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467. 
Врз основа на чл. 20 тач. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Коморите се осниваат заради унапредување на 
производството и стоковниот промет. 

Дејноста на коморите е јавна и под општествена 
контрола. 

Член 2 
Производителите и транспортните стопански ор-

ганизации можат да се здружуваат во стручни здру-
женија заради унапредување на струката односно 
гранката за која е основано здружението. 

Стручните здруженија на можат да се занимаваат 
со стопанско попување. 

Стручните здруженија задолжително се зачлену-
ваат во соодветната комора. 

Член 3 
Стопанските организации, чијашто стопанска деј-

ност е обусловена со заедничко користење на основни 
средства или при кои целосното користење на капа-
цитетите рбусловено со меѓусебно согласување на ра-
ботата, можат да бидат здружени во заедници (Заед-
ница на југословенските железници, Заедница на југо-
словенските пошти и телекомуникации, Заедница на 
електростопанските претпријатија и сл.). 

Заедниците на стопанските организации се осни-
ваат -со посебни уредби на Сојузниот извршен совет. 

Со уредбата за оснивање на заедницата се опреде-
луваат особено: задачите на заедницата, односот на 
здружените стопански организации спрема заедницата 
и односот на заедницата и здружените стопански ор-
ганизации спрема општеството. 

Член 4 
Стопанските организации можат со договор да се 

спогодат заеднички да вршат определени стопански 
работи (заедничка изведба на инвестициони работи, 
заедничко набавување, заедничка продажба и сл.). 

Стопанските организации можат со договор да се 
спогодат и за оснивање заеднички институти и уста-
нови. 

Договорот за заедничко вршење стопански работи, 
односно за оснивање заеднички институти и установи 
се склучува на определено или на неопределено време 
со отказен срок кој не може да биде подолг од шест 
месеци. 

Склучувањето на договорот за заедничко вршење 
стопански работи не се шета како здружување на сто-
панските организации. 

Договорот ѕа заедничко вршење стопански рабо-
ти, односно зџ оснивање заеднички институти и уста-
нови мора да се регистрира кај народниот одбор на 
Околијата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето 

на договорачите. Ако седиштето на договорачите се 
наоѓа на подрачје на две или повеќе околии (градови) 
во иста народна република, договорот се регистрира 
кај републичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството, а ако се наоѓа нивното седиште на те-
риторија на две или повеќе народни републики кај 
сојузниот Државен секретаријат за работи на народ-
ното стопанство. 

Државниот орган од претходниот став може да ја 
одбие регистрацијата ако одредбите на договорот им 
де спротивни на прописите. 

Член 5 
Освен во коморите, во стручните здруженија и 

во заедниците од чл. 3, стопанските организации не 
можат да се организираат во други форми на здру-
жување. 

Не е позволено оснивање на стручно здружение 
односно склучување на договор за заедничко вршење 
стопански работи (чл. 4) со цел за спречување 
натпревар или создавање монополистичка положба на 
пазариштето. 

II. КОМОРИ 
а) Заеднички одредби 

Член 6 
Задачата на коморите е да работат на унапреду-

вање на производството и стоковниот промет, да се 
грижат за зацврснувањ.е и развивање на добри помоќ-
ни обичаи, да работат на јакнењето на одговорноста 
на стопанските организации спрема општеството и да 
вршат општествена контрола над стручните здруже-
нија. 

Задачите на комората поблиску се определуваат 
со статутот на комората. 

Член 7 
Со сојузни и републички прописи на коморите 

може да им се довери вршењето на поодделни работи 
што ги вршат државните органи. 

Коморите можат на своите членови да им издаваат 
уверенија за фактите што им се потребни заради до-
кажување на нивните права или што им служат во 
стоковниот промет. 

Член 8 
Народното собрание односно народниот одбор и 

Нивните извршни органи можат: 
да им даваат на органите на комората препораки 

за работа, 
да ја укинат или поништат одлуката на комората 

што е во спротивност со прописите, 
да ги сменат органите на комората ако работат 

спротивно на прописите. 
Извршниот совет на народното собрание односно 

народниот одбор дава согласност на назначувањето на 
секретарот на комората. 

Коморите се должни на народното собрание одно-
сно на народниот одбор да му поднесуваат редовно 
извештаи за својата работа. 

Член 9 
Контрола: над законитоста на поодделни акти 

на комората вршат надлежните органи на држав-
ната управа. 
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Член 10 
Членството во коморите е доброволно. 
По исклучок од одредбата од претходниот став 

членството е задолжително во занаетчиските комори и 
1о Сојузната надворешно-трговска комора. 

Стручните здруженија задолжително се членови на 
соодветните комори. 

Зачленувањето на стопанската организација во 
комора ако е членството задолжително и зачленување-
то на стручното здружение во комора, мора да се 
изврши во срок од еден месец од денот на оснива-
њето на стопанската организација односно на стручно-
то здружение. 

Член 11 
Секоја комора има собрание, управен одбор и дру-

ги органи што управуваат со комората. 
Собранието е највисок орган на комората. 
Собранието го сочинуваат претставниците на сто-

панските организации — членови на комората, избрз-
аш од страна на работничкиот совет односно од нај-
високиот орган на стопанската организација. 

Во комората можат да се формираат и стручни 
секции за поодделни струки односно гранки на сто-
панството. 

Член 12 
Заклучокот на комората е задолжителен за стопан-

ската организација зачленета во комората, ако претстав-
никот на стопанската организација, врз основа на 
одлука од нејзиниот работнички совет, односно од 
највисокиот орган, бил однапред овластен по опреде-
лено прашање да преземе обврска за стопанската орга-
низација, или кога работничкиот совет односно најви-
сокиот орган на стопанската организација со заклу-
чокот на комората се согласил дополнително. Заклучо-
кот од Сојузната надворешно-трговска комора е задол-
жителен и во случај ако е тоа определено со ста-ч 

тутот. 
Заклучоците од комората што се однесуваат до 

работите доверени на коморите со прописите на надле-
жните државни органи (чл. 7) како и заклучоците што 
се однесуваат до прашањата на комората и до обвр-
ските на членовите спрема комората задолжителни се 
за членовите на комората. 

Член 13 
При комората постои суд на честа. 
Судот на честа ги расправа случаите на повреда на 

добрите пословни обичаи од страна на стопанските 
организации. 

Со одлука од судот на честа можат да се изрежу-
ваат казните предвидени со статутот на комората. 

Против одлуката од судот на честа може да се 
поднесе жалба до органот определен во статутот на 
комората. 

Член 14 
Заради остварување на своите задачи коморите 

можат да осниваат бирои, институти, лаборатории, 
курсеви и сл. 

Член 15 
Секоја комора си има свој статут . 
Со статутот на комората поблиску се определуваат 

Задачите и организацијата на комората, нејзините ор-
гани, нивниот делокруг, составот и начинот на избо-
рите на органите, правата и должностите на членовите 
на комората, како и начинот на работата на комората. 

