на вештачки ѓу-

бриња, 
15) моторни машини за селското стопанство, 
16) лозјарски и визбарски справи, 
17) машини за сушење овошје и зарзават, 
18) прскалки и запрашувачи за заштита на ра" 

стенијата (групи 1—5), 
19) експлозивни мотори и агрегати, 
20) уреди и апарати за механизација на -штали 

и живииарници, 
21) електрични огради за добиток, 
22) уреди за храна за добиток, 
23) уреди за наводнув.ање и одводнување и ма-

шини за мелиорација. 
24) трактори и приклучни машини од типот 

„Фергуеон". „Вендер" и „Фијат". 
И. На стопанските организации од претходната 

точка и на индивидуалните селскостопански произ-
водители им се одобрува надоместок (регрес) при ку-
пувањето на запрежни и рачни селскостопански ма-
шини, справи и уреди (опрема), и тоа за: 

1) еднобраздни плугови, 
2) двобраздни плугови, 
3) копачки и култиватори, 
4) дрлачи и брани, 
5) валјци, 
6) сеалки, 
7) расфрлувачи на вештачки ѓубриња, 
8) самоврзачки, косачки и одлатачи. 
9) свртувани и требала, 

10) роналки, прекрупачи, репкари и сечкари;, 
И) триери, 
12) ветерници, 
13) преси за сено и слама, 
14) плискалки и заирашувачи за заштита на раб-

отени јата (група 6—11). 
III. Надоместокот (регресот) се одобрува само 

за шие групи и типови селскостопански машини, 
сирови и уреди (опрема) од точ. I и II на оваа 
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редба што се наведени во Списокот на селскосто-
пански^ машини, справи и уреди на кои се одне-
сува регресот (во натамошниот текст: Список), кој 
е составен дел на оваа наредба. 

Надоместокот (регресот) се признава во износите 
што се означени во Списокот. 

IV. На стопанските организации од точката I 
при купувањето на резервни делови за опрема од 
тон. I и И и на индивидуалните селскостопански про-
изводители при купувањето на резервни делови за 
опрем,а од точката II им се одобрува надоместок (ре-
грес) во височина од 45% од прода.жната цена на 
производителот односно од набавната цена на уво-
зните претпријатија. 

V. Врз основа на фактурите за извршеното ку-
пување надоместок (регрес) остваруваат: 

1) стопанските организации од точката I — 
при купувањето на опрема и резервни делови за 
свои потреби; 

2) продавачите — при продажбата на опрема и 
резервни делови непосредно на индивидуални сел- ' 
скостспански производители, 

VI. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите ќе ги определи трошоците кои по-
покрај продажната цена на производителот на до-
машната опрема односно набавната цена на увозни-
кот на резервни делови ја сочинуваат основицата 
за наплата на надоместокот (регресот) според оваа 
наредба. 

VII. Стопанските организа.ции од точката I не 
можат опремата од точката I и резервните делови за 
таа опрема, како ниту резервните делови од увозот 
за опрема од точката II купени во смисла на одред-
бите од оваа наредба, да ја пренесат на други ор-
ганизации и лица пред да му го вратат износот на 
одобрениот регрес на фондот за регреси и дотации. 

VIII. Кога корисниците на надоместокот (ре-
гресот) не ја користат опремата од точката I наба-
вена со регрес за потребите на селскостопанското 
производство односно рибарството, се должни да го 
уплатат износот на остварениот регрес. 

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Решението за измени и дополнеа 
нија на Списокот на селскостопанските машини, 
справи и уреди на кои се однесува регресот (,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 27/57). 

^ X. Оваа наредба влегува во сила осмиот'ден по 
објавувањето "во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 297 
5 август 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Назив 
на 

видот 

Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

С П И С О К 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО МАШИНИ, СПРАВИ И 

УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ 

' . Износ на ЈТр омв 
" Назив на групата (со комерцијална регресот 

н ознака или спецификација) во ООО 
динари 

на 
видот 

I Трактори 
1) Трактор „Задругар" дизел П/2 

2) Трактор „Гусеничар" од типот ТГ-90 
од 100 КС (Вендер) 

3) Трактор „Гусеничар" од типот ТГ-50 
од 60 КС (Вендер) 

4) Трактор „Гусеничар" од типот ТГ-160 
од 180 КС (Вендер) 

II Тракторски плугови 
1) % бразди ПТ-3 

% бразди „Задругар" III ТП-И 
% бразди хидрауличен плуг 

1.510 

5.945 

3.280 

12.350 

70 

2) Двобразден плуг „Задругар" - II 
ТРЗ-Н 
Двобразден тракторски плуг ПД-2 

3) Плуг чшшјаш 1ХД—4 
Четворобразден тракторски плуг 
„Слон" ТПС—4 

4) Петобразден плуг „Слон" ТПС—5 
5) Плуг чинијаш ПД-6 
6) Седумбразден плуг 
7) Диск осен плуг-стрњикач 

III Тракторски дрлачи 
1) Автоматска тракторска дрлача „Вра-

на 4" 
Дрлача четирикрилна 
Дрлача шесткршша „Брана 6" 
Дрлача обесена 

2) -Дрлача дискоска со 32 диска 
IV Брани 

Тракторска брана синџирна 
Тракторска брана I 
Тракторска брана П 

V Тракторски сеалки 
Дваесетредна сеалка 20 х 6 „СТ-20" 

VI Комбајни за жита 
1) Комбајн „Маѕеу Напѕѕ" „630" зафат 

1,6 м 
2) Комбајн „Маѕеу Напѕѕ" „780" зафат 

2,6 м 
Комбајн „Маѕеу Напѕѕ" „780" засћат 

3 м 
Комбајн „Маѕеу Напѕѕ" „780" зафат 
3,6 м 

VII Тракторски самоврзачки 
1) Самоврзачка С-20 со кардан 
2) Самоврзачка С-20 обична 

Самоврзачка комбинувана С-12 
VIII Тракторски требала 

Бочни тракторски требала Г—27 
IX. Тракторски вајлци 

1) Кембриџ пет де л ни Ц-11 
2) Кембриџ триделни Ц-111 
3) Кембриџ дводелни Ц-1111 

X Тракторски расфрлувачи на арско ѓубре 
Расфрлувач ТР-3 
Расфрлувач РС-76 

XI Тракторски приколици 
1) Тракторска приколичка од 1,5 тона 
2) Тракторска приколичка спрежна од 

2 тони 
Земјоделска приколичка ПК-2а од 
2 тони 

3) Приколички тритонски обични и ком-
бинувани 

4) Приколички петтонски обични 
5) Тритонски1 кипер-приколички 
6) Петтонски кипер-приколички 

XII Вршалки 

57 

142 
152 
218 
123 
180 

24 
47 

12 

171 

1.425 

2.375 

332 

285 

62 

76 
47 
38 

309 

95 

128 

190 
285 
285 
475 

1) Бувалка на тресало ,,Весна'1 340 мм 47 
2) Бувалка на шпул 340 мм 24 
3) Моторна вршалка „Слава" 580 мм 142 
4) Моторна вршалка „Зарија" 550 мм 142 
5) Вршалка тип 280 114 
в) Вршалка тип 150 66 
7) Вршалка тип 140 66 
8) Вршалка тип 550 142 
9) Вршалка тип 70 — рачна 9 

10) Вршалка тип 660 285 
11) Вршалка тип 1070 760 
12) Вршалка тап ВЖ 1300 

Вршалка тип ИВ 1385 Г 425 
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Назив 
на 

видот 

Износ на 
Назив на групата (со комерциј/ лна регресот 

ознака или спецификација) бо ООО 
,динари 

Назив 
на 

в-идот 

Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари 

за сончоглед ..Пољоприв-13) Вршалка 
редник" 

14) Вложувач ИВ 1070 
Вложувач ВЖ 1300 
Вложувач ЈВ 1385 

15) Уред за детелина „Змај" 
16) Уред за ориз „Змај" 
17) Гнечка за слама „Змај" 
18) Пик-ап уред за комбајн ,Змај'' 

XIП Елеватори 
1) Елеватор од 42 цола 

Елеватор за слама од 42 цола 
Елеватор за слама од 48 цола 

2) Елеватор за слама тип 54 цола 
3) Елеватор за крупна храна за доби-

ток „Змај" , ^ 
Елеватор за ситка храна за доби-
ток „Змај" 

4) Елеватор СУЗ-ЕСС 
5) Елеватор „Вулкан I" . ' 
6) Полжаест транспортер за жита 

ММ-152/153 

190 

24 
95 
47 

т 
123 

133 
142 

237 
43 
71 

81 

XIV Тракторски расфрлувачи на вештачко ѓубре 
Расфрдувач РВ-77 119 

XV Моторни машини за селското ^тоианетво 
1) Моторна сечка „Темпо" 

Моторна сечка гг чиј алка 
Сечка комбинувана 
Сечка за с-илажа „Хојка" 

2) Моторна сечка и чиј алка бр. 2 
Моторна преса за сено МП-17 

3) Моторна сечка за репка со електри-
чен мотор НС-120 

4) Универзална моторна мелница ,.Олт" 
- КМ 3 
Мелница за луцерка 

5) Мелница на чекани „Драва'4 

Мелница на чекани „МЧ-34" 
Мелница на чекаш! „МЧ-20" 
Мелница за храна за добиток 

6) Мелница на чекани помала „МЧ-14 ' 
Мелница на чекани „МЧ-16" 
Мелница на чекани со електричен 
мотор „Савиња" 

7) Мелница на чекани „МЧ-12" 
Мелница на чекани „Сторж" 

8) Мелница за овошје 
9) Селектори моторни со запрашувач 

10) Моторен запрашуван „Ж" 
11) Моторна рони лоса за пченка 
12) Моторна ронилка за пченка ККС 
13) Сортирач за компир 

XVI Лозјарски и визбарски справи 
1) Моторна гнечалка за грозје 5 1/ћ 

„Јастребац" 
2) Преса за грозје 
3) Хидраулична преса од 600 1 
4) Хидраулична преса за грозје 8 1/ћ 

„Јастребац" 
5) Хидраулична преса „Херкулес^ 
6) Пумпа за вино 15.000 1Шћ 
7) Пумпа за вино 10.000 1Шћ 
8) Пумпћ за вино 6.000 Ш/ћ 
9) Пумпа за вино рачна 2.500 И1/ћ 

XVII Машини за сушење овошје и зарзават 
'1) Сушара за сливи и зарзават 360 кг 

за 24 часа 
2) Сушава за сливи и зарзават 5.500 кг, 

компир за 24 часа 
3) Сушара за овошје и зарзават 12:5 до 

15 тони овошје за 24 часа 

90 

142 . 

47 

133 

47 

24 
14 
9 

85 
38 
76 

133 
87 

665 
119 
286 

1.400 
128 
256 
107 
95 
19 

208 

Ј00 

6034 

4) Агрегат за сушење семенска хибрид-
на пченка тип В-Зв-800 кг за 24 часа 

5) Агрегат за сушење семенска хибрид-
на пченка тип В-63-1.300 кг за 24 часа 

643 

986 
XVIII Прскалки и запрашувачи за заштита на ра^ 

етенијата 
1) Моторна овошна прскалка 300 1 " 

Моторна прскалка 300 1 запрежна \ -
,,Морава" М-300 
Моторна прскалка тип „Бисерка" 
300 1 
Моторна прскалка ,за хмељ „Са-

вишка" 
Моторен лозјарски агрегат „Вино- . 
градник" 

2) Моторна овошна прскалка 200 1 
Моторна прскалка запрежна 200 1 
„Морава" М-200 
Моторна прскалка „Бисерка" 200 1 

3) Носен тракторски приклучок 200 1 
Моторна превозна прскалка 100 1 
„Морава" М-100 
Прскалка за шећерна репка спрежна 
Моторна прскалка лозјарск^ 

4) Превозна прскалка „Груда" 
Моторен запрашувач ММ-50 
Моторен запрашувач „Вулкан" за-
прежно-преносен 
Запрашувач „Токсавер" 

'О Воени трактор ски приклучок 400 1 
6) Рачна превозна прскалка „Ренета" 

Рачна превозна прскалка „Похорка" 
Рачна превозна прскалка 60 1 „Мо-
рава" М-60 

7) Прскалка против плевели во жита-
та „Морава" М-40 

8) Преносна прскалка 50 1 
Овошна прскалка „Морава" М-3 

9) Моторен запрашувач „Вулкан" пре-
носен 

" 10) Овоштарека прскалка „Бакар" авто-
мат М-54 

11) Овоштарска прскалка кг туркање 
„Бакар" оригинал 1а 

XIX Експлозивни мотори и агрегати 
1) Бензински м-отор стабилен 5/6 КС, 

„Савица" 285 81 
2) Бензински мотор 3—4 КС „Савица" 

175 76. 
3) Бензински тракторски мотор 6 ци-

линдра тип 01 2? в 
4) Дизел-мотор „Аран" 7/9 КС 

Дизел-мотор 9/КС 128 
5) Дизел-мотор „Арап" 52 20 КС ста-

билен и бродски . 551 
6) Дизел- мотор „Аран" 53 30 КС ста-

билен и бродски 636̂  
7) Дизел-мотор „Арап" 40 КС стаби-

лен и бродски 780 
8) Количка за „Арап" дизел-мотори 22 
9) Електро-дизели и хидроагрегати за. 

земјоделска имоти 617 
XX Уреди и апарати за механизација на шталите 

и живинарниците 
1) Автоматска храниш л а 22 

вештачко молзење на 
—55 со бензински мотор 

вештачко молзење на 
канти и со електричен 

256 

218 

133 

95 
190 

27 

32 

4 

2) Апрлзат за 
крави НЕ/4 
Апа,рат за 
крави со 6 
мотор 

3) Апарат за на вештачко молзење „„ 
крави со 6 канти со електричен и 
бензински мотор ' 

427 

512 
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Назив 
на , 

видот 

Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари 

Назив 
на 

видот 

Износ на 
Назив на групат,а (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари 

4) Апарат за молзење на крави на 
пасишта со електричен и бензин-
ски мотор 

5) Автоматско поило 
6) Електрични инкубатори 

XXI Електрична ограда за добиток 
Комплетна ограда 

XXII Уреди за храна за добиток 
1) Комплетен уред 1—2 вагона за 24 ћ 
2) Мешалки за храна за добиток 
3) Уред за силирање 
4) Уред за сушење детелина 

ХХШ Уреди за наводнување и одводну-
вање и машини за мелиорација 

1) Дождов агрегат пумпа 250/70 со ди-
зел-мотор, цевки 310 м 

^ 2) Дождов агрегат „Југо" 
3) Дождов агрегат за 10 ха тип „Агро" 

2 со. мултипликатор и 600 м цевки! 
— превезен 

4) Дождов а-грегат за 10 ха пушта, 500/70 
со електричен мотор — 600 м цевки 
- иревозен 

5) Дождов агрегат за 20 ха . пумпа 
„Агро" 2 со мотор 880 м цевки со 5 
раѕспрскувачи 

6) Дождо,в агрегат за 20 ха пумпа 
„Агро" 2 мултипликатор. 880 м цевки 
со 5 распрскувачи 

7) Дождов агрегат за 10 ха пумпа 
„Агро" 2 погон со ременица од трак-
тор, 600 м цевки 

8) Моторен тцумпен агрегат АЕМ—Ц1 
9) Дождов агрегат тип Л—100 

10) Дождов агрегат „Супер" 
П) Апарат за вештачки дожд пумпа 

500/70 со електричен мотор на ко-
личка со 300 м цевки 10 ха 

12) Пумпа 30—80 1 со електричен мотор 
13) Пумпа 81—150 1 со електричен мотор 
14) Пумпа 151—3001 со електричен мотор 
15) Пумпа 301—5001 со електричен мот-ор 
16) Пумпа 501—900 1 со електричен мотор 
17) Пумпа 901—1500 1 со електричен мотор 
18) Пумпа 1501—3000 1 со електричен 

мотор 
19) Пумпа 3001—6000 1 со електричен 

мотор 
20) Пјумпа 6001 и повеќе 1 со електричен 

мотор 
21) Пумпа = 300 Умин. Н = 25 мет. со 

бензински мотор ТМЗ на количка, 
8 расттрску вачи од 0,75" и 100 м 
цевка 0 70 мм 

22) Пумпа СЈ = 300 Умин. Н = 50 м со 
дизел-мотор „Арак" на количка, 3 
распрскува чи од 1,5" и 100 м цев-
ка 0 70 мм 

23) Пумпа = 300 1/мин. Н т 50 м со 
дазел-мотор „Аран" на количка, 
3 распрскувачи од 1,5" и 200 м цев-
ка 0 70 мм 

24) Пумпа = 300 Умин. Н = 50 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 3 
распрскувачи од 1,5" и 300 м цев-
ка 0 90 мм-

25) Пумпа а = 300 Умин. Н = 50 м со 
дизел-мотор „Драе" на количка, 3 
растгрскувачи 
ни, 0 90 мм 

од 0,5" и 400 м цев-

855 
7 

114 

760 
340 
304 
427. 

760 
250 

1.064 

1.100 

1.520 

1.406 

1.007 
. 93 
3.325 
6.460 

783 
47 
93 

114 
190 
209 
228 

304 

427 

522 

297 

423 

559 

732 

885 

26) Пумпа = 300 Умин. Н = 50" м со. 
дизел-мотор ,,Арак"" на количка, 1 
распрскувач тип „Охрид" и 100 м 
цевки 0 70 мм 440 

27) Пумпа = 300 Умин Н = 50 м со ди-
зел-мотор „Арак" на количка, 1 рас-
прскувач тип „Охрид" и 200 мет цев-
ка 0 70 м м 586, 

28) Пумпа = 300 Умин. Н ѕ= 50 м со ди-
зел-мотор ,,Арак" на количка, 1 рас-
прскувач тип „Охрид" и 300 м цев-
ка 0 90 мм 734 

29) Пумпа С̂  = 300 Умин Н = 50 м со ди-
зел-мотор „Арап" на количка, 1 рас-: 
прашувач тип „Охрид" ,и 400 м цев-
ка 0 90 мм 851' 

30) Пумпа = 500 1Н. м/мин Н = 35 м 
со дизел-мотор ,,Аван" на количка 12 
распрскувач^ од 0,75" и 150 м цевка 
0 90 мм А 498 

31) Пумпа СЈ = 500 1Шм. Н = 35 м 'со 
дизел-мотор ,,Арак" на количка, 12 
распрскувач:! од'0,75" и 300 м цевка 
0 11^ мм 840 

32) Пумпа = 500 Умин. Н =ѕ 35 м со 
дизел-мотор „Арак" к а т о л и ч к а , 12 
распрскувач^! од 0,75" и 400 м цевка 
0 110 мм 1.035-

ЅЗ) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 8 
распрскувач^ од 1" и 150 м цевка 
0 90 мм 504 

34) Пумпа О = 5СО Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Арак" на количка, - 8 
распрскувачи од 1" и 300 м цевка 
0 НО мм 815 

35) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор ,,Аран" на количка, 8 
распрскувачи од 1" и 400 м цевка 
0 НО мм 99'̂  

36) Пумпа С) = 500 Умин. Н - 35 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 4 
распрскувачи од 1,5" и 100 м цевка 
0 90 мм 443 

37) Пумпа (3 = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Арап" на количка, 4 
распрскувачи од 1,5" и 200 м цевка 
0 90 мм - 600 

38) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Арап" на количка, 4 
распрскувач!^ од 1.5" и 300 м цевка 
0 110 м 809 

39) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 4 

" распрокувачи од 1,5" и 400 м цевка 
0 110 мм 967 

40) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 2 
распрскувач^! тип „Охрид" и 200 мм 
цевка од 0 90 мм 637 

41) Пумпа = 500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Арап" на количка, 2 
распрскувачи тип „Охрид" и 300 м 
цевка 0 110 мм л 845 

42) Пумпа (3 = 500 Умин. Н = -35 м со 
дизел-мотор ,,Аран" на количка, 2 
распрскувачи тип ,,Охрид" и 400 м 
цевка 0 110 мм 1.020 

43) Пумпа = 1200 Умин. Н = 40 м со 
дизел-мотор „Торпедо", тип 502 од 
20/30 КС на количка, 30 распрекува-
чи од 0,75" и 400 м цевка 0 НО мм 1.533 
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Назив 
на 

видот 

Изцос на 
Назив на групата (со комерци? шна регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари 

Назив 
на 

видот 

Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 
динари: . 

44/ Пумпа О = 1200 Умин. Н = 40 м со 
д изе л-мотор „Торпедо", тип 502 од 
20/30 КС на количка, 20 раепрскува-
чи од 1" и 400 м цевка 0 НО мм 1.552 

45) Пумпа = 1200 Умин. Н = 40 м со 
дизел-мотор „Торпедо", тип 502 од 
20/30 КС на количка, 10 распрскува^ 
чи од 1,5" и 250 м цевка 0 110 мм 1.329 

46) Пумпа СЈ = 1200 1/мин. Н = 40 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 5-02 од 
20/30 КС на количка, 10 распрскува-
чи од 1,5" и 40-0 м цевка 0 НО мм ' 1.52-2 

47) Пумпа СЈ = 1200 Умин. И = 40 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 502 од 
20/30 КС на количка, 4 распрскуБа-
чи тип „Охрид" и 400 м цевка 0 
НО мм 1.675 

48) Пумпа = 1.500 Умин. Н = 60 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 503 од 
30/45 КС на количка, 6 раепрскува-
чи тип „Охрид" и 600 м цевка 0 
110 мм 2.005 

49) Пумпа = 2.200 Умин. Н = 60 м со 
дизел-мотор „Торпедо"' тип 504 од 
40/60 КС на количка, 8 распрскува" 
чи тип ,.Охрид" и 1200 м цевка 0 
110 мм ' . 3.312 

50) Пумпа СЗ = 3.600 Умин. Н - 30 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 503 од 
30/45 КС на количка, 90 распрскува-
чи од-0,75" и 1200 м цевка 0 110 мм 2.809 

51) Пумпа (3 = 3 600 Умин. Н = 30 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 503 од 
30/45 КС на количка, 60 распрскува" . 
чи од 1" и 1200 м цевка 0 110 мм 2.822 

52) Пумпа = 900 Умин. Н 50 м без 
мотор (на тракторски погон) и 400 м 
цевка 0 ПО мм 906 

53) Пумпа (3 гг 900 Умин. Н = 50 м со 
електромотор 18 или на трактор-
ски погокг и 400 м цевка 0 110 м 966 

54) Пумпа (3 = 500 Умин. Н = 70 м без 
мотор (на тракторски погон) и. 300 м 
цевка 0 НО мм 656 

35) Пумпа = 500 Умин. Н = 70 м без 
мотор (на тракторски погон) и 400 м 
цевка 0 110 мм ' 906 

.56) Пумпа О, = 500 Умин. Н = 70 м со 
електромотор 18 КАА7" или тракторски 
погон и 300 м цевка 0 НО мм 73^ 

57) Пумпа = 500 Умин. Н = Л 0 м со 
електромотор 18 К^У илт^ тракторски 
погон и 400 м цевка 0 110 мм 986 

58) Пумпа = 1500 Умин. Н = 60 м без 
мотор (На тракторски погон) и 600 м 
цевка 0 НО мм 1.651 

.59) Пумпа = 380 Умин. Н = 35 м со 
бензински мотор ТМЗ на подлога, 10 
распрскувачи тип „Ринка" и 162 м 
цевка 0 70 и 90 мм 340 

.60) Пумпа. = 500 Умин. Н - 41 м со 
дизел-мотор „Арае" на кол,ичка. 12 
раепрскувачи тип „Ринка" и 186 м 
цевка- 0 70 и 90 мм 570 

431) Пумпа О = 500 Умин Н = ,41 м со 
дизел-мотор „Аран" на количка, 12 
распрскувачи тип „Ринка" и 288 м 
цевка 0 70 и 90 мм 754 

Г'2) Пумпа = 960 Умин. Н = 70 м со 
мултипликатор за трактор М5-2, 3 
распрскувач^ тип „Перичник" и 738 
м цевка 0 90 и 110 мм " 

63) Пумпа а = 960 Умин. Н = 70 м со 
електромотор 18,5 К\У, 3 распрску-
вачи тип „Перичник" и 738 м цевка 
0 90 и НО мм 1.208 

64) Пумпа Ф = 960 Умин, Н = 70 и со 
електромотор на приколичка од 18,5 

3 распрскувачи тип „Перичник" 
и 738 м цевка 0 90 и НО мм 1.269 

65) Пумпа а = 1.200 Умин. Н = 32 м на 
тракторски погон, 33 распрскувач?! 
тип „Ринка" без мотор и 402 м цевка 
0 70 и 90 мм 747 

66) Пумпа О = 1.200 Умин. Н = 32 м со 
мултипликатор, 33 распрскувачи тип 
„Ринка" и 402 м цевка 0 70 и 90 мм 783 

67) Пумпа = 1.500 Умин, Н == 40 со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 522 на 
приколичка со гумени тркала, 37 
распрскувачи тип „Ринка" и 450 м 
цевка 0 90 и 110 мм : 1.453 

68) Пумпа П = 1.500 Умин. Н = 40. м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип на 
приколичка со гумени тркала, 37 
распрскувач?! тип „Ринка" и 450 м 
цевка 0 70 и 90 мм 1.358 

69) Пумпа С) = 2.500 Умин. Н = 35 м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 523 на 
лриколичка со гумени тркала, , 75 
распрскувачи тип „Ринка" и 870 м 
цевка 0 90 и 110 мм 2,174 

70) Пумпа = 2.500 Умин,. Н - Зб м со 
дизел-мотор „Торпедо" тип 523 на 
приколичка со гумени тркала, 75 
распрскувачи тип „Риека" и 1000 м 
цевка 0 90 и 110 мм 2.570 

71) 60 м цевка 0 70 мм за агрегати за ве-
штачки дожд 46 

72) 60 м цевка 0 90 мм за агрегати за 
вештачки дожд " 55 

73) 60 м цевка 0 110 мм за агрегати за 
вештачки дожд ' 66 

74) 60 м,цевка 0 130 мм за агрегати за 
виштачки дожд 93 

75) Распрскувач тип -,,Савица" 15 
76) Распрскувач тип „Перичник" 27 
77) Распрскувач тип „Охрид" 30 
78) Багер со лажица од 1 м5, УВ-1 (дез 

опрема) 8.520 
79) Опрема за багер со лажица од 1 м8 

тип УЕ-1: 
а) комплетна височинска лажица 874 
б) комплетна длабинска лажица 846 
в) комплетна скреперска лажица 313 
г) комплетен фаќач 446 
д) решеткаеста игла 247 
ѓ) крањска котурача ^ 47 

80) Триреден браздан! обесен и за трак-
тори 75 

81) Скрепер на системот „Мискин" за 
механика 237 

82) Рамнач фин „Еверсман" тип 12 ПЛ 340 
83) Рамнач груб за дигање тркало со хи-

драулик 350 
' Универзална ' рамка со хидраулик со 

две справи (4 подривачи и плуг за 
канали) . 240 

Ако регресот за агрегатите, апаратите и пумпи 
наведени во одредбите под 1—84 на оваа точка над-
минува 35% од продажната цена производителот на 
опрема, регресот може да се користи во^ височината 
од 35% од продажната цена на производителот не 
таа опрема. 
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Назив 
на 

видот 

Износ на 
Назив на трупата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација), во ООО 
динари 

Назив 
на 

ви-дот 

XXIV. Спрежзи плугови еднобраздии 
1) Плуг „Звезда" 

Плуг „Мирјасео" 
Плуг превртач „Јанез" 
Плуг превртам „ИКС" 
Плуг „Јуно 10" 

2) Ллуг ,,Вила" ПС-1 
Плуг „Змај" ПС-2 
Плуг „Алфа" 
Плуг „Идеал" 
Плуг „Рало" 1 
Плуг „Истрап 

Плуг „Јуко" 7 
Плуг „Мато" 6 

3) Плуг „Кавахли" 
Плуг превртач „Лука" 
Плуг „Ђуро 5" 
Плуг равњак „Ферхатовић" 
Плуг „Милка" 
Плуг „Расина 6" 
Плуг „Томо 5" 
Плуг „Рало 3" 

4) Плуг „Рало 2" 
Плуг „Мирјасео" АТЛ-0011 
Плуг „Коњух 2" 
Плуг превртач „Рало 2" 
Плуг распорувач „Бачка" 
Плуг лозјарски „Хисар" 
Плуг лозјарски „Султан" 

XXV. Спрежпи плугови дв^браздни 
Двобразден плуг П-2 Б-1 
Двобразден плуг „Борта" 

XXVI. Копачки и култиватори спрежни 
1) Копач за компир П-82 
2) Култиватор за памук 
3) Копач и. загрнувач „Дика" 

Копач и загрнувач „Агро" 
Култиватор „Пробен" 
Копачка за пченка „Кумулус" 
Копачка за пченка „Расипа 3" 
Копач со 7 мотичиња и со преврти ч 
„Мрган" 
Копачка за пченка „Прогрес" 
Копач „Кобац" 
Копачка за пченка КК-3 
Копачка „Теа" 
Култиватор „Подравка" 
Копачка „Кумлук" 
Копач и затрнувач со 3 мотичиња 
Копач и загрнувач со 6 мотичиња 
Копач и загрнузач механизиран 
Копач и затнувач тип „Партизан" 

XXVII. Др лачи и брани спрежни 
1) Четириделии дрлачи 

Триделни дрлачи 
Брани л ива д ски 
Брани синџирни 
Ливадски дрлачи 

2) Чинијасти др лачи 
XXVIII. Вал,јци спрежни 

1) Мазен валјак једноделен В-9 
' 2) Мазен валјак троделен В-8 

XXIX. Сејачки спрежни и рачки 
1) Сеалка за жито со 8 реда 
2) Сеалка за жито со 12 реда 
3) Сеалка за жито со 14 реда 
4) Сеалка за жито со 16 реда 
5) Сеалка за жито со 18 реда 
6) Сеалка за :лито со 20 реда 
7) Сеалка за пченка троредна СКН-3 

Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

оз-нака или спецификација) во ООО 
^ ^ „ „ „ ^ „ ' динари 

36 
7 

4 
12 

22 
40 

27 
36 
40 
41 
48 
54 
30 

8) Сеалка за пченка СК-90 23 
Ѕ) Сеалка за пченка СКК-3 'Џ 

10) Сеалка квадратна за пченка СКК-2 65 
11) Сеалка за пченка СКИ-4 79, 
12) Сеалка за шеќерна репка 4 X 16 40 
13) Сеалка за шеќерна репка 5 X 16 43. 
14) Сеалка за пченка дворедна СК-2 

Сеалка дворедна за "пченка „Злата" 
Дворедна сеалка „Вера" 
Комбинувана машина за сеидба „Баљ(6 6 

15) Сеалка дворедна за пченка „Лела" 
Сеашка „Нада" . . 4 

16) Сеалха за памук „Морава" 
Сеалка за памук едноредна „Универ-
зал I" 
Оеалка памук дворедна „Маке-
донка" ' - ' 

XXX. Расфрлувачи на вештачки ѓубриња спремни 
1) Раефрлувач РТ—7 со 7 чинии 
2) Расфрлувач РВ—74 
3) Расфрлувач РВг-75 
4) Расфрлувач РТ—5 
5) Расфр дувач спрежен „1300" 
6) Расфрлувач спрежен „1600" 

за; 
за 
40ј 
361 
а 

63 
216 

а 

XXX?. Самоврзачки, ковачки и одлагачи 
1) Креатор „Победа" ЈП КО—13 

Спрежна косичка 3,5 стопа КО—31 
2) Самоврзачка „Партизани" С—12 
3) Одлагаа на жита „51" 