Со статутот на комората можат да се предвидат и 
дисциплински мерки за, повреда на статутот на комо-
рата. 

Статутот на комората го одобрува народното со-
брание односно народниот одбор. 

Член 16 
Коморите се правни лица. 

Член 17 
Секоја комора си има своја претсметка на прихо-

дите и расходите. 

Приходите на комората ги сочинуваат придонесите 
од членовите и приходите од услугите на комората и 
нејзините установи. 

Со статутот на комората се определува основицата 
за утврдување висината на членскиот придон-ес. 

б) Сојузни комори 
Член 18 

За т.ериторијата на Југославија се осниваат Со-
јузна индустриска комора и Сојузна надворешнотр-
говска комора. 

Коморите од другите гранки на стопанството мо-
жат да се здружуваат во сојузи на коморите за тери-
торијата на Југославија. 

Оснивањето на Сојузот на коморите од претход-
ниот став го одобрува Сојузната народна скупштина. 

Член 19 
Во Сојузната индустриска комора се зачленуваат 

индустриските и другите производителот претпријати-
ј а , како и стручните здруженија на тие претпријатија. 

Член 20 
Во Сојузната надворешнотрговска комора задол-

жително се зачленуваат стопанските организации што 
се запишани во Надворешно-трговскиот регистар на 
стопанските организации врз основа на прописите од 
Уредбата за надворешно-трговското попување, како и 
претпријатијата што се овластени да се занимаваат со 
работите на странскиот туризам и што се како такви 
регистрирани. 

Член 21 
При Сојузната надворешнотрговска комора можат 

да се формираат, како самостојни установи, надворе-
шно-трговска арбитража и поморска арбитража за ре-
шавање на споровите од надворешнотрговскиот промет 
односно од поморскиот промет во кои една од стран-
ките е странска стопанска организација. 

в) Комори на територијата на народните републики 
Член 22 

Републичкото народно собрание може во областа 
на трговијата, угостителството, занаетчиството, селско-
то стопанство и сообраќајот да оснива комори или 
сојузи на комори. 

Народните одбори на околиите (градовите) сЛни-
ваат комори во областа на трговијата, угостителството 
и занаетчиството. 

Народните одбори на две или повеќе околии (гра-
дови) можат да основат и заедничка комора за сво-
ите подрачја. 

републичкото народно собрание и народните од-
бори на околиите (градовите) не можат да оставаат 
индустриски комори. 

III. СТРУЧНИ ЗДРУЖЕНИЈА -
Член 23 

Стручно здружение осниваат стопанските органи-
зации. 

Стручното здружение се смета за основано кога 
правилата на здружението ќе ги одобри соборот на 
производителите на републичкото народно собрание, 
односно Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина, ако стручното здружение го о б и -
ваат стопанските организации со седиште на терито-
рии на две или повеќе народни републики. 

Стручното здружение е должно со своите правила 
да му поднесе на соборот на производителите на на-
родното собрание пристанок на соодветната комора 
за оснивање на стручното здружение. 

Член 24 
Стручните здруженија се должни да се регистри-

раат кај републичкиот државен секретаријат за работи 
на стопанството, односно кај сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на народното стопанство ако 
стручното здружение го осниваат стопански организа-
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дни со седиште на територии на две или повеќе на-
радни републики. 

Член 25 
Со правилата на стручното здружение поблиску се 

определуваат особено: задачите на здружението, него-
вите органи, делокругот, составот и начинот на избо-
рите на органите, правата и должностите на членовите, 
како и начинот на финансирањето и работата на здру-
жението. 

Со правилата на стручното здружение можат да 
се предвидат дисциплинските мерки за повреда на оп-
штествената дисциплина. 

Правилата на здружението ги одобрува органот од 
чл. 23 на оваа уредба. 

Член 26 
Членството во стручните здруженија е доброволно. 

Член 27 
Заклучокот на стручното здружение е задолжите-

лен за стопанската организација зачленета во струч-
ното здружение, ако претставникот на стопанската ор-
ганизација, врз основа на одлука од нејзиниот работ-
нички совет, односно највисокиот орган, бил однапред 
овластен по определено прашање да преземе обврска 
за стопанската организација, или ако работничкиот 
совет односно највисокиот орган на стопанската ор-
ганизација со заклучокот на стручното здружение до-
полнително со согласил. 

Заклучоците на стручното здружени^ што се од-
несуваат до обврските на членовите спрема здруже-
нието задолжителни се за членовите. 

Полноважноста на заклучоците на стручното здру-
жение по определени прашања на коморите може да 
се обуслови со,, давање на своја согласност на одно-
сните заклучоци. 

Заклучоците на стручното здружение што им се 
спротивни на прописите и на правилата на стручното 
здружение немаат правна важност. 

Член 28 
Контрола над работата на стручното здружение 

врши комората во која е зачл.енето здружението како 
и надлежните државни органи. 

Стручните здруженија се, должни да ги испраќаат 
до комората своите записници, заклучоци, како и изве-
штаи за својата работа. 

Член 29 
Со цел да ги изврши своите задачи стручното здру-

,жение може да оснива свои институти, бирои, лабора-
тории, станици за испитување на стоки и други уста-
нови за унапредување на производството односно 
школувањето на своите членови. 

Член 30 
Стручното здружение е правно лице. 

IV. УПРАВНИ МЕРКИ 
Член 31 

Народното собрание може да ги смени органите на 
комората односно на стручното здружение, а народни-
от одбор органите на коморите што ги основал ако 
работат спротивно на прописите. 

Член 32 
Народното собрание може да донесе одлука за 

престанок на работата на стручното здружение што 
работи спротивно на целите и задачите предвидени со 
правилата на здружението. 

Член 33 
Државниот орган надлежен за вршење надзор 

над стручното здружение ќе му ј а забрани работата 
ва стручното здружение, кое не го добило одобре-
нието пропишано во чл. 23 од оваа уредба. 

Член 34 
Ако стопанските организации што склучиле дого-

вор за заедничко вршење стопански работи (чл. 4) ги 
вршат заедничките работи спротивно на прописите, 

органот надлежен за регистрација ќе донесе решение 
за ставање вон сила на извршената регистрација и ќе 
забрани ^натамошно заедничко вршење на стопанските 
работи. 

Против решението донесено во смисла на претход-
ниот сав има место на жалба до надлежниот државен 
орган. 

V. ОДЗЕМАЊЕ НА ИМОТНАТА КОРИСТ И КАЗНЕНИ 
МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 

ОВАА УРЕДБА 
Член 35 

Од стопанската огранизација која со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од оваа уредба нри-
бавила за себеси имотна корист ќе се одземе сиот 
износ на така прибавената корист. 

Член 36 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 диварад 

ќе се казни: 
1) стручното здружение формирано по одредбите^ ј 

од оваа уредба ако работи спротивно на целите и за-, 
дачите предвидени со прописите и правилата на здру-^ 
жението; ! 