XXXII. Свртувани и требала спрежн^ 
Свртувани на сено О С—1 С 

Требало со 36 ваби Т-—16 
Требало со 28 заби Г—26 2?к 

ХЖХШ. РоналкЈ^ препотил чи, репкари и сечка ги 
рачни 

1) Сечка за репк,а НС—120 а 
Сечка „Јелка" 27 

2) Сечка СБ—8 
Сечка за пченкојн,а „Весна" 
Сечка со два ножа „Бубања,ра" 
Сечка со два ножа мала 
Рачка сечка „10" ( 
Ирекрупач и р анална „Далит" 
Р,ачна роналка РК—3 5 

3) Сечка со три ножа „Бубаара" 
Сечка шварбача со 2 ножа англиски тип 
Сечка. „Бубица,ра" голема 12 

4) Рачна ронилка РК—3 ч 
Ронилка,РКУ 
Сечка р еп к ар а РБ 
Сечка за репка „Бистра" 
Сечка за репка моторна 
Рачна ронилка за пченка РВЛ \ 

5) Сечка ВФС Ш 

XXXIV. Тријери рачни 
1) Триер за чистење жита- I 

Триер за чистење жита И 
Полжаест триер I 
Полжавот триер II 

2) Триер за чистење жита ИТ—300 
Трие р за чистење жита ИТ—150 

XXXV. Ветерница рачни 
1) Ветерница В—2 
2) Ветерница „Зеница" 
2) Ветерница „Семберија" 

XXXVI. Преси за сено и слама рачни 
Преса за сено и слама „Зора" 

о 

27 

12 
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Износ на 
Назив на групата (со комерцијална регресот 

ознака или спецификација) во ООО 

XXXVII. Трактори и приклучни машини тип 
„Ф.ергусон" 

Фергуоон трактори 
Трактор Фергусон Т—20 570 
Тракторски плугови Фергусон 
1) Трибраздаи тракторски плуг од 10 

цола 103 
2) Тракторски плуг двобразден од 12 

цола 70 
3) Тракторски плуг еднобразден од 16 

цола 55 
4) Тракторски плуг двобразден дискосен 94 
5) Плуг подривач 40 

Тракторски дрљачи Фергусон 
1) Обесена чинијаста дрлача од 7 цола 130 
"2) Обесена чинијаста дрлача со изабе-

ни дискоси 7 цоли - 142 
3) Угодлива чинијаста дрлача 137 
4) Клинеста долама " , 58 

Култиватори Фергусон 
1) Култиватор СКЕ 65 
2) Култиватор со диско си и мотичлња 

БКЕ-т-20 117 
3) Плевилка тракторска МКБА—21 55 
4) Култиватор ИКЕ 65 
5) Разредувач на шеќерна репка 142 

Сеалки Фергусон 
1) Сеалка со можност за приклучување 

^аефрлувачи на вештачко ѓубре 166 
'2) Приклучок 'за растурање на вештачко 

ѓубре на сеалка 107 
'3) Уред за садење компир 44 

Носачка Фергувон 
1) Косачка од 5 стопи ^ 118 
2) Носачка од 6 стопи 122 

Други приклучни уреди од системот 
Фергусон 

1) Разгрнувач на земја 63 
2) Расфрлувач на врско ѓубре 223 
3) Висок ^натоваруваа 190 

о 4) Натоварувач на арско ѓубре 77 
5) Тракторски вили поставени одзади 67 
6) В ади л ица за компир 103 
7) Рамнач обесен 83 
8) Приколичка британска ки,п^ , 226 
9) Дупчалка за дупки од 6 цола 70 

10) Дупчалка за дупки од 9 цола 72 
11) Дупчалка за дупки од 12 цола 72 
12) Дупчалка од 18 цола 79 
13) В ади лица за репка 66 
14) Секач за репкини глави 80 

XXXVIII. Трактори и приклучни машини 
тип „Фиат" 

1) Трактор' М-25 ОСД 1,585 
2) Тракторска прскалка ИБ—^ 268 
3) Триб-разден плуг ТРС—25 95 
4) Повеќебразден плуг Е!ВС—27 112 

XXXIX. Уреди за маслинарство 
Хидраулична оупер-преса „Јадранка" 

- Т—П—С 1.42о 

471. 

Врз основа на членот 63, 69,' 82, 85 и 142 во врска 
со членот 151 од Уредбата за расподелба на, вку-
пниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), во согласност со 
Секретаријатот за трудот на Сој-узниот извршен со-
вет и по прибавено мислење од Сојузниот завод за 
социјално осигурување, сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ШТО 

СЕЛСКО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 195Т 
ГОДИНА ГО ИЗДВОЈУВААТ ЗА СВОИТЕ ИНВЕ-
СТИЦИОНИ ФОНДОВИ ВО ВИСОЧИНА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОНИ ФОНДОВИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИВЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

А. Утврдување делот од доходот за општестве-
ните инвестициони фондови 

I. Селскостопанското организации од членот 80 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации (во натамошниот текст: 
Уредбата) го утврдуваат делот од доходот што се 
издвојува на име придонес за општествените инве-
стициони фондови со примена на определената'нор-
ма врз доходот остварен во 1957 година, а кој 
придонес во смисла на чл. 142 од Уредбата го вне-
суваат во 1957 година во својот инвестиционен фонд, 

За индустриските погони на селскостопанските 
организации од членот 80 став 2 на Уредбата, чиј 
вкупен приход се распределува според одредбите од 
главата III на Уредбата, се утврдува посебна норма 
на придонесот за општествените инвестициони фон-
дови според одредбите од Наредбата за утврдување 
делот од доходот што стопанските организации во 
1957 година го уплатуваат во општествените инве-
стициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/57).. 

Селскостопанските, организации кои во свој со-
став имаат индустриски погони чиј вкупен приход 
се распределува според одредбите од главата II на 
Уредбата, нормата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови за тие погони ја утврдуваат 
според одредбите од Наредбата за утврдување на 
придонесот за резервниот фонд, на придонесот за 
општествените инвестициони фондови и за сред-
ствата за самостојно располагање и на делот од до-
бивката за буџетите за 1957 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/57). 

II. Нормата на придонесот за општествените ин-
вестициони фондови се утврдува врз основа на по-
датоците од завршната сметка на селскостопан-
ската организација за 1956 година по која е доне-
сено решението според членот 33 став 2, односно 
што молкова е прифатена во смисла на членот 35 
став 1 од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1956 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/56). 

Ако во врска со поднесената завршна сметка за 
1956 година не е донесено решение до 31' јули 1957 
година, норм,ата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови се утврдува привремено врз 
основа на податоците од завршната сметка за 1956 
година одобрена од страна на работничкиот совет, 
односно оц надлежниот орган на упр,авувањето на 
селскостопанската организација. 

Ако завршната сметка за 1956 година не е одо-
брена до срокот од претхо,дниот став ниту од работ-
ничкиот совет, односно од надлежниот орган на 
управувањето, издвојувањето ,на делот од доходот 
што се уплатува; на име придонес за општествените 
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инвестициони фондови ќе се врши привремено со 
примена на нормата што се утврдува врз основа 
на податоците од извештајот за периодичната пре-
сметка за целата 1956 година во смисла на одред-
бите од членот 54 на Уредбата за завршните сметки 
на стопанските организации за 1956 година. 

III. Нормата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови претставува сразмера — 
процентуален однос на половината од коригиран,иот 
остаток од доходот за 1956 година спрема коригира-
ниот вкупен доход за 1956 година, или спрема ка-
тастарскиот приход о̂ д земјиштето, што зависи од 
тоа дали издвојувањето на придонесот за опште-
ствените инвестициони фондови се врши во смисла 
на членот 63 или народниот одбор на општината 
о-пределил ова издвојување да се врши спрема ка-
тастарскиот приход по членот 85 од Уредбата. 

Нормите од претходниот став се утврдуваат по 
следните формули, и тоа: 

1) селскостопан ските организации што ја при-
менуваат нормата врз остварениот доход во 1957 
година по формулата I: 

% - коригираниот остаток од доходот за 1956 г.Х 50 
"" коригираниот вкупен доход за 1956 г. 

2) селскостопанското организации што ја при-
менуваат нормата врз катастарскиот приход од 
земјиштето во 1857 година по формулата П: 

% - квРи^Р5 '^1 0^ остаток од доходот за 1956 г. X 50 
катастарскиот приход од земјиштето за 1956 г. 

IV. Како коригиран ос-таток од доходот за 1956 
година се подразбира' во смисла на претходната точ-
ка, износот што се добива кога коригира.ниот вку-
пен: доход за 1956 година ќе се намали за износот 
на исправените вкупни лични доходи за 1956 година. 

V. Коригираниот вкупен доход за 1956 година 
во смисла на претходната точка од оваа! наредба, прет-
ставува доход остварен во 1956 година исправен за 
разликите што произлегуваат од промените на еко-
номските инструменти и од другите сојузни про-
писи што важат за расподелбата на вкупниот при-
ход на селскостопанските организации во 1957 го-
дина во однос на економските инструменти и про-
писите што Егжеле за расподелбата на вкупниот 
приход во 1956 година. 

VI. Како доход остварен во 1956 година од стра-
на на селскостопанските организации, во смисла на 
оваа наредба, се подразбира доходот остварен во 
1956 година, утврден во смисла' на членот 63 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен - лист на ФНРЈ"., 
бр. 10/50), намален за: 

1) интересот на обртните сред СТЕ Г , 
2) данокот на промет; 
3) земјачината; 
4) придонесите и членарините; 
5) ануитетите по.долгорочните кредити; 
6) придонесот 'за резервниот фонд. 
VII. Заради изнаоѓање на коригираниот вкупен 

доход за 1956 година доходот остварен во 1956 годи-
на и намален по претходната точка се исправува, 
и тоа: 

1 ) с е з г о л е м у в а : 
а) за разликата меѓу ануитетите по инвестици-

оните заеми за 1957 година и ануитетите по таквите 
заеми за 1956 година, ако ануитетите за 1957 година 
се помали од ануитетите за 1956 година, или во сми-
сла на чл. 83 од Уредбата се плаќаат во 1957 годи-
на на товар на средствата од амортизациониот 
фонд на селскостопанската организација, а во 1956 
година се подмирувани на товар на остварениов 
доход; 

б) за износот на теренските додатоци остварени 
во 1956 година; 

в) за разликата настаната поради намалувањето 
на нормата на земјарината што ва.жела за 1956 годи-
на во однос на нормата што важи за 1957 година; 

г) за разликата настаната меѓу придонесот за 
кадрови во стопанството пресметан за 1956 година 
и тој придонес пресметан по нормата што важи за 
1957 година врз износот на исправе-ните вкупни: лич-
ни доходи за 1956 година, ако износот на придонесот 
за 1956 година е поголем од износот пресметан по 
нормата што важи за 1957 година; 

2) потоа се н а м а л у в а : 
а) за разликата меѓу ануитетите по инвестици-

оните заеми за 1956 година и ануитетите по таквите 
заеми за 1957 година, ако ануитетите за 1957 година 
се поголеми од ануитетите за 1956 година, или во 
смисла на членот 63 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/56 — во натамошниот 
текст: Уредбата од 1958) се платени во 1956 година 
на товар на средствата од амортизациониот фонд, а 
во 1957 година се покриваат непосредно на товар 
на вкупниот приход; 

б) за разликата настаната меѓу придонесот за 
кадрови во стопанството пресметан по нормата што 
важи за 1957 година врз износот на исправените 
вкупни лични доходи за 1956 година, од една стра-
на, и фактичко пресметаниот придонес за 1956 го-
диш, од друга страна, ако износот на придонесот 
пресметан по нормата што важи за 1957 година е 
поголем од фактично пресметаниот придонес за 1956 
година. 

VIII. Ката о износ на исправените вкупни лични 
доходи за 1956 година, во смисла на оваа наредба, 
се подразбираат следните нето лични примања и 
придонеси: 

1) наголемените плати според тарифните ста-
вови во 1956 година за сите работници чии плати 
се пресметувани според тарифните ставови по време 
односно по ефект, како и зголемените плати по 
единица на производ, ако селскостопанската орга-
низација за приносите пристигнати во 1956 година ( 
вршела плаќање по единица на производ; 

2) издатоците што се признаваш! како плати 
вклучително и платите на сезонските работници 
пресметани врз основа на договор со селскостопан-
ската организација, а не според тарифните ставови; 

3) коригираните плати над платите според та-
рифните ставови за 1956 година, ако селскостопан-
ската организација за пристигнатите приноси во 
1956 тодина не вршела плаќање по единица на про-
извод; 

4) надоместоците и платите што во 1956 година 
ги товареле вонредните расходи, освен надоместо-
ците и платите за изминатите деловни години; 

5) надоместоците наместо плата за првите се-
дум дена неспособност за работа за време болест 
или повреда на работниците и надоместоците за од-
воен живот; 

6) издатоците за стручно оспособување или усо-
вршување за потребите на стопанската организаци-
ја, без опед дали оспособувањето или усовршува-
њето се врши во самата селскостопанска органи-
зација или надвор од неа, во земјата или во стран-
ство, ако стручното оспособување. или усовршува-
ње е -започнато до 31 декември '1955 година; 

7) стипендиите на студентите и на учениците на 
средните училишта по договорите склучени до 31 
декември 1955 година; 

8) теренските додатоци кои во 1956 година ги 
товареа материјалните тл режиските трошоци: 

9) придонесот за социјално осигурување пресме-
тан по нормата од 38% врз вкупниот износ на испра-
вените лични примања на постојаните работници 
на селскостопанските организации за 1956 година, . 
односно пресметан според важечката намалена оп-
шта норма врз вкупниот износ на личните примања 
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на сезонските селскостопански работници за 1956 
година; 

10) придонесот за станбена изградба пресметан 
по нормата од 2% врз вкупниот износ на исправе-
ните лични примања на постојаните работници за 
1956 година; 

11) прЈ^донесот за буџетите од личните доходи 
пресметан со примена на просечната норма врз 
вкупниот износ на исправените лични примања за 
1956 година, без оглед дали на тие примања е пре-
сметуван посебен придонес за буџетите од платите 
или не. 

Просечната норма на овој придонес се пресме-
тува од односот на пресметаниот придонес за бу-
џетите од личните доходи за 1956 година, спрема 
износот на личните доходи за истата година за која 
е пресметан тој придонес, и тоа по одбиток на при-
донесот за социјално осигурување и придонесот за 
станбена изградба на истите примања. Пресметува-
њето на просечната норма се врши по формула-
та III: 

придонесот за буџетите од личните доходи за 
= ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 9 5 6 г. X 1 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

вкупните лични.доходи минус (придонесот за 
буџетите од личниот доход Н- придонесот за 
социјално осигурување Ч- придонесот за стан-

бена изградба) 
IX. Како плати според тарифните ставови во 

1956 година се подразбираат платите на постојаните 
и сезонските работници на селскостопанската орга-
низација, што се пресметани според тарифните ста-
вови по време односно по ефект, по одбиток на по-
себниот придонес за буџетите од платите. 

Како зголемени плати според тарифните ставо-
ви од претходната точка под 1) се" подразбира збирот 
на вкупните нето плати пресметани според тариф-
ните ставови во нивото на тарифните ставови од 
тарифниот правилник на селскостопанската органи-
зација за 1956 година наголемени според одредбите 
од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен 
ллан за 1957 година, заедно со додатоците според 
членот 31 став '1 под б) на Уредбата Од 1956 г. со 
додатокот од 500 динари месечно на едно лице спо-
ред одредбите од Уредбата за зголемување на пла-
тите, на наградите на учениците во стопанството, на 
инвалидските принадлежности, на пензиите, на ин-
ва л иднините и на додатокот на деца („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55). 

Зголемувањето на тарифните ставови од 1956 
година според претходниот став се врши со примена 
на процентот од 7% врз вкупните плати според та-
рифните ставови во 1956 година. 

Како наголемени плати по единица на производ 
од претходната точка под 1) се подразбира вкупниот 
износ на нето платите пресметани врз приносите 
пристигнати во 1956 година ако селскостопанскатаѓ 
организација вовела плаќање по единица производ, 
зголемен со примена на процентот од 7%. 

X, Коригираните плати над платите според та-
рифните ставови за 1956 година се пресметуваат на 
тој начин што се зголемува за 25% остатокот на 
доходот од 1956 година кој е пресметан во смисла 
на членот 63 став 3 на Уредбата од 1956 година по-
тем неговото претходно намалување за износот на 
платите и издатоците што се признавајќи како пла-
ти според членот 31 од истата уредба, заедно со 
придонесот за социјално осигурување и со придо-
несот за станбена изградба. 

Износот на коригира.ните плати над платите 
според тарифните ставови, пресметан според прет-
ходниот став, не може да биде помал од 10% биту 
поголем од 20% од збирот на наголемените плати 
од претходната точка и коригираните плати над 
платите според тарифните ставови од претходниот 
став на оваа точка. 

Хт. Изнаоѓањето на исправените вкупни лични 
доходи за 1956 година се врши на обрасците „АП-1" 

— Спецификација на личните примања на работни-
ците за 1956 година. „АП-2" — Податоци за личните 
Доходи на работниците за 1956 година и „БП-1" — 
Утврдување на нормата на придонесот за опште-
ствените инвестициони фондови за 1957 година. Тие 
обрасци се составен дел од оваа наредба. 

Селскостопаиските организации ги пополнуваат 
сите три обрасци ед претходниот став, без оглед да-
ли во завршната сметка за 1С36 година искажа-
ле добивка или загуба. 

XII. Образецот ,,АЛ-Г' — Спецификација на 
лупште примања на работниците за 1956 година, се 
пополнува на следниот начин: 

1) во колоните 4 и 5 внесуваат книговодстве-
ните податоци од соодветните аналитички конта 
означени во колоната 2; 

2) во колоната "6 на првиот дел од образецот се 
внесува соодветниот из-нос на посебниот придонес за 
б у џ е т и , о д платите прес.метан по просечната нор-
ма на личните примања од колоната 5 што му биле 
подложни на овој придонес во 1956 година според, 
одредбите од Одлуката за расподелба на делот од 
доходот за плати, за аконтациите на платите и за 
пресметување на посебниот придонес на буџетите 
од платите на работниците и службениците на сел-
скостопанските организации и Одлуката за пресме-
тува,ње на платите во стопанските организации што 
плаќаат посебен придонес за буџетите од платите 
(Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

Просечната норма од претходниот став претста-
вува сразмера — процентуален однос меѓу вкупниот 
износ на посебниот придонес за буџетите од плати-
те што е пресметан за 1956 година и искажан во 
колоната 6 под ред. бр. 29 и вкупните лични при-
мања од колоната 5 на кои е пресметан тој придо-
нес. 

Оваа норма се утврдува по формулата IV: 
вкупниот изн,ос на посебниот 
придонес за буџетите од пла-

одј - тите 'за 1956 година X 100 
вкупниот износ на личните 

примања за 1Ѕ56 г. 
3) во колоната 7 на првиот дел од -образецот се' 

внесува нето износот на личните примања, т. е. ра-
зликата меѓу износите од колоните 5 и 6; 

4) под ред. бр. 1 се внесуваат платите прокни-
жени на аналитичкото конто 281 — Плати според 
тарифниот став, а кои претставуваат плати на по-
стојаните работници; 

5) под ред. бр. 2 се внесуваат платите на посто-
јаните работници пресметани по единица на про-
извод и прокнижени на аналитичкото конто 281 — 
Плати според тарифниот став; 

6) под рфЈ. бр. 3 се внесуваат платите на сезон-
ските работници, ако се пресметани според тариф-
ниот став и прокнижени на аналитичкото конто 281 
— Плати според тарифниот став; 

7) под ред. бр. 4 се внесуваат платите на сезон-
ските работници, ако се пресметани по единица 
на производ и прокнижени на/аналитичкото конто 
281 — Плати според тарифниот став; 

8) под ред. бр. 5 се внесуваат платите на сезон-
ските работници, ако се пресметани врз основа на 
слободно склучена спогодба и прокнижени на 
аналитичкото конто 281 — Плати според тарифниот 
ста!.; 

9) под ред. бр. 8 се внесуваат примањата на ра-
ботниците на селскостопанските организации озна-
чени во точка IV став 3 под 3) од Одлуката за пре-
сметување на платите во стопанските организации 
што плаќаат посебен придонес за буџетите од пла-
тите; 

10) под ред. бр. 15 се внесуваат другите изда-
тоци што се признаваат како плати, како на при-
мер, издатоците за стручно оспособување и усовр-
шување според членот 138 од Уредбата од 1956 г.; 

11) под ред. бр. 29 збирот на кол. 5 дава вкупен 
износ на личните примања за 1956 година, т. е. 
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Се лскостопанска организации а 

НР 

Образец „АП—1" 

Околија општина 

Ред. Број на 
бр. контото 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА 

„ „ „ „ ^ ^ , . . ^ ^ ^ . (зо полни износи — без пари) 

Посебен 
О П И С Претколона Главна придонес за Нето износ 

колона буџетите (5 минус 6) 
^ ^ ^ „ „ „ ^ ^ „ ^ 0Д платите 

I Д е л 
1. 281 Плати според тарифните ставови на по-

стојаните работници 
2. Плати според единицата производ на по-

стојаните работници 
3. Плати според тарифните ставови на се-

зонските работници 
4. Плати по единига на производ на се-

зонските работници 
5; Друти плати на сезонските работници 
3. 282 Награди за работа на учениците во сто-

панството 
7. 283 Надоместоци за платите за време годи-

шниот одмор и во дните, на државни 
празници како и надоместоци за не-
искористен одмор 

8. Повремени хонорари и слични примања 
на персоналот на селскостопанската 
организација 

9. Плати на странските стручњаци, и тоа: 
10. а) дел кој му одговара на износот на 

платите на домашните работници 
11; б) дел кој го преминува износот на пла-

тите на домашните работници 
12. 283 Хонорари на надворешните соработни-

ци, други постојани и повремени хо-
норари, надоместоци од случај до слу-
чај 

Надоместоци за работа на студентите и 
учениците на средни стручни учили-
шта што се наоѓаат на практична 
работа во селскостопанската органи-
зација 

Надоместоци на странските студенти 
врз основа на спогодбата за размена 
на студенти 

Други издатоци што според сојузните 
прописи се признаваат како плати 

Плати над платите според тарифните 
ставови: 

а) од остварениот доход , 
б) од други извори 
Награди и премии: 
а) од остварениот доход 
б) од други извори 
Надоместоци наместо плата за првите 7 

дена болување 
Надоместоци за одводен живот 
Стипендии на студенти и на ученици на 

средни училишта и слично 
Плати и надоместоци за работа преди-

звикана од случаите на виша сила 
(поплави, одронување земјишта и сл.) 

Надоместоци на платите за време пре-
кинот на работата во износите во кои 
се исплатуваат; а најмногу до 7̂0% од 
тарифните ставови 

27. Надоместоци на платите за време отстра-
нувањето од работа ако се исплатени 
на товар на селскостопанската органи-
зација 

28. Други плати и надоместоци што ги то-
варат вонредните расходи и слично 

89. ВКУПНО ' 

13. 283 

14. 

15. 

16. 284 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

285 

286 

23. 
24. 

25. 287 

26 

ЅХХХХХХХХХХХ ^СХХХХХХХХХХХ х х х х х х х х х х х х 

к х х х х х х х х х х х 

^ х х х х х х х х х х х 

(ХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХ ^ КХХХХХХХХХХЈ. КХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХЅХХХХХ 

^ХХХХХХХХХХХ КХХХХХХХХХХХ к х х х ч ч ч х ч х х х 

Х̂ХХХХХХХХХ 

КХХХХХХХХХХ? ^ХХХХХХКХХХ^ ^ЧЧЧЧЧЧХ XXX 

ЈХХХХХХХХХХХ ^СXXXX?СXXXXX^ чхххх,\;хххх 

Л̂ХлЛАЛХАХХЛ 
КХХХХХХХХХХХ 

^ х х х х х х х х х х 
^xxxVxxxxxx^ 

Х̂ХХЛЛХЛХХА? 
.ЧХХХХХХХХХХ? . 

ЧХХХХХХХХХХ4 

^ХХХХХХХХХХ? КХХХЛХХХХХХ? ХХХЛХХЛЛХХЈ К 

' ' ' 4 ' ' " ' сххххххххх;х Џ о . 4 I 

осххххххлххх и 
чхххччхххххх 

СКXЧЧЧЧXЧXЧ, чЧЧКЧХЧХЧХХ'- чхххххххххх? 

Ѕ Х Ч Ч Х Х Ч Ч Ч ^ ХХХХХХХХХХЈ ^ ( К Х Х Х Х Х Х Х Х Ѕ ? 

КХХХХХХЈЌХ .ХЧ ,хххххххххх^ хххххххххх; 
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ЧХХУЛ \:;хуххк 
И Д Е Л 

30. 422 Теренски додатоци 

III Д Е Л 
31. 23 По-идонее за социјално осигурување над 

нормата на вкупниот придонес опре-
делена со сојузниот општествен план 

32. 23 Придонес за социјално осигурување по-
ради пора стог на број от и траење на 
болувањево поради недостаточно спро-
ведени здравствени и технички мерки 

- (додаток на придонесот) 

хххххххххххх 

хххххххххххх хххххххххххх чхххххчххххх 

ххххххѕххххх, 

1957 година 

Претседател на Управниот одбор, 

Директор, 

Раководител на книговодството, 

износ на побарувачката страна на синтетичкото 
конто 28 — Пресметани плати, намалеа за износот 
на аналитичкото конто 288 — Лични примања за 
изминатата година, 

Збирот на колоната 6 дава вкупен износ на 
посебниот придонес за буџетите од платите за 1956 
година, прокнижен на посебното аналитичко конто 
24 — Обврски за покритие на придонесот за оп-
штествената заедница (посебен придонес за буџе-
тите од платите). 

Збирот на колоната 7 ја дава разликата меѓу 
збирот на кол. 5 и збирот на кол. 6; 

12) под ред. бр. 30 се внесува вкупниот износ 
на теренските додатоци остварени во 1956 година; 

13) под ред. бр. 31 се внесува вкупниот, износ 
на зголемениот придонес за социјално осигурување 
што во 1956 година е пресметан на сите плати, 
освен на платите над платите според- тарифните 
ставови; 

14) под ред. бр. 32 се внесува вкупниот износ 
на додатокот на придонесите за социјално осигу-
рување кој според одредбите од точ. I под 11) од 
Одлуката за употреба на средствата за самостојно 
располагање на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 19/56 и 32/56) во 
1956 година е подмирен на товар на средствата за 
самостојно располагање. 

XIII. Образецот „АП-2" - Податоци за лич-
ните доходи на" работниците за 1956 година го 
пополнуваат селсќостопанските организации со по-
датоците од колоната 7 на образецот „АП-1", и тоа 
на следниот начин: 

1. под ред бр. 1 - - од ред. бр. 2 на образе-
цот „АП-1"; 

2. под ред. бр. 2 - од ред. бр. 4 на образе-
цот ,,АП-Г'"; 

3. под ред. бр. 3 - од ред. бр. 7 на образе-
цот „АП-Г\ со тоа што во колоната 4 на образецот 
„АП-2" се внесува збирот на износите искажани 
во колоната 3 од овој образец под ред. бр. 1 до 3; 

4. под ред. бр. 4 под а) се внесува износот на 
просечно': о зголемз^вање добиен со примена на про-
центот од 7% врз збирот на износите од колоната 

Л под-ред. бр. 1 и 3, а под б) се внесува износот 
на просечното зголемување добиен со. примена на 
процентот од 7% врз износот од колоната 3 под 
ред. бр. 2; 

5. под ред. бр. 5 се внесува збирот на износите 
искажани ЕО колоната 4 под ред. бр. 3 и 4, кој 
претставува наголемени плати според тарифниот 

став, односно по единица на производ во смисла на 
одредбите од точката IX на оваа наредба; 

6. под ред. бр. б - о д ред. бр. 17 на образецот 
,.АП-1'Ј; 

7. под ред. бр. 7 во кол. 3 - од ред. бр. 20 на 
образецот „АГ1-1", а во кол. 4 — збирот на износите 
искажани во колоната 3 под ред. бр. 6 и 7; 

8. под ред. бр. 8 се внесува делот од доходот 
наменет за плати над платите според тарифните 
ставови што селскостопанската организација при ко-
нечната расподелба на остварениот доход во 1956 
година го издвоила за средства за самостојно ра-
сполагање, односно не го книжила во корист па ана-
литичките конта 284 — Плати од добивката, од-
носно плати над платите според тарифниот пра-
вилник, или 285 - Награди и премии; 

9. под ред. бр. 9 и 10 во текстот на кол. 2 се 
внесуваат износите на придонесот за социјално оси-
гурување и на придонесот за станбена изградба до-
биени со примена на соодветните норми врз платите 
на постојаните работници (40% и 2%) врз износот 
под ред. бр. 11, додека во колоната 3 со внесува 
збирот на овие износи; 

10. под ред. бр. 12 се внесува износот на придо-
несот за буџетите од платите пресметан со примена 
на просечната норма по формулата IV од точката XII 
на оваа наредба врз износот искажан под ред. бр. 
11, а во кол. 4 - разликата меѓу износите искажани 
под ред. бр. 11 и 12 од колоната 3: 

11. под ред„ бр. 14 се внесува зголемуван,ете во 
височина од 25% од износот искажан под ред. бр. 13; 

12. под ред. бр. 15 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 13 и 14; 

13. под ред. бр. 16 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 5 и 15 кој претставува 
вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 го-
дина во смисла на точката VIII од оваа наредба; 

И. под ред. бр. 17 се внесува процентот добиен 
со ставање во процентуален однос на ^зголемениот 
износ на платите над. платите според тарифните 
ставови за 1956 година од ред. бр 15 со вкупниот 
зголемен износ на сите плати за 1956 година од 
ред. бр. 16. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу со 
две децимали со коректура на втората ако третата 
децимала е 5 или поголем број; 

15. под ред. бр. 18 се внесува процентот иска-
жан под ред. бр. 17 ако тој процент е поголем од 
10 или помал од 20. Ако процентот под ред. бр. 17 
е помал од 10%, тогаш под ред. бр. 18 се внесува 
10%, а ако е поголем од 20 - се внесува 20%; 
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16. под ред. бр. 19 се внесува износот добиен по 
формулата V: 

в к у п н и о т , н а г о л е м е н и з н о с ^ п р о д а н , у т в р д е н 
н а с и т е п л а т и о д р е д . б р . 16 п о д р е д . б р . 18 

износот = 
100 

Овој износ искажуван во цели динари со корек-
тура на единицата ако пресметаната прва де-
цимала е 5 или поголем број, ги претставува кори-
гираните плати над платите според тарифните ста-
вови во 1956 година во смисла на точката X од 
оваа наредба; 

17. под ред. бр. 21 - од ред. бр. 10 на образе-
цот ,,АП-Г'; 

18. под ред. бр. 22 - од ред. бр. 28 на образе-
цот „АП-1"; 

19. под ред. бр. 24 - од ред. бр. 23 на образе-
цот „АП-1"; 

20. под ред. бр, 25 - во колоната 3 — од ред. 
бр. 30 на образецот „АП-1", а во колоната 4 - зби-
рот на износите искажани под ^ед. бр. 24 и 25 од 
овој образец; 