2) стопанската организација ако се зачлени во ј 
стручно здружение кое нема одобрение од надлежниов 
државен орган за работа; 

3) стопанските организации ако врз основа на спо- ј 
годбата заеднички ги вршат стопанските работи без ' 
претходна регистрација на договорот; 

4) стопанските организации што склучиле и р е - ( 
гистрирале договор за заедничко вршење стопан-ски! ̂  
работи, ако вршат работи што не се предвидени во; 
договорот. ј 

Ако се некое од дејствијата од претходниот став! 
се предизвикани особено тешки последици стопанската; 
организација односно стручното здружение ќе се казни, 
со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во стручното здружение односно во^ 
стопанската организација со парична казна од 5.000 до 
10.000 динари. 

Член 37 
Со парична казна од 100.000 до 2,000.000 динари 

ќе се казнат стопанските организации: ; 
1) ако организираат здружение што не е возволе^ ; 

но по одредбите од оваа уредба; 
2) ако врз основа на регистриран договор за заед- ј 

ничко вршење стопански работи ги вршат тие работи! 
на начинот на кој се пречи натпреварот или се создава I 
монополистичка положба на пазариштето. 

Ако со некое од дејствијата од претходниот став 
се предизвикани особено те-шки последици, стопан-I 
ската организација ќе се казни со парична казна 
од 150.000 до 3,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни: 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 10.000 до 20.000 динари. 

Член 38 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе 

се казни: 
1) стопанската организација што не ќе се зачлени 

во комора во пропишаниот срок, ако е пропишано за 
неа задолжително зачленување; 

2) стручното здружение формирано по одредбите 
од оваа уредба, ако не се зачлени во соодветна ко-
мора во пропишаниот срок. 

За дејст-вието од претходниот став ќе се шени и 
одговорното лице во стопанската организација односно 
во стручното здружение со паричниа казна од 1.000 
до 10.000 динари. 

Член 39 
На повредите на одредбите од оваа уредба и по-

стапката за примена на мерката одземање на имотната 
корист н казнените мерки предвидени со неа ќе се 
применуваат и одредбите на чл. 75-83 од Уредбата за 
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управување со основните средства на стопанските ор-
ганизации. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 40 

Трговските, угостителските и занаетчиските комори 
што постојат ќе продолжат со работа до формирање-
то на коморите во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 41 
Стопанските организации што постојат за кои е 

пропишано задолжително зачленување во соодветната 
комора, како и стручните здруженија што постојат, 
должни се да се зачленат во комора во срок од еден 
месец од денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба, односно од денот на оснивањето на комората во 
која се зачленуваат тие задолжително. 

Член 42 
Стручните здруженија што постојат должни се да 

ја сообразат својата организација и својата работа 
кон одредбите од оваа уредба во срок од 60 дена по 
нејзиното влегување во сила. 

Здруженијата на стопанските организации што не-
маат карактер на стручно здружение должни се да 
престанат со работата во срок од 60 дена по влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

Член 43 
Против одлуките од државните органи донесени 

во вршењето на правото на надзор по одредбите од 
оваа уредба стопанската односно општествената орга-
низација не може да води управен спор. 

Член 44 
Оваа уредба влегува во сила се денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 283 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

468. 

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-
ведувале на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПООДУВАЊЕТО И 
УПРАВУВАЊЕТО СО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Превозот на патници и стоки 'со железница е 

јавна служба која се врши врз основа на закон и под 
надзор од определени државни органи. 

Јавната служба на превозот на патници и стоки 
со железница ја вршат Југословенските железници). 

Југословенските железници се заедница на сто-
пански претпријатија и други стопански организа-
ции што ја вршат јавната служба на превоз на пат-
ници и стоки со железница, или им помагаат во таа 
дејност. ^ 

Железничките транспортни средства што слу-
жат за превоз патници и стоки се општествена 
своина. 

Член 2 
Во состав на Југословенските железници влегу-

ваат претпријатијата за превоз на патници и стоки 
и претпријатијата за одржување на железничките 

ф средства. 
Претпријатијата за превоз на патници и стоки 

(во натамошниот текст: железнички трнспортни 

претпријатија) и претпријатијата за одржување на 
железничките средства (во натамошниот текст: 
претпријатијата за одржување) на определена мре-
жа на железнички пруги формираат заедница на 
железничките претпријатија, со која раководат ор-
ганите на управување преку дирекциите на Југо-
словенските железници. 

Заедниците на железничките претпријатија и 
во нив здружените претпријатија формираат Заед-
ница на југословенските железници, со која рако-
водат органите на управувањето преку Генералнита 
дирекција на Југословенските железници. 

Член 3 
Железничкото транспортно претпријатие го со-

чинуваат станици, ложилници и секции за одржу-
вање сигнално-сигурносни постројки и средства за 
врски (во натамошниот текст: секциите) на опреде-
лена мрежа на железничките пруги. 

Претпријатија за одржување се: претпријати-
јата за одржување пруги и претпријатијата за по-
правање коли и локомотиви. 

Член 4 
Со Југословенските железници управуват работ-

ните^ колективи непосредно и преку своите прет-
ставнички органи. 

Со железничкото транспортно претпријатие и 
со претпријатието за одржување управуваат нив-
ните работни колективи преку органите на упра-
вувањето. 

Со Дирекцијата на Југословенските железници 
(во натамошниот текст: дирекција на ЈЖ) управу-
ваат претставниците што ги делегираат работнич-
ките совети на претпријатијата во состав на дирек-
цијата. 

Со Генералната дирекција на Југословенските 
железници (во натамошниот текст: Генерална ди-
рекција Ј Ж ) управуваат претставниците што ги 
делегираат управните одбори на дирекциите на Ј Ж . 

Директорот на дирекција на Ј Ж и Генералниот 
директор на Ј Ж имаат право самостојно да прет-
приемаат определени управни: мерки за кои се овла-
стени со прописи за да се обезбеди јавноста, сигур-
носта и безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 5 
Дирекцијата на Ј Ж ја обезбедува примената на 

единствените сообраќајно-технички прописи за си-
гурноста и безбедноста на сообраќајот; го согласува 
редот на возењето со јавните и стопанските потреби 
на мрежата на заедницата на железничките прет-
пријатија и мрежата на Југословенските желез-
ници; врши инспекција на школувањето на прет-
пријатијата од име на заедницата на железничките 
претпријатија и претприема мерки со кои се обез-
бедува единствен начин на послувањето во Југо-
словенските железници. 

Дирекцијата на Ј Ж управува со средствата што 
и' припаѓаат по одредбите од оваа уредба и ги обез-
бедува средствата за развиток и унапредување на 
мрежата на заедницата. 

Член 6 
Генералната дирекција на Ј Ж донесува и ја 

обезбедува примената на единствените сообраќај но-
технички прописи за сигурноста и безбедноста на 
сообраќајот на Југословенските железници; доне-
сува стопанско-управни мерки за согласување и 
усмерување на капацитетот на Југословенските же-
лезници спрема потребите на стопан,ството и меѓу-
народниот сообраќај; ја согласува во рамките на 
сојузните прописи тарифната политика со стопан-
ската политика на земјата; донесува мерки за со-
гласување на превозот на патници и стоки на Југо-
словенските железници со меѓународниот сообраќај 
и со меѓународните прописи; врши инспекција на 
иселувањето на претпријатијата и дирекциите во 
состав на Југословенските железници и донесува 
прописи за единствено посдување во Југословен-
ските железници. 
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Генералниот директор на Ј Ж одговорен му е на 
Сојузниот извршен совет за сигурноста и безбедно-
ста на сообраќајот на Југословенските железници. 

Со сојузни прописи може да се овласти Гене-
ралната дирекција на Ј Ж да врши определени у-
правни работи од областа на јавниот сообраќај од 
надлежноста на федерацијата. 

Член 7 
Железничкото транспортно претпријатие по-

одува самостојно врз основа на редот на возењето, 
тарифите за превоз на патници и стоки, прописите 
со кои се регулираат односите помеѓу корисниците 
на железничкиот транспорт и Југословенските ж е -
лезници, единствените сообраќајно-технички про-
писи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот, 
прописите на дирекцијата на Ј Ж донесени врз 
основа на општи стопански и управни прописи, 
придружувајќи се кон обврските спрема заедни-
цата на железничките претпријатија. 

Претпријатието (за одржување поодува само-
стојно придржувајќи се кон договорите склучени со 
железничките транспортни претпријатија, единстве-
ните сообраќајно-технички прописи за сигурноста 
и безбедноста на сообраќајот, прописите на дирек-
цијата на Ј Ж донесени врз основа на општите 
стопански и управни прописи и обврските спрема 

, заедницата на железничките претпријатија. 
Член 8 

Железничките транспортни претпријатија, прет-
пријатијата за одржување, дирекциите на Ј Ж и 
Генералната дирекција на Ј Ж се првин лица. . 

Член 9 
Железничките транспортни претпријатија, прет-

пријатијата за одржување, дирекциите на Ј Ж и 
Генералната дирекција на Ј Ж имаат свои правила. 

Станиците, ложилниците и секциите имаат свој 
работен ред. 

Член 10 
Об-врските на претпријатијата во состав на Ј у -

гословенските железници спрема општествената 
заедница се извршуваат по прописите што важат 
за стопанските претпријатија доколку со оваа уред-
ба не е определено поинаку. 

Вкупната остварена добивка на железничкото 
трамсггарзтао претпријатие подложува на републич-
киот данок на добивката, како и на сојузниот да-
нок; на добивката, ако е предвиден со сојузниот 
општесгвш план. 

Станиците, ложилниците и секциите ги извр-
шуваат своите обврски спрема околијата (градот, 
градската општина со одделни права) од делот на 
ТЈСбиВЈШта, што со одлуката на работничкиот совет 
на железничкото транспортно претпријатие им е 
утврден опрема одредбите од оваа уредба и другите 
противи донесени врз основа на неа, а спр-ема нив-
ново учество во остварувањето ата вкупниот приход 
на претпријатието. 

(^ќелијата (градот и градската општина со 
одделни, права) во својот општествен план го утвр-
дуваат процентот на своето учество во добивката на 
станиците, ложилниците. и секциите, а наплатата 
ја врши спрема) остварената добивка и во пресмет-
ковните периоди во кои железничкото транспортно 
претпријатие ј а пресметува добивката. 

Станиците, ложилниците и секциите ги извр-
шуваат своите обврски во смисла на претходниот 
став спрема околијата (градот, градската општина 
со одделни права) на чие подрачје се наоѓа нив-
ното седиште. 

Другите обврски за покритие на општествените 
потр-еби железничкото транспортно претпријатие 
ги изв,ршува спрема општите прописи. 

Претпријатието за одржување своите обврски 
за покритие на општествените потреби ги извршува 
опрема околијата (градот, градската општина со 

одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на претпријатието. 

Член 11 
Југословенските железници можат да ја вр-

шат јавната служба за превоз на патници и стоки 
освен со железница и со други превозни средства 
ако ги исполнуваат пропишаните услови за врше-
ње таков превоз. 

Член 12 
Поодделни стопански организации вон заедни-

цата на Југословенските железници можат да имаат 
свои возни средства заради задоволување на сои' 
стоените потреби во превозот, со тоа што с собраа 
ќајот со овие средства на пругите на Југословен-
ските железници може исклучително да се врши 
по прописите што важат за Југословенските ж е -
лезници и со претходно одобрение на Југословен-
ските железници. 

Имотните и другите односи помеѓу Југословен-
ските железници и стопанските о,рганизации од 
претходниот став се регулираат со договор. 

Член 13 
Прописите за стопанските претпријатија се 

однесуваат и до претпријатијата во состав на Ју -
гословенските железници доколку со оваа уредба 
не е определено поинаку. 

II. ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДИРЕКЦИИ 
Член 14 

Дирекциите на Ј Ж ги оснива Сојузниот извр-
шен совет по предлог од Генералната дирекција 
на Ј Ж . 

Решението за осЈшвање дирекција на Ј Ж со-
држи означување на пругите што го сочинуваат 
подрачјето на дирекцијата, како и означување ж е -
лезничкото транспортно претпријатие и претпри-
јатието за одржување во состав на дирекцијата 
на Ј Ж . 

Член 15 
Железничкото транспортно претпријатие и 

претпријатието за одржување го оснива дирекци-
јата на Ј Ж во согласност со републичкиот извршен 
совет. 

Член 16 
Станиците, ложилниците и секциите ги оснива 

железничкото транспортно претпријатие по одобре-
ние од дирекцијата на Ј Ж а во согласност со Ге-
нералната дирекција на Ј Ж . 

Член 17 
Генералната дирекција на Ј Ж и дирекцијата 

на Ј Ж можат за вршење на неодделени услужни 
дејности да осниваат претпријатија и самостојни 
погони во состав на претпријатието (коли за спи-
ење и ручање, печатница, набавно-продакни сер-
виси и сл.) кои поодуваат по прописите што важат 
за стопанските претпријатија. 

Со решението за оснивање на претпријатијата 
од претходниот став 'се определуваат нивните права 
и должности спрема заедницата на Југословенските 
железници, Имотните односи помеѓу претпријати-
јата од претходниот став и претпријатијата во со-
став на заедница, на дирекција на Ј Ж или Гене-
ралната д,ирекција на Ј Ж се регулир.аат со договор. 

Член 18 
Претпријатијата во состав на Југослове-нските 

железници, дирекцијата на Ј Ж и Генералната ди-
рекција на Ј Ж се регистрираат к а ј надлежниот 
државен орган по прописите за регистрацијата на 
стопанските претпријатија. 

Член 19 
Железничкото транспортно претпријатие му ги 

пријавува своите станици, ложилници и секции 
заради евиденција на народниот одбор на околијата 
(градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на сгшзшфгга, ло-
ж и линц ата односно секцијата. 
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Член 20 
Правилата на претпријатијата во состав на Ју - ^ 

^словенските железници треба особено да содр-
жат подробни одредби за внатрешната организа-
ција на претпријатието и за неговото побелување, 
одредби за начинот на изборите, за составот и ра-
ботата на работничките совети и управ-ните одбори 
на пр-етпријатието, како и одредби за условите Р:а 
конкурсот за назначување директори на претпри-
јатијата и шеф-ови на станиците, ложилниците 
и секциите. 