21. под ред. бр. 27 се внесува износот на при-
донесот за социјално осигурување на сезонските 
работници, кој се пресметува со примена на нормата 
на придонесот за социјално осигурување, која во 
1957 година важи на територијата на народната ре-
публика во која е седиштето на односната селско-
стопанска организација. Оваа норма се внесува во 
текстот на кол. 2, и се пресметува на износите на 
примањата на сезонските работници на селскосто-
панската организација во 1956 година искажани под 
ред. бр. 2 и 4 под б); 

22. под ред. бр. 28 и 29 се внесуваат износите 
на придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба добиени со примена 
па соодветните норми (38% и 2%) врз примањата 
што се сметаат како примања на постојаните ра-
ботници на селскостопанската организација. До 
износот на овие примања се доаѓа на тој начин што 
од износот под ред. бр. 23 ќе се одземе збирот на 
износите под ред. бр. 2 и 4 под б); 

23. под ред. бр. 31 во текстот под 2 се внесува 
просечниот процент на придонесот за буџетите од 
личниот доход по формулата III од точ. VIII на 
оваа наредба, а во колоната 4 — износот добиен со 
примена на тој процент врз збирот искажан под 
ред. бр. 26. Овој процент се искажува најмногу со 
2 децимали со коректура на втората ако третата 
децимала е 5̂ или поголем број; 

24. под ред. бр. 34 - од ред. бр. И на образе-
цот „АП-1"; 

25. под ред, бр. 35 - од ред. бр. 5 на образе-
цот „АП-1"; 

26. под ред. бр. 36 - од ред. бр. 15 на образе-
цот „АП-1"; 

27. под ред. бр. 37 - од ред. бр. 24 на образе-
цот „АП-1"; 

28. под ред/бр. 38 до 40 се внесуваат износите 
на придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба пресметани на изно-
сите под ред. бр. 33 до 37 освен 35, земајќи ги при 
тоа во оглед само оние износи кои според важеч-
ките прописи им подлежуваат на тие придонеси, и 
тоа со примена на нормите што важат во 1957 го-
дина; 

29. под ред. бр. 41 - од ред. бр. 22 на образе-
цот „АП-1"; 

30. под ред. бр. 42 - од ред. бр. 32 на образе-
цот „АП-1"; 

31. под ред. бр. 43 — збирот на износите иска-
жани под ред. бр. 32 — 42 кој претставува испра-
вени вкупни лични доходи за 1956 година во смисла 
на одредбите од точката VIII на оваа наредба; 

XIV. Образецот „БП-1" - Утврдување на нор-
мата на придонесот за општествените инвестициони 

фондови за 1957 година се- пополнува на следниот 
начин: 

1. под ред. бр. 1 се внесува остварениот хдоход 
искажан под ред. бр. 6 од образецот 46 — Утврду-
вање и расподелба на вкупниот приход за 1956 го-
дина од завршната сметка на селскостопанската 
организација за 1956 година. 

Селскостопанската организација која во заврш-
ната сметка за 1956 година искажала негативен 
доход, т.е. чиј остварен вкупен приход не бил до-
статочен да ги покрие материјалните трошоци и 
амортизациите, ќе го стави под овој реден број 
износот на искажаниот негативен доход и ќе ш 
подвлече зборовите „негативен доход", а ќе го пре-
црта зборот „доход", заради видно истакнување на 
овој податок; 

2. под ред. бр. 2 до 7 се внесуваат податоците 
за издвојувањата кои во 1956 година се вршени на 
товар на доходот, додека во 1957 година се вршат 
непосредно на товар на вкупниот приход пр^д 
утврдувањето на доходот; 

3. под ред. бр. 4, 5 и 6 се внесуваш1 фактичните 
износи на земјарината, придонесите и членарините, 
како и на ануитетите утврдени при расподелбата на 
вкупниот приход остварен во 1956 година, со тоа. 
што дополнително во овој образец се вршат'исправ-
ки на внесените износи;; 

4. под ред. бр. 7 во кол. 3 се внесува износот на 
придонесот за резервниот фонд во 1956 година, а во 
колоната 4 — збирот на износите од колоната 3 под 
ред. бр. 2 до 7; 

5. под ред. бр. 8 се внесува износот на доходот 
на селскостопанската организација остварен во 1956 
година кој е утврден во смисла на точ, VI од оваа 
наредба. 

Овој доход е позитивен ако износот под ред. бр-
1 бил позитивен, и ако тој износ е поголем од зби-
рот на износите под ред. бр. 2 до 7. Ако износот 
под ред. бр. 1 бил негативен доход, или ако бил 
позитивен, но помал од збирот на износите под ред, 
бр. 2 до 7, доходот под ред. бр. 8 е негативен и се 
означува со знакот „— 

-6. под ред. бр. 9 се внесуваат разликите поради 
намалување на ануитетите во смисла на одредбите 
ед точката VII — 1 под а) од оваа наредба; 

7. под ред. бр. 10 се внесува износот на терен-
ските податоци од ред. бр. 30 на образецот „АП-1"^ 

8. под ред. "бр. 11 се внесува разликата поради 
намалување на земјарината во смисла на одредбите 
од точката VII—1 под в) на оваа наредба; 

9. под ред. бр. 12 во колоната 3 се внесува 
разликата поради намалувањето на придонесот за 
кадрови во смисла на одредбите од точ VII—1 под е) 
на оваа наредба, а во колоната 4 - збирот на изно-
сите искажани под ред, бр. 9 до 12 од колоната 3" 

10. пол ред. бр.̂  13 се внесува збирот на пози-
тивните износи искажани под ред. бр. 8 и 12 од ко-
лоната 4, односно разликата меѓу позитивниот износ 
под ред. бр. 12 и негативниот под ред. бр. 8. Ако 
негативниот износ под ред. бр. 8 е поголем од пози-
тивниот износ под ред. бр. .12, тогаш под ред. бр. 
13 и 22 се става зборот ,,нема4', а редните броеви 
14 до 21 не се пополнуваат; 

11. под ред. бр. 14 се внесува износот на разли-
ката поради зголемувањето на ануитетите во смисла 
на точката ^̂ 11—2 под а) од оваа наредба; 

12. под ред. бр. 15 во кол. 3 се внесува износот 
на разликата поради зголемувањето на придонесот 
за кадрови во смисла на точката VII—2 под б) од 
оваа наредба, а во кол. 4 — збирот на износите 
искажани под ред. бр. 14 и 15; 

13. под ред. бр. 16 се внесува остатокот меѓу 
износот искажан под ред. бр. 13 и износот под ред.. 
бр. 15 кој претставува коригиран вкупен доход за 
1956 година во смисла на точката V од оваа наредба/ 

Селскостопанската организација што под ред, 
бр. 15 искажала РЈЗНОС поголем од износот под. ред 
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Селскостоланска организација 
НР 
Околија 

Образец „АЛ—2" 

општина 

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА 

(во полни износи - без пари) 

Ред. 
бр. О П И С Претколона Главна 

колона 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
и / 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 

21. 

22 

23, 

Плати на постојаните работници според та-
рифниот став односно по единица на про-
извод, заедно со зголемувањето од 500 дна, 

Плати на сезонските работници според та-
рифниот став односно според единицата про-
извод (освен платите според посебни дого-
вори, ред. бр 3") 

Надоместоци на платите за време годишниот 
одмор и во дните на . државни празници, 
како и надоместоци за неискористен годи-
шен одмор 

7% просечно зголемување: 
а) на износот под ред бр. 1 и 3 
б) на износот под ред. бр. 2 
Наголемени плати според тарифниот став, од-
носно по единица на производ, на посто-
јаните и сезонските работници во 1956 година 
Плати над платите според тарифните ставови 
од доходот остварен во 1956 година 
Награди и премии од доходот остварен во 
1956 година 
Остаток од доходот наменет за плати што е 
распореден во средства за самостојно распо-
лагање 
Намалување на износот од ред. бр. 8: 
40% придонес за социјално осигурување. . . . . 

ч %придонес за станбена изградба ^ .. .Ј 
Остаток (8 аг-адус 1П) 
. . . . % придонес за буџетите од платите 
Вкупно (7- П Л У С 12) 
25% зголемување според одредбите на Соју-
зниот општествен план за 1957 година 
Наголемен износ на платите над платите спо-
ред тарифните ставови за 1956 година 
Вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 
година (5 плус 15) 
Процентуален однос на исправените плати за 
1956 година: 
ред, бр. 15 X 100 

4 с џ Џ 4 4 Џ 

ред. бр. 16 
Процентот под ред. бр. 17 заокружен на 2 де-
цимали, односно наголемен на 10% или све-
ден на" 20%; според одредбите од Сојузниов 
општествен план за 1957 година 
формулата V: -
(ред. бр. 16) X (ред. бр. 18) 

100 100 
Износ на исправените вкупни плати за 1956 
година (5 плус 191 
Повремени хонорари и слични примања на 
персоналот на селскостопанската организација 
и плати на странските стручњаци 
Надоместоци и плати што ги товарат вонред-
ните расходи и сл. 
Вкупно (20 до 22) 

Ј С Х Х Х Ч \ \ Л Л Х Х Х 

хххчххххххх; 

хххххххххххх 

кххххххххххх 

Ѕ Х Х Ч Х Ч Х Х Х Х Х Х 

^ Х Х Ч Х Х Х Х Х Х Х 

^ Ќ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

^ххххххххх^ 

схх^ххх.чхххх 

сххххххххххх 

ч:х̂ ххххххххзс 

Х Х Х Х Ч Ч Х \ \ XX 

Х Х Х Х Х Ч Х Х Х Х Х Х 

ЧХХХ,ЧХХХЧХХК 

)СХХЧЧХХХЧХХ.Ч 

К Х Ч Х Ч Ч Ч Х Х Х Х Х 

Ч,Хл.4X Ч XX л л. Ч л 
кхчх.чххкхччх 
ччхччхчххх^х 

(со 2 
децимали) 

(со '2 
децимали) 

ѕххххххххххх 
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24. Надоместоци за одвоен живот 
25. Теренски додатоци 
26., Вкупно (23 до 25) 
27. . . . . % придонес за социјал.но осигурување на 

сезонските работници (ред. бр. 2 и 4 под б) 
28. 38% придонес за социјално осигурување на 

остатокот од износот под ред. бр. 23 
/23 минус (2 плус 4 под 6)7 

29. 2% придонес за станбена изградба на остато-
кот од износот под ред. бр. 23/23 минус (2 
плус 4 (под б)/ 

30. Вкупно (26 плус 29) 
31. . . . % придонес за буџетите од личниот доход 
32. Вкупно (30 плус 31) 
33. Награди за работа на учениците во стопа.н-

ството 
34. Дел од платите на странските стручњаци што 

го надминува износот на платите на дома-
шните работници 

35. Плати на сезонските работници според посеб-
ни договори 

36. Хонорари и други надоместоци 
37. Стипендии, на студентите и учениците на 

средни училишта според договорите до 31 XII 
1955 година (чл. 139 од Уредбата од 1956 год.) 

38. Придонес за социјално осигуру.вале од изно-
сот од ред. бр, 34, 36 и 37 

39. Придонес за социјално осигурување од изно-
сот Ј Д ред. бр. 33 и 35 

40. Придонес за станбена изградба од износот 
од ред." бр,. 33, 34, 36 и 37 

41. Надоместоци за првите 7 дена болување 
42. Придонес за социјално осигурување по по-

себните норми како и додаток на придонесот 
за социјално осигурување 

хххххчхххххх 

хххххххххххх 
чххххххххххх 
ххчххххххххх 

,чххххххххххх 

чхххчххххххх 

кххххчххчххх 

чххххххчхххх 

ХЧЧЧ Х̂ЧЧХXXX 

ЧХЧХХХАХХХХХ 

ххчххххчхххх 

ѕчхчхчхххчхх 

кххчччххчххх 

1ХХХГО VЧХХХ? 

43. Исправени вкупни лични доходи за 1956 год 

1957 година 
во 

Директор. 

Раководител на книговодството, 

Претседател на Упра.вниот одбор, 

бр. 13 под ред. бр. 16 и 22 го става зборот „нема", 
а ред. бр. 17—21 не ги пополнува; 

14. под ред. бр. 17 се внесува износот искажан 
под ред. бр. 43 на образецот „АП-2"; 

15. под ред. бр. 18 се внесува разликата меѓу 
износот искажан под ред. бр. 16 и износот под ред. 
бр. 17 која претставува коригиран остаток на до-
ходот за 1956 година во смисла на точката IV од 
оваа наредба. 

Селскостопанската организација која под ред. 
бр. 17 искажала износ поголем од износот под ред. 
бр. 16, под ред. бр. 18 и 22 го става зборот „нема", 
а ред. броеви 19—21 не ги пополнува; 

16. под ред. бр. 19 селскостопанските организа-
ции го внесуваат утврдениот катастарски приход од 
целокупното земјиште за кој плаќале земјарина во 
1956 година; 

17. под ред. бр. 20 се внесува процентот добиен 
со пресметување по формулата I од точката III на 
оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу со 
две децимали, со коректура на втората вко третата 
децимала е 5 или поголем број; 

18. под ред. бр. 21 се внесува процентот добиен 
со пресметување по формулата II од точката III на 
оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу со 
две децимали, со коректура на втората, ако третата 
децимала е 5 или поголем број; 

19. под ред. бр. 22 се внесува нормата на при-
донесот за општествените инвестициони фондови за 
1957 година утврдена според одредбите од оваа 
наредба. 

Селскостопанската организација кај која пре-
сметаната норма под ред. бр. 20, односно 21, е по-
мала од 0,01.— под ред. бр. 22 го внесува зборот 
„нема". 

Селскостопанската организација која според 
одредбите од претходниот став под ред. бр. 22 го 
внесла зборот „нема" во 1957 година не врши издво-
јување на придонесот за општествените инвести-
циони фондови, туку сиот доход го расподелува на 
личните доходи на работниците и на фондовите на 
селскостопанската организација, по свој избор, 

XV. Селскостопанската организација која наста-
нала со спојување под 31 декември 1956 година или 
во текот на 19.̂ 7 година утврдува единствена норма 
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Селскостопанска организација 
НР 
Околија 

Образец „БИ— 

општина 

УТВРДУВАЊЕ НА НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНР1 ФОН-
ДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА 

(во полни износи — без пари) 

Ред. бр. О П И С 

2 

Претколона Главна 
колона 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

Вкупно остварен доход (негативен доход) во 
1956 година 
Се намалува позитивниот, а се зголемува не-
гативниот износ од ред. бр. Д: 
за интересот на обртните, средства 
за данокот на промет 
за земјарината 
за придонесите и членарините 
за ануитетите по долгорочните кредити 
за придонесот за резервниот фонд 
Доходот според точ. VI од наредбата 

Се зголемува позитивниот, а се намалува не-
гативниот доход под ред. бр. 8: 
За разликата настаната поради намалување 
на вкупниот износ на ануитетите во 1957 год. 
За износот на теренските додатоци остварени 

во 1956 година 
За разликата настаната поради намалувањето 
на нормата на земјарината 
За разликата настаната поради намалување 
на придо-несот за кадрови 
Вкупно (8 4- 12 или 8 - 12) 
Се намалува позитивниот доход од ред. бр. 13: 
За разликата настаната поради зголемувањето 
на вкупниот износ на ануитетите во 1957 год. 
За разликата настаната поради зголемувањето 
на придонесот за кадрови 
Коригиран вкупен доход за 1956 година 
Износ на исправените вкупни лични доходи 
за 1956 година 
Коригиран остаток на доходот 
Катастарски приход од земјиштето на сед-, скостоп. организација 
формулата (I) 
(ред. бр. 18) X 50 

(ред. бр. 15) 
формулата (II) 
(ред. бр. 18)1 X 50 

(ред. бр. 19) 
Нормата на придонесот за општествените ин-
вестициони фондови за 1957 год. од доходот 
- од катастарскиот приход 
Изнаоѓањето на нормата на придонесот за 
општествените инвестициони фондови за 1957 
год. е извршено врз основа на податоците од 
образецот кон -

кххххххххххх 

Џ џ С Ф Ф џ в 

хххххххххххх 

хххххххххххх 

хххххххххххх 

кххххххххххх 
кххххххххххх 

^ХХХХХХХУХЈ 

КХХХХХХХХХХУ 

КХХХХХХХХХХХ 

-СХХХХХХХХХХХ 

ХХХХХХХХХХХХ 
ч хххххххххххх 
хххххххххахк 
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хххххххххххх 

хххххххххххх 
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(со 2 
децимала) 

(со 2 
децимала) 

-1957 год. 
во 

Директор, 

П,ретседател на Управниот одбор, 

Раководител на книговодството, 
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на придонесот за општествените инвестициони фон-
дови за 1957 година. 