Работниот ред на станицата, лолшлницата и 
секцијата треба особено да содржи поп-ис на сообра-
ќајните и сигналните постројки, одредби за орга-
низацијата на станицата, ложилкицата и секцијата, 
одредби за вршењето на службата и одредби за 

' постапката во случај на вонредни настани и не-
среќи. 

Правилата на дирекцијата на Ј Ж особено 
треба да содржат означување пругите што го со-
чинуваат подрачјето на заедницата, одредби за 
организација на заед,ницата на железничките прет-
пријатија со назначување на претпријатијата што 
ја формираат заедницата, подробни одредби за 
внатрешната организација и иселувањето на ди-
рекцијата и одредби за начинот на изборите, за 
составот и работата на управниот одбор на дирек-
цијата. 

Правилата на Генералната дирекција на Ј Ж 
треба особено да содржат одредби за организацијата 
на заедницата на Југо словенските железници со 
назначување на дирекциите на Ј Ж и железничките 
транспортни претпријатија, подробни одредби за 
внатрешната организација и иселувањето на Ге-
нералната дирекција на Ј Ж и одредби за начиниот 
на изборот, за составот и работата на управниот 
одбор на Генералната дирекција на Ј Ж како и 
услови на конкурсот за назначување директор на 
дирекцијата на Ј Ж и Генералниот директор на Ј Ж . 

Со правилата на претпријатието, дирекцијата 
ва Ј Ж и Генералната дирекција на Ј Ж ја опреде-
луваат минималн,ата, стручна спрема и годините на 
служба што се потребни за ра,ководните работни 
места. 

Правила,та на претпријатијата во состав на Ју -
гословенските железници содржат и други одредби 
предвидени со прописите што важат за стопанските 
претпријатија. 

Член 21 
Правилата на железничкото транспортно прет-

пријатие ги одобрува дирекцијата на Ј Ж во со-
гласност со републичкиот извршен совет. 

Работниот ред на станицата, ложилницата и 
секцијата го одобрува железничкото транспортно 
1фетпријатие. 

Правилата на претпријатието за одржување го 
одобрува народниот одбор на околијата (градот, 
градската општина со одделни права). 

Правилата на дирекцијата на Ј Ж и Генерал-
ната дирекција на Ј Ж ги одобрува Сојузниот из-
вршен совет. 

Ш. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СЛУЖБАТА НА ПРЕВОЗОТ 
НА ПАТНИЦИ И СТОКИ 

1. Регулирање службата на превозот 
Член 2,2 

Железничкото транспортно претпријатије ја ор-
ганизира и врши службата на превозот на патници 
и стоки врз основа на редот на возењето, прописи, 
тарифата за превоз патници и стоки и сообраќај-
но-техничките прописи за сигурноста и безбедно-
ста на сообраќајот. 

Член 23 
Генералната дирекција на Ј Ж го регулира 

провозот на патници и стоки со донесување на 
сообраќа јно-техн инки прописи за сигурноста и 
безбедноста на сообраќајот и со надзор над извр-

шувањето на тие прописи, непосредно или преку 
дирекцијата на Ј Ж . 

Член 24 
Односите помеѓу корисниците на железничкиот 

транспорт и Југословенските железници во поглед 
на превозот на патници и стоки се регулираат со 
посебни сојузни пропиен. 

Член 25 
Редот на возењето е единствен за целокупната 

мрежа на Југо-словенските железници. 
Редот на возењето го донесува и менува Ге-

нералната дирекција на Ј Ж по предлог од ,дирек-
циите на Ј Ж . 

Редот на возењето го состаЕаат железничките 
транспортни претпријатија врз основа на потре-
бите на стопанството во превозот, барањето на ди-
рекциите на Ј Ж во поглед на техничкото и срга-
н и з а ц и т о т о подобрување сигурноста и безбедноста 
на превозот на па,тници и стоки и барањето на 
Генералната дирекција на Ј Ж во поглед на обезбе-
дувањето на меѓудирекцискиот и меѓународниот 
сообраќај. 

Измени и дополненија на редот на возењето 
можат да вршат и дирекциите на Ј Ж по предлог 
од железничкото транспортно претпријатие за сво-
ето подрачје. Ако измените и дополненијата се 
однесуваат до меѓународниот или меѓуднрекциски от 
сообраќај може да ги врши само Генералната ди-
рекција на Ј Ж по сопствена иницијатива или по 
предлог од дирекцијата на Ј Ж . 

Член 26 
Тарифите за превоз на патници, и стоки се 

единствени за целата територија на4-Југославија. 
Тарифите за пр-евоз на патници и стоки се 

донесуваат со сојуз-ни прописи. 
Генералната дирекција на Ј Ж може за опре-

делени стопански подрачја, пруги и видови ^стоки, 
како и за определени категории патници, да опре-
дели пониски тарифи. За ова намалување на та-
рифите е потребна согласност од сојузниот др-
жавен орган. . ^ 

Вонтарифиските повластици во ,превозот на 
патници и стоки донесени по барање од државните 
органи им се надокнадуваат н,а железничките тран-
спортни претпријатија во висината на разликата 
помеѓу возната цена и возарината по тарифата и 
повластицата. 

Член 27 
Сообраќајко-техкички прописи за сад^рноста 

и безбедноста на сообраќајот донесува Гене рада ?.та 
дирекција н,а Ј Ж ЕО рамките на с о ј у зип те - пр сл ,и с и 
во со-гласност со сојузниот Државен секретар за 
внатрешни работи и сојузниот Државен о^гкетар 
за работи н,а општата управа и за буџет. ФсЈ0бг-а-
ќајио-техничките прописи за сигурноста и безбед-
носта на сообраќајот треба да бидат во согласност 
со прописите за јавниот ред. : 

Како . сообраќајно-технички прописи за сигур-
носта и безбедноста на сообраќајот се сметаат про^ 
писите со кои се регулира вршењето на сообраќајот; 
прописите со кои се определуваат техничките осо-
бини и условите на употребата на средствата на 
превозот (возни средства, пруги и пружни построј-
ки, средства за врска и сигнално-сигурносни по-
стројки); прописите за начинот на превозот на пат-
ници и стоки што се однесуваат до безбедноста и 
заштитата на лицата во превозот; прописите што 
се однесуваат до службените лица што учествуваат 
во превозот, како и до третите лица што можат да 
бидат загрозени или ја загрозуваат сигурноста и 
безбедноста на сообраќајот. 

Член 28 
Генералната дирекција на Ј Ж врши распоред 

на товарните коли по серии и количини помеѓу же-
лезничките транспортни претпријатија спрема со-
обраќајните потреби и потребите ца стопанството 
во превозот (израмнување на коли). . 
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Железничките транспортни претпријатија дол-
жни се да ги извршат наредбите од Генералната 
дирекција на Ј Ж за израмнување на колите. 

Член 29 
Ако потребите на стопанството во превозот ба-

раат, како и во случај на вонредни настани на пру-
гите, несреќи и други случаи на виша сила, Гене-
ралната дирекција на Ј Ж може да нареди поод-
делни железнички транспортни претпријатија да 
му отстапат на употреба на друго железничко тран-
спортно претпријатие определени возни средства. 

Отстапување на возните средства на употреба 
се врши со надокнада што се определува со по-
себни прописи на Генералната дирекција на Ј Ж . 

Надокнадата за употребата на возните средства 
ја плаќа претпријатието кому што се отстапуваат 
средствата. 

2. Одговорност во вршењето на службата за превоз 
на патници и стоки 

Член 30 
Повредите на сообраќај но-техничките прописи 

за сигурноста и безбедноста извршени од работни-
ците и службениците на работа на Југословенските 
железници, од корисниците на железничкиот тран-
спорт или трети лица, повлекуваат со себе одго-
ворност по одредбите од оваа уредба и по посебни 
прописи. 

Член 31 
Работниците и службениците на работа на Ју-

гословенските железници должни се во вршењето 
на превозот на патници и стоки да ги извршуваат 
наредбите од -претпоставените старешини. 

Ако работник или службеник смета дека изда-
дената наредба ја доведува во опасност безбедноста 
или редноста на сообраќајот должен е за тоа да му 
обрне внимание на старешината. Повторената пи-
смена наредба работникот односно службеникот 
е должен да ја изврши. 

Ако извршувањето на наредбата очигледно 
ја загрозува безбедноста на сообраќајот, работникот 
односно службеникот не смее да ја изврши таквата 
наредба. 

Член 32 
Шеф на станица, ложилница и секција одго-

ворен му е на директорот на железничко-тран-
спортно претпријатие за извршувањето и правил-
ната примена на сообраќајно-техничките прописи 
за сигурноста и безбедноста на сообраќајот, за ра-
ботната дисциплина, како и за тоа секој работник 
и службеник да има пропишана стручна спрема и 
да е способен за вршење на службата на своето 
работно место. 

Шеф на станица, ложилница и секција има 
право да започнува дисциплинска постапка против 
работник и службеник и да изрекнува казни во 
границите на дадените овластени ја, како и времено 
да ги отстрани од должноста во случај на потешка 
повреда на прописите за безбедноста на сообра-
ќајот. 

Член 33 
Директорот на железничко транспортно прет-

пријатие и директорот на претпријатие за одржу-
вање одговорни му се на директорот на дирекцијата 
на Ј Ж за правилна примена на сообраќај но-технич-
ките прописи и наредбите за сигурноста и безбед-
носта на сообраќајот. 

Член 34 
Директорот на железничко транспортно прет-

пријатие има право да им издава наредби на шефо-
вите на станиците, ложилниците и секциите, да ги 
укинува нивните одлуки што им се спротивни на 
прописите или наредбите за сигурноста и безбед-
носта на сообраќајот, да започнува дисциплинска 
постапка против шефовите на станиците, ложилни-
ците и секциите и другите работници и службеници 
и да изрекнува дисциплински казни, како и вре-

мено да ги отстрани од должноста во случај на по-
тешка повреда на прописите и наредбите за сигур-
носта и безбедноста на сообраќајот. 

Член 35 
Директорите на дирекциите на Ј Ж одговорни 

му се на Генералниот директор на Ј Ж за сигурно-
ста и безбедноста на железничкиот сообраќај на 
подрачјето на дирекцијата на Ј Ж . 

Член 36 
Шефовите на станиците, ложилниците и секци-

ите, директорите на претпријатијата и дирекциите 
на Ј Ж како и Генералниот директор на Ј Ж дол-
жни се да ги запознаат работничките совети и 
управните одбори со состојбата и проблемите на си-
гурноста и безбедноста на сообраќајот. 

Работничките совети и управните одбори на 
станиците, ложилниците, секциите и претпријати-
јата во состав на Југословенските железници како 
и управните одбори на дирекциите на Ј Ж и на Ге-
нералната дирекција на Ј Ж должни се навремено 
да им обрнат внимание на непосредните старешини, 
а по потреба и на повисоките органи на управува-
њето на околностите што ја загрозуваат или подо^ 
бруваат сигурноста и безбедноста на сообраќајот. 

Член 37 
Работничките совети и управните одбори на 

станиците, ложилниците, секциите и на претприја-
тијата во состав на Југословенските железници, како 
и управните одбори на дирекциите на Ј Ж и на Ге-
нералната дирекција на Ј Ж не можат во никој 
случај да ги укинуваат одлуките и наредбите од 
шефовите на станиците, ложилниците и секциите, 
од директорите на претпријатијата и дирекциите 
односно од Генералната дирекција на Ј Ж што се 
однесуваат до сигурноста и безбедноста на сообра-
ќајот. 

3. Надзор над вршењето службата на превозот на 
патници и стоки 

Член 38 
Надзор над работата на претпријатијата во со-

став на Југословенските железници во поглед на 
примената на сообраќајно-техничките прописи за 
сигурноста и безбедноста на сообраќајот вршат ди-
рекциите на Ј Ж и Генералната дирекција на ЈЖ. 

Член 39 
Директорот на дирекцијата на ЈЖ има право да 

ги укинува одлуките и наредбите од сите органи на 
прегори ј ати јата во состав на дирекцијата ако 
им се спротивни на прописите и наредбите што се 
однесуваат до сигурноста и безбедноста на сообра-
ќајот, како и да започнува дисциплинска постапка 
против директорот на претпријатието и другите од-
говорни лица во претпријатието и да изрекнува 
дисциплински казни во случаите на повреда на тие 
прописи и наредби. 

Член 40 
Во случај на вонредни настани на пругите (не-

среќи и други случаи на виша сила) и кога го бара 
тоа сигурноста и безбедноста на сообраќајот, ди-
ректорот на дирекцијата на Ј Ж има право да му 
издава наредби на железничкото транспортно прет-
пријатие и на претпријатијата за одржување во 
состав на ,-дирекцијата на Ј Ж заради преземање 
определени мерки со цел за нормално развивање 
на сообраќајот. 

Член 41 
Генералниот директор на Ј Ж има право да ги 

укинува одлуките и наредбите од сите органи на 
претпријатијата и дирекците во состав на Југосло-
венските железници, ако им се спротивни на про-
писите и наредбите што се однесуваат до сигур-
носта и безбедноста на сообраќајот како и да за-
почнува дисциплинска постапка против директо-
рите на претпријатијата и директорите на дирек-
циите и другите одговорни лица во претпријатијата 
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и дирекциите и да изрекнува дисциплински казни 
во случај на повреда на тие прописи и наредби. 

Член 42 
Дирекциите на Ј Ж и Генералната дирекција на 

Ј Ж надзорот го остваруваат преку инспекторите 
на железничкиот сообраќај. 