Единствената норма од претходниот став се из-
наоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од 
збирот на податоците за 1956 година на сите споени 
селскостопански и други стопански организации. 

XVI. Селскостопанската организација на која се 
однесуваат одредбите од оваа наредба кон која под 

.31 декември 1956 година или во текот на 1957 годи-
на и е припоена една или повеќе селскостопански 
или други стопански организации утврдува един-
ствена норма на придонесот за општествените инве-
стициони фондови'во 1957 тодина. 

Единствената норма од претходниот став се из-
наоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од 
збирот на податоците за -1956 година на селскосто-
панската организација кон која е извршено припо-
јувањето и на сите припоени стопански организации. 

XVII. Нормата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови за 1957 година на селскосто-
панската организација што е основана во 1957 го-
дина или настанала со издвојување и ја утврдува, 
во смисла на одредбите од членот 147 на уредбата, 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на селскостопанската организација. 

На другите селскостопански организации од 
членот 147 на уредбата народниот одбор на општи-
ната им ја определува нормата на придонесот за 
општествените инвестициони фондови врз основа на 
податоците од селскостопанската организација со-
ставени според одредбите на оваа наредбЈа, како и 
врз основа на другите податоци со кои располага 
Самиот народен одбор или селскостопанската орга-
низација. 

На селскостопанската организација од претход-
ните ставови на оваа точка народниот' одбор на 
општината и издава образложено писмено решение 
за утврдената норма на придонесот за општестве-
ните инвестициони фондови за 1957 година. 

XVIII. Утврдената норма на придонесот за оп-
штествените инвестициони фондови според одред-
бите од оваа наредба селскостопанската организа-
ција најдоцна до 30 септември 1957 година задолжи-
телно им ја пријавува: 

1. на надлежниот орган на кој според одредбите 
од Уредбата за завршните сметки за 1956 година 
му ја поднесува завршната сметка за 1956 година и 

2. на банката кај која има жиро сметка. 
Обврската за пријавување од претходниот став 

се однесува и на селскостопанската организација 
која според точката XIV под 22, последниот став од 
оваа наредба во 1957 година не врши издвојува-
ње на придонесот за општествените инвестициони 
фондови. 

Селскостопанските организации од точката XVII 
на оваа наредба пријавата според ставот 1 од оваа 
точка ја поднесуваат најдоцна во срок ед 3 дена 
од денот на приемот на решението од надлежниот 
народен одбор на општината. 

XIX. Како пријава на утврдената норма на 
придонесот за општествените инвестициони фондо-
ви за 1957 година во смисла на претходната точка 
се сметаат: пополнетите обрасци предвидени со оваа 
наредба, односно заверениот препис од решението 
од точката XVII на оваа наредба. 

XX. Ако во смисла на точката II на оваа 
наредба за . привремено утврдената норма на 
придонесот за општествените инвестициони фон-
дови се користени податоците од завршната сметка 
за 1956 година одобрена од страна на работничкиот 
совет, односно од надлежниот орган на управува-
њето, односно ако за тоа се користени податоците 
од извештајот за периодичната пресметка за целата 

1956 година, селскостопанската организација е дол-
жна најдоцна во срок од 15 дена по приемот на ре-
шението за завршната сметка според одредбите од 
Уредбата за завршните сметки на стопанските орга-
низации за 1956 година повторно да изврши утвр-
дување на нормата на придонесот на начинот пред-
виден со оваа наредба и за тоа да ги извести на-
длежниот орган и банката во смисла на точ. XVIII 

. и XIX на оваа наредба. 
Ова повторно утврдување на нормата се врши 

без оглед дали против даденото решение за заврш-
ната сметка е изјавена жалба, и тоа само во слу-
чај ако со решението за завршната сметка за 1956 
година се изменети податоците врз основа на кои 
е извршено првобитното — привремено утврдување 
на нормата на придонесот за општествените инве-
стициони фондови. 

Во противно, селскостопанската организација за-
должително ја известува во истиот срок банката дека 
привремено утврдената норма останала непромене-
та, односно дека привремено утврдената норма се 
смета за конечна. 

XXI. Селскостопанската организација е должна 
повторно да изврши утврдување на нормата на при-
донесот за општествените инвестициони фондови за 
1957 година во срокот и на начинот предвиден во 
претходната точка ако во 1957 година настапат 
промени во податоците што служеле за утврдување 
на оваа норма односно настапат измени на пропи-
сите или врз основа на решението од надлежниот 
орган со кое се врши измена на решението за за-
вршната сметка односно измена на одобрената завр-
шна сметка на селскостопанската организација која 
е прифатена молкома. 

XXII. Селскостопанската организација го утвр-
дува износот на делот од доходот за општествените 
инвестициони фондови со примена на нормата иска-
жана под ред. бр. 22 на образецот „БП-1" и тоа 
врз доходот остварен во 1957 година односно врз 
катастарскиот приход за 1957 ,година. 

Селскостопанската организација утврдениот из-
нос на делот од доходот за општествените инвести-
циони фондови од претходниот став го внесува за 
1957 година во својот инвестиционен фонд, но во 
текот на 1957 година не врши уплата, туку тие сред-
ства ги користи' како обртни. 

Б. Утврдување на основиците и пресметување 
на придонесот од личниот доход 

XXIII. По издвојување на делот од доходот за 
општествените инвестициони фондови, утврден на 
начинот од претходната точка, селскостопанската 
организација го расподелува остварениот доход во 
1957 година на личните доходи на работниците и на 
фондовите на "селскостопанската организација. 

Народниот одбор на општината може да го опре-
дели најмалиот процент за издвојување од доходот 
на селскостопанската организација за нејзините фон-
дови. Определениот процент се применува на истата 
основица на која, во смисла на ставот 1 од прет-
ходната точка; се применува нормата за издвојува-
ње на делот од доходот за општествените инвести-
циони фондови. Овој процент не може да 'биде по-
голем од нормата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови. 

XXIV. Ако кај селскостапанските организации,, 
кои за приносите пристигнати во 1957 година вршат 
плаќање по единица на производ, делот од доходот 
остварен во 1957 година кој е наменет за лични 
доходи на работниците не е достаточен да ги покрие 
договорените износи на нето примањата по еди-
ница на производ, наголемени за придонесот за бу-
џетите од личниот доход, за придонесот за соци-
јално осигурување и за придонесот за станбена 
изградба, разликата се покрива на товар на сред-
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ствата за самостојно располагање, а потоа на товар 
на резервниот фонд на таквите селскостопански 
организации. Ако ни овие средства не обезбедуваат 
полно покритие на разликата, таа се покрива од 
делот на остварениот доход кој се издвојува како 
придонес за општествените инвестициони фондови 
и за фондовите на селскостопанската организација. 
Конечно утврдување на личните доходи на одделни 
работници на селскостопанската организација врз 
основа на тарифните, ставови или паградуваната 
по единица на производ се врши по завршетокот на 
годината при составувањето на завршната сметка. 

Покритието на разликата според претходниот 
стг,з се врши на товар на средствата ^а самостојно 
располагање најмногу до височината на тие сред-
ства спрема состојбата на 1 јануари 1957 година без 
оглед дали тие во 1957 година се трошени за други 
цели, а на товар на резервниот фонд спрема со-
стојбата па тој фонд под 31-ХП-1957 година. Ако 
за покритие на разликата и за други цели е упо-
требено од средствата за самостојно располагање 
повеќе отколку што изнесуваа тие па 1 јануари 1957 
година, негативната разлика се пренесува во 1958 
година како обврска и во таа. година првенствено 
се подмирува на товар на остварените средства за 
самостојно располагање пред нивната употреба за 
други цели. 

XXV. Исплатата што се врши во текот на 1957 
година на име плати според тарифните ставови, 
односно плати за приносите пристигнати во текот 
ич .1957 година по привремените или конечните ме-
сечни платни списоци се смета како исплата на 
аконтациите' при која не се врши поединечно пре-
сметување на придонесот за буџетите од личниот 
доход, на придонесот за социјално осигурување и 
па придонесот за станбена изградба. 

XXVI. При исплатата на аконтациите на пла-
тите, на платите и на другите издатоци ",а 1957 го-
дина на коп се плаќа придонес за буџетите од 
личниот доход, вклучувајќи ги и пресметаните плати 
по единица-на производ,'кои се исплатуваат во те-
кот на 1957 година, врз основа па привремените 
или конечните месечни платни списоци, придонесот 
за буџетите од личниот доход, придонесот за соци-
јално осигурување и придонесот за станбена изград-
ба не ќе се пресметува индивидуално туку селско-
стопанската организација ќе уплати аконтации на 
озие придонеси. 

Износот на аконтацијата на придонесот за бу-
џетите од личниот доход му е сразмерен на вкуп-
ниот посебен придонес за буџетите од платите и на 
вкупниот нето износ на платите и на другите лични 
примања за 1956 година. На пример, ако селскосто-
панска организација на име нето плати и други 
издатоци па кои се плаќа придонес за буџетите од 
личниов доход за 1956 година исплатила нето износ 
од 10,000.000 динари и ако при исплатата па тие 
плати и издатоци бил пресметан посебниот придо-
нес за буџетите од платите '̂ о износ од 500.000 ди-
нари, а во текуштиот месец во 1957 година испла-
тува плати и аконтации во нето износ од 1,000.000 
динари, ќе плати на име аконтација сразмерен износ 
на придонесот во височина од — 50.000 динари, кој 
ќ= се пресмета на следниот начин: 

10,000.000 : 500.000 = 1,000.000 х 
од што излегува дека е х = (1,000,000 х 500.000) : 
10.000.090 = 50.000 динари. 
Вака пресметаниот придонес му одговара на при^ 

ДОПУСОТ пресметан по нормата утврдена со приме-
на на формулата ТИ од точката VIII под 11 на оваа 
наредба. 

Ни придонесот за социјално осигурување не се 
пресметува поединечно, туку се пресметува врз вку-
пниот , износ на нето примањата по одделни осно-
вици (посебно врз платите на постојаните работни-
ци а посебно врз платите на сезонските работници 

со наградите на учениците во стопанството), и тоа 
по општата норма од 30% која важи за пресметува-
ње на тој придонес од страна на стопанските органи-
зации што го распределуваат вкупниов приход врз 
основа на утврдување на добивката според одредби-
те од главата П на уредбата, ако се во прашање 
платите на постојаните работници и со нив изедна-
чените примања, а по намалената општа норма опре-
делена за здравствено осигурување од расподелбата 
на општата норма од 38 % во смисла на членот 3 од 
Уредбата за 'финансирање на социјалното осигуру-
вање ако се во прашање платите на сезонските ра-
ботници и наградите на учениците ЕО стопанството. 

Исто така ниту придонесот за станбена.изград-
ба не се пресметува во 1957 година врз примањата 
на одделни работници посебно, туку се пресметува 
врз вкупниот износ на нето примањата на работни-
ците. и тоа по нормата од 2% врз нето примањата 
на постојаните работници и учениците во стопан-
ството, додека врз пето примањата на сезонските 
работници овој придонес не се пресметува. 

' XXVII. Износите на придонесите пресметани 
според претходната точка претставуваат аконтации 
за 1957 година. Конечно пресметување на овие при-
донеси ќе се изврши спрема просечните месечни 
примања на одделни работници за 1957 година врз 
основа па завршната сметка на селскостопанската 
организација за 1957 година најдоцна до срокот што 
ќе биде определен за поднесување на завршната 
сметка. 

Конечното пресметување на придонесот за бу-
џетите од личниот доход, на придонесот за социјал-
но осигурување и на придонесот за станбена изград-
ба според претходниот став ќе се изврши спрема 
посебните табели што ќе се донесат дополнително. 

XXVIII. По исклучок од одредбите од точ. 
XXVI и XXVII на оваа наредба, на теренските до-
датоци и надоместоците за одвоен живот конечно 
ќе се пресметува и плаќа придонесот за буџетите од 
личниот доход во износите определени во табелата 
бр. 1 кон Наредбата за утврдување на основиците 
и за пресметување на придонесот од личниот доход 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на, ФНРЈ", бр. 26/57) спрема основиците 
што ги сочинуваат фактичните месечни износи на 
тие примања. 

XXIX. За своите кеселскостопански дејности (по-
гони) селокоетотанеките организации го пресмету-
ваат придонесот за буџетите од личниот доход спо-
ред табелата I и спред одредбите од Наредбата за 
утврдување на основиците и за пресметување на 
придонесот од личниот доход на работниците на сто-
панските организации. 

Како ^селскостопански дејности (погони) на 
селскостопанското организации во смисла на прет-
ходниот став се подразбираат индустриските и дру-
ги погони што се занимаваат со дејности вон сел-
ското стопанство ако за тие погони се врши задол-
жително самостојно пресметување -и расподелба на 
вкупниот приход според одредбите од главата III 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, односно ставот 2 точка 
Х1Л1 на оваа наредба. 

XXX. Селскостопанската организација има пра-
во за исплати на платите со придонесот за буџетите 
од личниот доход, со придонесот за социјално оси-
гурување и со придонесот за станбена изградба во 
текот на 1957 година од својата жиро сметка ка ј 
банката да зема аконтации до височината на нето 
платите што им ги исплатува на работниците со из-
носот на придонесот за социјално осигурување и на 
придонесот за станбена изградба пресметани врз 
тие нето плати, ако исплатите се вршат врз основа 
на 'Пресметувањата според тарифните ставови. 

За исплати на нето платите пресметани по еди-
ница на пристигнатите производи, како и за иЅпла-
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та на слободно договорените нето плати на сезон-
ските работници, селскостопанската организација 
зема во текот на 1957 година од својата жиро сметка 
кај банката аконтации во височина на полните из-
носи на овие палати наголемени за придонесот за 
буџетите од личниот доход, придонесот за социјално 
осигурување и придонесот за станбена изградба. 

XXXI. Придонесот, за буџетите од личниот доход 
на работниците на селскостопанските организации 
конечно ќе се пресмета на сите прима.ња од овие ра-
ботници што им се исплатуваат од делот на доходот 
на селскостопанската организација наменет за лич-
ни доходи на одделни работници, освен на прима-
њата од точката XXXIII на оваа наредба. 

Придонесот за буџетите од личниот доход ќе се 
пресмета од вкупното примање на работниците кое 
во себеси содржи и износ на тој придонес, а исто 
така и износи на придонесот за социјално осигуру-
вање и придонесот за станбена изградба, ако на тоа 
примање се плаќаат и овие придонеси. 

XXXII. Основица за пресметување на придоне-
сот за буџетите од личниот доход ја сочинува про-
сечното примање на работниците во' селскостопан-
ските организации, во која влегуваат: 

1. платите според тарифните ставови пресмета-
ни по време или по работен ефект, платите по акор-
дните ставови, вклучително и платите по единица 
на производ, како и платите по други основи утвр-
дени во тарифниот правилник на селскостопанската 
организација; 

2. платите на странските стручњаци до износот 
на платите на домашните работници на соодветни 
работни места, како и платите на работниците врз 
основа на меѓународни спогодби за размена, според 
посебни прописи; 

3. премиите и наградите на работниците; 
4. платите над платите според тарифните ста-

вови, односно над пресметаните износи по единица 
на производ и другите примања врз основа на за-
вршните сметки на селскостопанските организаци.и; 

5. надоместоците на платата за време годишен 
одмор и за дните на државни празници; 

6. надоместоците на платата за време прекин на 
работата; 

7. надоместоците на платите за време оддалечу-
вање од работа ако се исплатуваат на товар на сел-
скостопанската организација; 

8. платите и надоместоците за работа предизви-
кана со виша сила; 

9. вред-носта на примањата на работниците во 
натура; 

10. сите други примања на работниците кои спо-
ред важечките прописи се сметаат за личен доход 
а кои не се ослободени од овој придонес. 