Инспекторот на железничкиот сообраќаЈ е орган 
на дирекцијата на Ј Ж односно на Генералната ди-
рекција на Ј Ж . 

Член 43 
Инспекторите на железничкиот сообраќај вр-

шат особено следни работи: 
ја контролираат примената на сообраќајно-тех-

ничките прописи за сигурноста и безбедноста на 
сообраќајот; 

го контролираат извршувањето на редот на во-
зењето; 

ја контролираат примената на прописите на 
стручната спрема на персоналот од гледната точка 
на сигурноста и безбедноста на сообраќајот. 

Член 44 -
Инспекторите на железничкиот сообраќај мо-

раат да имат потребна стручна спрема за вршење 
на инспекцијата за железничкиот сообраќај. 

Стручната спрема на инспекторите ја пропишу-
ва Генералната дирекција на Ј Ж . 

Член 45 
Претпријатијата се должни да им го овозможат 

на инспекторите вршењето на контролата и да им 
Дадат потребни обавести. 

При вршењето на инспекцијата инспекторот 
има право да ја прегледа сета техничка докумен-
тација. 

Член 46 
Инспекторите се овластени: 
да ги запрат од извршување наредбите што им 

се спротивни на прописите за сигурноста и безбед-
носта на железничкиот сообраќај. 

да издаваат наредби за отстранување на тех-
ничките недостатоци на возните средства, на пру-
гите и постројките што ја загрозуваат сигурноста 
и безбедноста на сообраќајот. 

да издаваат наредби за времено исклучување 
од сообраќајот на возни средства, пруги и постројки 
ако со нивната натамошна употреба се довздула во 
опасност сигурноста и безбедноста на сообраќајот; 

да изрежуваат дисциплински казни во грани-
ците на овластеше ата како и времено да ги отстра-
нат од должноста работниците и службениците што 
со својата работа ја загрозуваат сигурноста и без-
бедноста на сообраќајот. 

За преземените мерки инспекторот е должен 
веднаш да го извести органот што го овластил за 
вршење на инспекцијата, како и шефот на стани-
цата, ложилницата и секцијата односно директорот 
на претпријатието во кое е извршена инспекцијата. 

Член 47 
Ако инспекторот утврди дека постојат основи 

за започнување на дисциплинска, кривична или 
друга постапка против претпријатијата или одго-
ворните лица, должен е да го извести за тоа над-
лежниот орган на управување на Југословенските 
железници. 

Член 43 
Инспекторите ги издаваат наредбите писмено 

и одговорни се за издадените наредби. „ 
Против наредбите од инспекторите може да се 

додаде жалба во срок од осум дена по приемот на 
одлуката. 

Жалбата се поднесува и тоа: 
против наредбите од инспекторот на дирекци-

јата па Ј Ж — до директорот на ди,рекцијата на Ј Ж ; 
против наредбите од инспекторот на Генерал-

ната дирекција на Ј Ж — до Генералниот директор 
на Ј Ж . 

Жалбата не го задржува извршувањето на на-
редбата. 

Член 49 
Примената на одр.едбите за инспекцијата р д чд. 

42—48 од оваа уредба не ги исклучува правата не 
другите инспекции по прописите што постојат. 

IV. СТОПАНСКО ПООДУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Средства и фондови 
Член 50 

Претприја,тијата во состав на Југословен ските 
железници управуваат со основните средства во 
рамките на прописите за управувањето со основ-
ните средства на стопанските организации ако 
со оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 51 
Прометот на основни средства помеѓу претпри-

јатијата во состав на Југословенските железници 
може да се врши без ограничеше. 

Прометот на основните средства вон заедницата 
на Југословенските железници се врши по пропи-
сите што ги донесува Генералната дирекција на 
Ј Ж согласно прописите за управување со основ-
ните средства на стопанските организации. 

Член 52 
Генералната дирекција на Ј Ж и дирекциите на 

Ј Ж имаат право да вршат надзор над претприја-
тијата во состав на Југословенските железници во 
поглед на прометот на основните средства. 

Ако продаде основно средство вон заедницата 
на Југословенските железници спротивно на про-
писите од Генералната дирекци,ја на Ј Ж претпри-
јатието е должно целокупниот износ добивен со 
продажбата да го уплати во амортизациониот фонд 
на дирекцијата на Ј Ж . 

Директорот на претпријатието е дисциплински 
одговорен за продажбата на основните средства 
спротивно на прописите на Генералната дирекција 
на Ј Ж доколку таквата продажба не претставува 
кривично дело. 

Члан 53 
Претпријатијата во состав на Југословенските 

железници склучуваат договори за кредитите за 
обртните средства по прописите што важат за сто-
панск,ите претпријатија. 

Железничкото транспортно претпријатие и,м ги 
обезбедува потребните обртни средства кт стани-
ците, ложилниците и секциите од своите кредити 
за обртните средства. 

Член 54 
Фондовите на претпријатијата во состав на Ју-

гословенските железници и дирекциите на Ј Ж се 
формираат и користат по прописите за формира-
њето и користењето на фондовите на етен,оските 
претпријатија доколку со оваа уредба не е опре-
делено поинаку. 

2. Инвестиции 
Член 55 

Претпријатијата во состав на Југословен ските 
железници самостојно одлучуваат за инес оти дни те 
што се финансираат од средствата на фондовите 
со кои располагаат. 

За инвестициите од поголем обем претпријати-
јат.а и дирекциите на Ј Ж можат да склучуваат 
инвестициони кредити по прописите за долгороч-
ното кредитирање. 

Генералната дир-екција на Ј Ж може да биде 
инвеститор за инвестициите, како и да врши н а -
бавки на нови возни средства за потребите на Ју -
гословенските железници за кои ќе биде овластена 
со сојузните прописи. 

Член 56 
Со сојузните прописи донесени по предлог од 

Генералната дирекција на Ј Ж се утврдува генерал-
ната програма за развиток на Југословенските же-
лезници. 
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Член 57 
За ревизија на проектите на железничките и 

инвестициони објекти, заради обезбедување при-
мената на сообраќајно-техничките прописи за си-
гурноста и безбедноста на сообраќајот и економич-
ниот развиток на Југословенските железници во 
дирекцијата на Ј Ж и во Генералната дирекција на 
Ј Ж се формираат комисии за ревизија на проек-
тите. 

Проектите на железничките инвестициони об-
јекти одобрени од ревизионата комисија од прет-
ходниот став се испраќаат на конечна ревизија до 
органот надлежен по прописите за градежното про-
ектирање ги проектните организации. 

Ревизионите комисии формирани врз основа на 
прописите од претходниот став не можат да ба-
раат измени на проектите што би им биле спро-
тивни на сообраќа јно-техшгчките прописи за си-
гурноста и безбедноста на сообраќајот или што се 
однесуваат до капацитетите на Југословенските 
железници. 

Со правилата на дирекцијата на Ј Ж и од Ге-
нералната дирекција на Ј Ж се определува начинот 
на формирањето и поодувањето на железничките 
ревизиони комисии. 