Посебните основици за пресметување на придо-
несот за буџетите од личниот доход ги сочинува се-
кое од следните примања на работниците: 

1. надоместокот на платата за неискористен го-
дишен одмор во текот на една година. Врз овој на-
доместок придонесот се пресметува според ^ табелата 
по која се пресметува тој и врз примањата од прет-
ходниот став; 

2. вкупното месечно примање на име теренски 
додатоци. Врз овие примања придонесот се пресме-
тува според табелата бр, I кон Наредбата за-утврду-
вање на основиците и за пресметување на придо-
несот од личниот доход на работниците од стопан-
ските организации; 

3. вкупното месечно примање'на име надоместок 
за одвоен живот. Врз овој надоместок придонесот 
се пресметува според табелата I кое споменатата 
наредба. 

Ако работникот не работел поради неспособност 
за работа поради болест или повреда, основицата на 
придонесот за буџетите од личниот доход ја сочи-

нуваат неговите примања што му се исплатуваат во 
бруто износи, а не и надоместоците што му се ис-
платуваат по основот на социјално осигурување. 

XXXIII. Во основицата за пресметување на при-
донесот за буџетите од личниот доход не влегуваат; 

I. наградите за работа на учениците во стопан-
ството; 

. 2. хонорарите на надворешните соработници, 
другите постојани и повремени хонора,ри за работа 
од случај до случај, ако на овие хонорари и надо-
местоци се плаќа данок на доход или данок на при-
ходите од авторското право. 

3. придонесот за социјално осигурување за пр-
вите седум дена неплатено отсуство во една година; 

4. делот од платата на. странски стручњак што 
го преминува износот на платата на домашниот ра-
ботник за соодветното работно место; " 

5. надоместокот за работа на студентите и учени-
ците на средните стручни училишта што се наоѓаат 
на практична работа во стопанската организација; 

6. надоместоците на странските студенти врз о-
снова на спогодбата за размена на студенти, како и 
примањата на странските работници според посебни 
прописи; 

7. износот на име надоместок наместо плата за 
првите седум дена неспособност за работа за време 
болест или повреда на работниците; 

8. придонесот за социјално осигурување по по-
себните норми за износот над општата норма, како 
и додатокот врз придонесот за социјално осигуру-
вање; 

9. примањата на работниците од наградите што 
селскостопанската организација ги добила на сае-
ми, изложби и сл.; 

10. примањата на работниците што имаат карак-
тер на надоместок за лични трошоци (дневници за 
службени патувања, трошовд за репрезентација и 4 
сл.), освен теренските додатоци и надоместокот за 
одвоен живот од фамилијата; 

II. издатоците за стручно оспособување или усо-
вршување за потребите на селскостопанската орга-
низација и стипендиите на студентите и на учени-
ците на средните училишта, и тоа само во случаите 
определени во членот 146 од уредбата. 

XXXIV. При утврдувањето на износите на пое-
динечните лични доходи при составувањето на за -
вршната сметка на селскостопанската организаци-ја 
се врши и расподелба на поединечните лични дохо-
ди и се пресметува придонесот за буџетите од ли-
чниот доход, придонесот за социјално осигурување 
и придонесот за станбена изградба, а според посе-
бната табела на придонесот за буџетите од личниот 
доход. 

XXXV. Како примања врз основа на завршната 
сметка на селскостопанската организација се подра-
збират примањата на еден работник што му се испла-
туваат од делот на доходот наменет за лични дохо-
ди потем одобрувањето на завршната сметка на сел-
скостопанската организација од страта на нејзиниот 
орган на управувањето та до приемот на првостепе-
ното решение од надлежниот" управен орган за за-
вршната сметка, како и примањето што му се испла-
тува прв пат по приемот на тоа решение. 

XXXVI. Просечното месечно примање на работ-
ник во селскостопанските организации се утврдува 
врз основа на вкупното годишно примање и бројот 
на месеците за кој е пресметано вкупното примање, 
земајќи ги во оглед и примањата врз основа на за-
вршната сметка. При утврдувањето на бројот на ме-
сеците се земаат во оглед само месеците во кои ра-
ботникот поминал на работа кај малу 20 работни 
дена или најмалу 160 работни часови. Како дни по-
минати на работа се земаат и дните на годишен од- -
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мор и на државни празници, како и работните ден-о-' 
ви со она полно или скратено работо време што е 
определено за, работникот на тоа работно место. 

Ако во текот на годината работникот помине на 
работа во текот на два или повеќе месеци помалу 
од 20 работни дена, односно помалу од по 160 часови, 
ќе се соберат сите тие работни дена односно часови 
и збирот ќе се подели со 20 односно со 160, та на тој 
начлн ќе се утврди бројот на) месеците,.со тоа што 
не ќе се зема во оглед остатокот под 20 дена одно-
сно под 160 часови. 

Примањата што им се исплатуваат на одделни 
работници потам првата исплата што им е извршена 
по приемот на првостепеното решение за завр-

шната сметка, составен се дел од основицата за годи-
ната во која се исплатуваат. 

XXXVII. Придонесот за социјално осигурување 
се плаќа врз примањата на работниците што од де-
лот на доходот на селскостопанската организација 
наменет за личните доходи на работниците им се 
исплатува на име плати според тарифните ставови,. 
на име зголемување на платите над платите според 
-тарифните ставови врз основа на годишната перио-
дична пресметка и врз основа на завршната сметка, 
н а име плати по единица на производ врз основа 
,на пристигнатите приноси, на име премии, наград,и 
како и на име на сите други лични примања на кои 
тој придо-нес се штака спор-ед одредбите од Уредба-
та за финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) и Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации. 

Придонесот за со-цијално осигурување не се 
плаќа на теренските додатоци и на надоместоците 
за одвоен живот. 

XXXVIII, Придонесот за социјално осигурување 
спрема просечното месечно примање се пресметува 
од основицата од која се пресметува придонесот за 
'буџетите од личниот доход намалена за износот на 
^придонесот за буџетите о^ личниот доход. 

Придонесот за социјално осигурување се пре-
сметува во износите определени во посебната табела 
на придонесот од личниот доход. 

На примањата не му подложуваат на придоне-
сот за буџетот од личниот доход на работници! е 
4т6чка XXXIII на'оваа наредба) а на кои во смисла 
од претходната точка се плаќа придонес за соци-
јално осигурување, придонесот за социјално осигу-
рување се пресметува врз нето износот на тие при-
мања (на пример, хонорарите на надворешните со-
работници кога подложуваат на придонесот за со-
цијално осигурување, делот на платата на стран-
скиот стручњак ипо го преми-нува износот на пла-
тата на дома-шен работник, надоместокот за работа 
на студентите и на учениците на средните стручни 
училишта на задолжителна пракса, издатоците "за. 
стручно оспособување или усовршување за потре-
бите на,.селскостопанската организација, без отлед 
дали тоа оспособување или усовршување се в р т и ЕО 

дамата селскостс-пакска организација или надвор од 
неа, ЕО земјата или во стран-ство), и тоа според оп-
штата норма што важи за пресметување на тој при-
донес од страна на стопанските организации што го 
распределуваат вкупниот приход врз основа на утвр-
дување на добивката според одредбите од главата 
II на уредбата. 

До донесувањево на прописите во врска со овла-
стувањето од ста,вот 5 оддел 1 глава XX на Соју-
зниот општествен план за 1?57 година, на нето при-
мањата на сезонските работници па селскостопан-
ската организација, кѕжо и на нето наградата за ра-
бота ка учениц,ите во стопанството се пресметува 
придонесот за социјално осигурување според нама-
лената општа норма определена за здравствено оси-
гурување од расподелбата на општата норма од 3'8% 

во смисла на чл. 3 и 33 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување. 

XXXIX. Придонесот за станбена изградба со 
пл-аќа на л-ичните примања на работниците што им 
се исплатуваат од делот на доход на селскостопан-
ската организација наменет за лич-ни доходи на 
работниците. 

Придонесот за станбена изградба се пресметува 
во износите определени во посебната табела на при-
донесот за буџетите од личниот доход. 

Придонесот за станбена изградба се пресметува 
од истата основица од која се пресметува ц придо-
несот за социјално осигурување. 

Х1Ј. Селскостопанската организација е должна 
придонесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците, придонесот за социјално осигурување и при-
донесот за станбена изградба според одредбите од 
оваа наредба да го уплати на денот кога подига од 
банката средства за исплата на платите, аконтации 
на пл-атите и други примања на кои се плаќаат овие 
п-ридонеси. 

Селскостопанската организација ги наплатува 
од работниците придонесите од претходниот став 
при утврдувањето на поеди-нечните лични доходи 
при составувањето на завршната сметка. 

Придонесот за буџетите од лич-ниот доход се 
уплатува во општината на чие подрачје, се наоѓа 
седиштето таа селскостопанската организација, а ако 
селскостопанската организација и-ма погонски или 
деловни единици на подрачје од други општини, 
придо-несот што се плаќа од личните доходи на ра-
ботниците на тие единици се уплатува во општината 
на чие под-рачје се наога седиштето на погонската, 
односно деловната единица. 

Придонесот за социјално осигурување му се 
упл-атува на околискиот завод за социјално осигут 
ручање надлежен според членот 6-1 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување. 

Придонесот за станбена изградба се уплатува 
во корист на фондот за кредитирање на станбената 
изградба на општината во која се наоѓа седиштето 
на селскостопанската организ-ација, односно неј-

зините погонски или деловни единици (член 27 
ст. 3 и 4 од Уредбата за изврш-ување на За-конот 
за придо-несот за ста-нбена изградба — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56). 

Х1Л. Ако вкупниот износ на придонесите пре-
сметани индивидуално спрема просечното месечн-о 
примање на работниците на селскостопа-нската орга-
низација е поголем од прид-онесот пресметан и пла-
те-н во текот на годината, селскостопанската орга-
низација разликата ,меѓу едниот и другиот износ на 
придонесот ќе ја плати при исплата на пр-имањата 
врз основа на завршнат-а сметка, а ако такви при-
мања нема — разликата ќе се плати при првата на-
редна ис-плата на личните доходи во годината во 
која е примено првостепееото решение за завршната 
сметка. 

Ако вкупниот из-нос на придонеси-те пресметани 
индивидуално спрема просечното месечно примање 
на .работниците на селскостопанската организација 
е помал од придонесот пресметан и платен во текот 
на годината, селскостопанската организација има 
праѕо да бара враќање на повеќе платениот износ 
или за износот на таа разлика да плати помалу на 
име овој придонес при исплатата на личните доходи 
потем ,..риемот на првостепеното решение за завр-
шната сметка. 

Х1Л1. Со почетокот на примената на оваа наред-
ба престанува да важи Одлуката за р-асподелба на 
делот од доходот за плати, за аконтациите на пла-
жите и за пресметување на 'посебниот придонес за 
буџетите од платите на работниците и службени-
ците на селскостотганските организации („Службен 
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лист на ФНРЈ", бр. 21/56), Наредбата за утврдување 
на основиците и за пресметување на придонесот 
од личниот доход на работниците на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/57) 
доколку се однесува на селскостопанската дејност 
на селскостопБ^нските организации, како и одредбите 
од Наредбата за утврдување делот од доходот што 
стопанските организации во 1957 година го уплату-
ваат во општествените инвестициони фондови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/51) што се одне-
суваат на селскостопанските организации. 

Како селскостопанската дејност во смисла на 
претходниот став се смета раст зимското производ-
ство, сточарското производство и преработуваното 
производство на селскостопанската организација 
која не е регистрирана како ^селскостопанската 
дејност. Како селскостопанско производство се 
смета и помошното производство ако во текот на 
годината најмалу 50% од вредноста на неговите 
услуги им служи на основните производства на сел-
скостопанската организација. Другите производства 
во селскостопанските организации се сметаат ка-ко 
несел еко стопански 'дејности и с е л с ̂ стопанските 
организации се должни за таквите дејности издво-
ено да го утврдуваат и распределуваат вкупниот 
приход. 

. Х1ЛТ1. Оваа наредба влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за целата 1957 година. 

Бр. 15 540 
3 август 1957 година 

Белград 
Државни секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

4 7 1 . 

Врз основа на членот На став 3 од Уредбата за 
изработка и одобрување на инвестиционата програ-
ма и за полагање депозит за обезбедување испла-
тата на инвестиционите работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), а 
во врска со членот 2 оддел I под а) точка 38 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ДЕПОЗИ-
ТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА К V ИНВЕ-
СТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

1. За . инвестициите што се- финансираат од 
средствата :га фондовите за кадрови во стопанство-
то депозитот за обезбедување на исплатата на инве-
стиционите работи о,д страна на инвеститорите - из-
несува 10% од вредноста на годишната програма 
на работите, 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето ЕО „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на објектите што веќе се наоѓаат во 
изградба. 

Бр. 15900 
12 август 1957 година 

Белград 

4 7 2 . 

Врз основа на точката I од Одлуката за утвр-
дување надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите да донесзпза прописи 
за нормргге на интересот на краткорочните кредити 
к за' нормите на интересот на средствата вложени 
ка ј банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), 
соју ниот Државен секретаријат за работи на фи-
н а ме ии-те издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНР1ТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА 
И ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИТБ НА ВЕШТАЧКО 
ЃУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТО-

ПАНСТВО 
1. На кредитите што банките ќе им ги одобрат на 

трговецлте претпријатија и дуќани, специјализира-
ните претпријатија за снабдување на селското сто-
панство, на зејмоделските задруги, на селскосто-
п а н с к и ^ организации (имоти) и на селскостопан-
с к и ^ аиотеки за набавка на вештачко ѓубре за 
потребите на селското стопанство од 1 јули 1957 
година до 30 септември 1957 година, а врз обнова 
на поднесените фактури непо ставени од страна на 
продавачот, интересната норма не може да бидо 
поголема од 1с/о годишно. 

2. На стопанските организации што се занима-
ваат со производство на вештачко ѓубре интересна- ; 
та норма за наменските кредити за најнормалните 
резерви (запаси) на вештачко ѓубре што ќе се нао-
ѓаат ка ј овие стопански организации од 1 јули 1957 
година до 30 септември 1957 година не може да биде 
поголема од 1% годишно. 

3. Ако кредитите одобрени според ова-а наредба 
не бидат вратени до Ѕ0 септември 1957 година, по I 
тој срок на овие кредити ќе се плаќа редовен 
интерес. 

4. Упатства за споредување на овѕа наредба 
издава Народната банка и тие се задолжителни за 
сите банки4и штедилници. 

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

Бр. 12677/1 
3 август 1957 го дин; 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, . 
Авдо Хумо, с. р. 

4 7 В 

Врз основа на тон. I од Одлуката за утврдување 
надлежноста на сојузниот државен секретар за ра-
боти на финансиите да донесува прописи за нормите 
на интересот на краткорочните кредити и нормите 
на интересот на средствата вложени ка ј банката 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5'57), сојуз-ниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА' ИНТЋ?ЕС'ОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВАЊЕ 
РЕЗЕРВИ НА СЕМЕТО ОД ДВОЈНО МЕЃУЈШИСКИ 

ХИБРИДИ 
1. На кредитите одобрени на задружните о,рга-

низации и на стопанските организации за промет 
на семенска стока со цел да се создадат резерви (за-
т к и ) на сенето ед двојни меѓулиниски хибриди на 
пченката од родот на 1956 година, интересната норма 
не може да биде поголема о,д 1%? годишно. 

Интересната норма од претходниот став бан-
ките ќе ја применуваат на кредитите одобрени по I1 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 
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април 1957 година до потполната исплата на долгот. 
Оваа интересна норма ќе се применува најдоцна до 
31 март 1958 година. 

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

Бр. 13790/1 
3 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
' Авдо Хумо, с. р. 

474. 
Врз основа на тон. I од Одлуката за утврду-

вање надлежноста на сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите да донесува прописи за 
нормите на интересот на краткорочните кредити и 
за нормите на интересот на средствата вложени 
кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), 
сојузниот Државен секретаријат, за работи на фи-
нансиите издава 

^ Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
ЦА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВА-
ЊЕ ПАЗАРНИ РЕЗЕРВИ НА ДОБИТОК И МЕСО 

1. На краткорочните кредити одобрени на на-
дворешнбтрговските извозни организации со Цел 
на создавање пазарни резерви (запаси) на добиток 
и месо во времето од влегувањето во сила на оваа 
наредба та до крајот на 1957 година, интересната 
норма не може да буде поголема од 3%? годишно. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во- ,,Службен лист на ФНРЈ". 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

475. 
Врз основа на членот 18 оддел II точка 3 од 

Уредбата за пренесување на работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56). Секретарија-
тот за општа управа на Сојузниот извршен совет 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА УПРАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот, за стручната спрема на управ-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/54 и 22/54) во членот 3 ставовите 4, 5 и 6 се мену-
ваат и гласат: 

„Во службите наведени во претходниот став 
за управни службеници можат да се назначуваат 
само лица што веќе положиле стручен испит и имаат 
најмалу три години стручна пракса. 

По исклучок, во службите во кои може да се 
здобие со потребна пракса за полагање на стручен 
испит за приправници можат да се назначуваат и 
лица со друга соодветна спрема. 

Со решението од секретаријатот за општа упра-
ва на извршниот совет, по предлог од надлежниот 
старешина на органот односно на установата, се о-
пределува во кои служби можат по исклучок да се 
назначуваат приправниците од претходниот став. 
Во решението може да се ограничи како срокот за 

важење на самото решение, така и бројот на ва-
квите приправници." 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Приправниците што завршиле правен факул-

тет поминуваат шест месеци на стаж во окружен 
или околиски суд и шест месеци во управните ор-
гани на народниот одбор. ' 

Приправниците што завршиле економски фа-
култет поминуваат шест месеци на стаж во една 
или повеќе стопански организации односно во сто-
пански установи и шест месеци во соодветните у-
правни органи на народниот одбор. 

Приправниците за звањето пристав кои работат, 
во суд на работи во врска со водењето на земји-
шните книги, сето време на приправничкиот стаж 
го поминуваат во суд. 

За време на приправничкиот стаж приправни-
ците примаат плата кај органот' односно установата 
ка ј која се назначени, без оглед каде се наоѓаат на 
стаж". 

Член 3 
Во членот 8 по ставот 1 се додаваат нови ста-

вови 2 и 3, кои гласат: 
„Приправничкиот стаж се поминува спрема про-

грамата на приправничкиот стаж што ја составуваат 
за секој приправник Посебно органите и установите 
ка ј кои се назначени приправниците. Програмата 
треба да ги содржи: организационите единици во 
кои приправникот во текот на стажот треба да ра-
боти, колку време ќе биде на одделни работни ме-
ста, кои работи треба да запознае во текот на ста-
жот и кој ќе води надзор над работата на приправ-
никот и ќе се грижи да се спроведе програмата во 
потполност. 

За време приправничкиот стаж приправникот 
задолжително води дневник за работа, во кој го за-
пишува текот на својот приправнички стаж во" 
одделни организациони единици, на кои работи ра-
ботел и колку време, како и други забележувања 
во врска со својот приправнички стан?. Припргрки-
нов пот дневник за работа го заверува непосредниот 
старешина на организационата единица каде при-
правникот поминал определен дел од својот при-
правнички стаж и тој дава мислење за тоа колку 
приправникот ја совладал материјата предвидена 
со програмата." 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
4 и 5. 

Член 4 
Членот 10 се менува и гласи: 
Писмената пријава за полагање на стручниот 

испит приправникот му ја поднесува на старешина-
та на органот или установата во која е запослен, а 
овој му ,ја доставува на ортакот при кој е формира-
на испитната комисија. 

Со пријавата за полагање на стручниот испит 
старешината на органот или установата поднесува 
заверен препис од решението за назначување, про-
грама-на приправничкиот стаж и приправниковиот 
дневник за работа. / 

Старешината е должен кон пријавата за пола-
гање на стручниот испит да даде и свое мислење 
за приоравниковата работа и за постигнатиот успех 
во текот на стажот. Ако приправникот од кои и да 
се причини во текот на приправничкиот стаж не ги 
поминал сите работни места предвидени со програ-
мата, старешината е должен да даде образложение 
зошто не можело да буде сторено тоа". 

Член 5 
По членот 10 се додава член 10а, кој гласи: 
„Органот при кој се наоѓа испитната комисија 

утврдува дали пријавените кандидати ги исполну^ 

Бр. 15936 
3 август 1957 година 

Белград 
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ваат условите пропишани за полагање на стручниот 
испит и донесува писмено' решение за пуштање на 
испит. 

Органот при кој се наоѓа испитната комисија 
може да го одбие кандидатот од полагање на струч-
ниот испит ако утврди дека приправничк-иот стаж 
не се изводел според определената програма, или 
дека за време на приправничкиот стаж приправ-
никот не водел дневник за работа, 

Со решението со кое приправникот се одбива 
од полагање на стручниот испит во тој испитен 
срок, ќе се определат и мепките што треба да се 
преземат за да се дополни стажот или да се отстра-
нат другите недостатоци." 

Член 6 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Општиот дел на стручниот испит за звањето 

пристав во сите служби се состои од следните пред-
мети: 

1) Државните органи и нивниот делокруг' 
2) Општественото управување во областа ,на: 

школството, просветата и културата; заштитата на 
народното здравје; социјалната заштита: социјал . 
ното осигурување и станбените згради; 

3 ) О С Н О Е Г О Г начела на управувањето со стопан-
ските претпријатија; 

4) Закон за општата управна, постапка и основ-
ните правила на Законот за управните спорови; 

5) Прописи за службениците на државните ор-
гани п установи и прописи за работните односи 
на лицата запослени во стопанските организации; 

6) Прописи за социјалното осигурување; 
7) Прописи за таксите; 
8) Основно познавање на прописите за дано-

ците; 
9) Прописи за матичните книги; 

10) Прописи за заверка на потписи, ракописи и 
преписи; 

11) Прописи за канцелариското работење; 
12) Кривични дела против службената должност, 

Општиот дел па стручниот испит за звањето 
референт во сите служби опфаќа, и тоа: 

А. За звањето референт што има завршен пра-
вен факултет: 

1) Државното уредување; 
2) Прописи за општественото управување во о-

бласта на: школството, просветата и културата; за-
штита на на.родното здравје; социјалната заштита; 
с од и ј а л к от о ссит у рув а ње; 

3) Прописи за опната!а управна постапка и за 
управните спорови; 

4) Правила па кривич-ната и процесната постап-
ка и кривични дела против службената должност, 
како и кривични дела против народниот имот; 

5) Прописи за службениците на државните ор-
гани и установи и прописи за работните односи на 
лицата запослени во стопанските организации; 

еј) Прописи за социјалното осигурување; 
7) Прописи за буџетите; 
8) Прописи за даноците; 

9) Основни прописи за стопанските организа-
ции и за стопанските установи (банките и др.); 

10) Прописи за таксите: 
11) Правниот режим: на земјиштата и зградите; 
12) Прописи за канцелариското работење. 

За звањето референт кој има завршен еко-
номски факултет: 

1) Државното уредување; 
2) Прописи за општественото управување во о-

бласта на: школството, просветата и културата; за-
штитава на народното здравје; социјалната заштита; 
социј-алното осигурување; 

3) Прописи за општата управна постапка и за 
управ-ните шорови; 

' 4) Основни правила на кривичната и процесна-
та постапка; кривични дела против службената дол--
жност, како и кривични дела против народниот 
имот; 

5) Прописи за службениците на државните ор-
гани и установи и прописи за работните односи на 
лицата з апссл енр! во стопанските организации; 

6) Прописи за социјалното осигурување; 
7) Прописи з-а стопанскиот систем; 
8) Основни прописи за стопанските организации? 
9) Прописи за'буџетите, за буџетското работење 

и за фондовите; 
10) Даночниот систем во Југославија; 
11) Прописи за кредитниот систем, за општестве-

ните фондови, за банките и штедилниците; 
12) Девизни и валутни прописи; 
13) Прописи за девизната, пазаришната и фи-

нансиската инспекција; 
14) Прописи за таксите; 
15) Прописи за канцелариското работење. 
Посебниот дел на стручниот испит за звањето 

пристав и за звањето референт опфаќа исцрпно 
познавање на прописите за организацијата и надле-
жноста на службата ЕО која е запослен кандидатот, 
како и иа други прописи што се применуваат во таа 
служба." 

Член 7 
Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи: 
„Приправниците од членот 3 став 5 и 6 полагаат 

посебен дел од стручниот испит според досегашните 
прописи за стручните испити од пора-нешните стру-
ки, а општиот дел според програмата предвиде-на во 
членот 12 став 1 од овој правилник." 

Член 8 
Во членот 16 ставот 2 се менува и гласи: 
„Оценките се! „положил со одличен успех", „по-

ложил со многу добар успех", „положил со добар у-
спех" и „не положил". 

Во истиот член по ставот 3 се додава нов став 
4, кој гласи: 

„Ако службеникот во потполност не саловоллл 
на испитот, комисијата м о ж е л а то упати на повтор-
но полагање на еден дел од испитното градиво (еден 
до два предмети) само ако се здобие со уверение 
дека таквото решение е целесообразно." 

Член 9 
Во членот 16а се додава нов став 3, кој гласи: 
„Одредбата од ставот 1 се применува и па слу-

жбениците кои потем здобивањето со виша школ-
ска спрема се распоредуваат според одредбите од чле-
нот 31 на Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи." 

Член 10 
Во членот 19, став 3 пред точката се става за-

пирка и се додаваат зборовите: „односно за-посеб-
ниот дел на испитот." 

Член 11 
Во членот 25 место зборовите: „две години" се 

ставаат зборовите: „една година." 
Член 12 

Приправниците што, завршиле економски фа-
култет кои според важечките прописи ќе ги испол-
нат условите за полага-ње на испитот во текот на 
1957 година, ќе -се упатат седнат на стаж" во смисла 
на членот 2 од овој правилник, со тоа што до 1 август 
1958 година ќе им се одобри полагање на испитот без 
оглед дали овој стаж го завршиле во потполност. 

Член 13 
Одредбата од членот 4 став 2 на овој правилник, 

според која старешината на органот или установата 
кое пријавата на приправникот за полагање на 
стручниот испит поднесува програма на приправнич-
киот стаж и приправниковиот дневник за работа, 
ќе се применува од 1 октомври 1958 година. 
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Член 14 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Програмата на одделниот дел од 
управниот испит за буџетската и управно-правната 
служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/54). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 3052 

30 јули 1957 година 
Боттгр?.д 

Секретар" за општа управа 
нач Сојузниот извршен совет, 

Вуксан Љумовиќ, с. р. 

4 7 6 . 

Врз основа на членот 46 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12^55), Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ КОИ КАКО РИ-

БАРИ СЕ ЗАПОСЛЕНИ КАЈ РАБОТОДАВАЧИ 
ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО РИБАРСТВО 
1. Како основ за пресметување на придонесот 

за социјално осигурување за работниците кои како 
рибари се' запослени ка ј приватните работодавачи 
што се занимаваат со поморско, речно и езерско 
рибарство, ќе се земаат без оглед на износот на 
платата, следните износи: 

17.000 динари; — за висококвалифицираните ри-
бари ; 

13.000 динари — за квалифицираните рибари; 
: 1.000 динари - за полуквалифицираните ри-

бари, 
10.000 динари — за неквалифицираните рибари. 
2. За учениците во рибарството, како основ за 

пресметување и плаќање на придонесот ќе се зе-
маат истите основи како и за учениците во стопан-
ството. " 1 

3. Рибарите — приватни работодавачи должни 
се на надлежниот завод да му ја поднесат во заве-
рен пропис дозволата за рибарење издадена од над-
лежниот државен орган. 

4. Основите од точката 1 односно од точката 2 
на оваа одлука служат како основи за пресмету-
вање на придонесот и во случај кога придонесот 
се плаќа според посебните норми на придонесот 
определени врз основа на чл. 48—52, како и за до-
датокот на придонесот определен врз основа на чл. 
56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување. -

5. Придонесот за социјално осигурување ќе се 
пресметува од основот од точката 1 на оваа одлука 
според нормата на придонесот за социјално осигу-
рување што важи за стопанските организации кои 
расподелбата на вкупниот приход ја вршат врз 
основа на утврдување на добивката. 

6. Оваа одлука влегува во сила со 'денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули 1957 година, со кој ден пре-
станува да важи Одлуката за основите за плаќање 
на придонесот за социјално осигурување на рибар-
ските стопански организации (..Слггжбест лист на 
ФНРЈ", бр. 23/55). 

Бр. 2513. 
в јули 1957 година 

Белград ' 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, Претседател, 
Зденко Жас, с. р. Илија Дошен, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

462. Указ за прогласу^ање на Законот за ор-
ганизација на научната работа ч - - - 641 
Закон за организација на научната работа 641 

463. Уредба за дополнение на Уредбата за 
изработка и одобрување на инвестици-
оната програма и за полагање депозит 
за обезбедување исплатата на инвести-
ционите работи — -V - — — — - - — 647 

464. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на највисоките продажни цени за 
определени производи — — — — — 648 

465. Одлука за начинот за обезбедување обрт-
ни средства на задругите — — — — 648 

466. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за давање кредити на членовите на 
задругите и на другите индивидуални сел-
скостопански производители за унапреду-
вање на селскостопанското производство 649 

467. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за надоместокот (регресот) при купу-
вањето на вештачко ѓубре и средства за 
заштита на растенијата за потребите на 
селското стопанство — — — — — 649 

408. Одлука за одобрување на стопанските ор-
ганизации за преработка на овошје и зе-
ленчук исплатат?! на ануитетите да ја вр-
шат од средствата на амортизациониот 
фонд - - . - - - - - - - 650 

169. Наредба за измена и дополнение на 
Наредбата за давање надоместок (регрес) 
при купувањето на опрема и резервни де-
лови за потребите на селското стопанство 650 

470. Наредба за утврдување делот од доходот 
што селскостопанските организации^! во 
1957 година го издвојуваат за своите инве-
стициони фондови во височина на придо-
несот за општествените инвестициони фон-
дови! и за утврдување на основиците и за 
пресметување на придонесот од личниот 
доход на работниците на селскостопан-
ските организации — — — — — 656 

'471. Наредба за определување процентот на 
депозитот за обезбедување исплатата на 
инвестиционите работи што се финанси-
раат од средствата на фондовите за кадро-
ви во стопанството — — — — — — 669 

472. Наредба за максималната норма на инте-
ресот на краткорочните кредити за набав-
ка и за покритие на запасите на вештачко 
ѓубре за потребите на селското стопанство 669 

'473. Наредба за максималната норма на инте-
ресот на краткорочните кредити за созда-
вање резерви на семето од двојно меѓу-

"линиеки хибриди — — — — — — 669 

474. Наредба за максималната норма на ин-
тересот на краткорочните кредити за со-
здавање пазарни резерви на добиток и 
месо — — — — — — — — — 670 

475. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за стручната спрема на у-
праЕните службеници — — — — — 670 

476. Одлука за паушалните основи за пресме-
тување на придонесот за социјално осигу-
рување за работниците кои како рибари 
се запослени ка ј работодавачи што се за-
нимаваат со рибарство — — — — — 672 
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