Член 58 
Надзорот над и з в о д е њ е ^ на градежните објек-

ти и работи на Југословенските железници го врши 
инвеститорот по општите прописи. 

3. Односи помеѓу железничкото транспортно прет-
пријатие и претпријатијата за одржување 

Член 59 
Претпријатијата за одржување се должни да 

работат за потребите на железничкото транспортно 
претпријатие. 

Односите помеѓу железничкото транспортно 
претпријатие и претпријатијата за одржување се 
регулираат со договор (обем на производството од-
носно на услугите, цените, сроковите на извршу-
вањето на договорот, договорните казни и др.). 

Член 60 
Претпријатијата за одржување слободно распо-

лагаат со капацитетите што не се ангажирани со 
договорите за потребите на железничкото тран-
спортно претпријатие и со наредбите издадени во 
смисла на чл. 40 од оваа уредба. 

Член 61 
Споровите помеѓу претпријатијата во состав на 

дирекцијата на Ј Ж што ќе станат по повод склу-
чувањето или извршувањето на договорот ги ре-
шава арбитражата при дирекцијата на Ј Ж . 

Споровите помеѓу претпријатијата од разни ди-
рекции на Ј Ж ги решава арбитражата при Гене-
ралната 'Дирекција на Ј Ж . 

Одлуките на арбитражата при дирекцијата на 
Ј Ж и при Генералната дирекција на Ј Ж задол-
жителни се за странките во спорот ако во срок од 
15 дена ниедна од нив не започне по исти-от пред-
мет спор пред на,длежната државна арбитража. 

Дирекцијата на Ј Ж и Генералната дирекција 
на Ј Ж назначуваат на почеток на-^секоја година 
потребен број арбитри. ^ 

4. Завршна сметка 
Член 62 

П р е в р и ј ати јата во состав на Ј Ж , дирекциите 
на Ј Ж и Генералната дирекција на Ј Ж ги донесу-
ваат своите завр-шни сметки по општите прописи. 

5. Ревизија на финансиското и материјалното по-
одување на претпријатијата 

Член 63 
Ревизијата на финансиското и материјалното 

поодување на претпријатијата и дирекциите во со-
став на Југословенските железници како и на Ге-

нералната дирекција на Ј Ж се врши по прописите 
за ревизија на школувањето на стопанските органи-
зации. 

Член 64 
Со правилата на претпријатијата, на дирекци-

ите на Ј Ж како и на Генералната дирекција на 
Ј Ж можат да се предвидат комисии за внатрешна 
ревизија на финансиското и материјалното пооду-
вање на Југословенските железници. , 

V. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД 

Член 65 
Прописите за вкупниот приход на стопанската 

организација и неговата распо,делба се применуваат 
и на претпријатијата во состав на Југословенските 
железници доколку со оваа уредба не е опреде-
лено поинаку. 

Член 66 
Дирекцијата на Ј Ж формира свој амортизаци-

онен фонд. 
Железничкото транспортно претпријатие и 

претпријатијата за одржување го уплатуваат во 
амортизациониот фонд на дирекцијата на Ј Ж де-: 
лот на средствата на својот амортизационен фонд 
што се определува секоја година со одделно реше-
ние од дирекцијата на Ј Ж . Делот на средствата наЈ 
амортизациониот фонд што го уплатуваат претпри-
јатијата во амортизациониот фонд на дирекцијата! 
на Ј Ж не може да биде поголем од делот на аморти-
зациониот фонд на претпријатијата што е наменети 
за замена на основните средства. 

Дирекцијата на Ј Ж може средствата на својов 
амортизационен фонд да ги употреби само за зам 
мена и усовршување на основните средства на! 
претпријатијата во состав на дирекцијата на ЈЖ.-

Дирекцијата на Ј Ж должна е да,,им ги врати! 
на претпријатијата средствата во вредноста на у-. 
платените износи во смисла на ст. 2 од овој ч л е н / 

Генералната дирекција на Ј Ж во согласност од 
дирекциите на- Ј Ж може да пропише приоритети! 
за набавка на нови возни средства од амортизации 
оните фондови на дирекцијата на Ј Ж . 

Член 67 
Претпријатијата во состав на Југословенскита 

железници плаќаат придонес за покритие на расхо-
дите на администрацијата на дирекцијата на Ј Ж 
и на Генералната дирекција на Ј Ж . Овој придонес 
влегува во материјалните трошоци на претприја-
тијата. 

Висината на придонесоа за покритие на расхо-
дите на администрацијата на дирекцијата на Ј Ж 
ја определува управниот одбор на дирекцијата на 
Ј Ж , а висината на придонесот за покритие на ра -
сходите на администрацијата на Генералната ди-
рекција ра Ј Ж ја определува управниот одбор на 
Генералната дирекција на Ј Ж . 

Член 68 
Железничкото транспортно претпријатие. по на-

мирувањето на обврските спрема Заедницата на ју-
гословенските железници, на републичкиот да-
нок на добивката и сојузниот данок на добив-
ката ако е предвиден со сојузниот општествен 
план, определува кој дел на добивката ода во 
резервниот фонд на претпријатието, како и де-
лот што оди во инвестициониот фонд во процентот 
што се утврдува со сојузниот и републичкиот оп-
штествен план или со други прописи. Остатокот на 
добивката претпријатието им го расподелува на 
станиците, ложилн^ците и секциите сразмерно со 
нивното учество во остварувањето на вкупниот 
трик од на претпри ј атието. 

Со правилата на претпријатието се пропишу-
ваат поблиски одредби за формирањето и користе-
њето на фондовите како и мерила за поделба на 
добивката на станиците, ложилниците и секциите. 
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VI. ПЛАТЕН СИСТЕМ 
Член 69 

Работниците и службениците на работа во прет-
пријатијата во состав на Југословенските, желез-
ници имаат за својата работа плата определена 
спрема тарифните правилници. 

Член- 70 
Работниците и службениците на работа во ди-

рекцијата на Ј Ж и во Генералната дирекција на 
Ј Ж примаат за својата работа определена месечна 
плата. 

Член 71 
Со сојузни прописи се донесуваат начела за 

определување на платите, звањата, напредувањата, 
периодските повишици и додатоците за работни-
ците и службениците на железничките транспорт-
ни претпријатија. 

Со сојузни прописи се определуваат платите 
на работниците и службениците на работа во ди-
рекциите на Ј Ж и во Генералната дирекција на 
Ј Ж . 

Член 72 
Железничкото транспортно претпријатие доне-

сува тарифен правилник за работниците и службе-
ниците на работа во управата на претпријатието 
кој содржи и оквирни одредби за составување та-
рифни правилници за станиците, ложилниците и 
секциите врз основа на сојузните прописи од прет-
ходниот член. 

Станиците, ложилниците и секциите ги доне-
суваат своите тарифни правилници врз основа на 
оквирните одредби на тарифниот правилник на 
железничкото транспортно претпријатие. 

Член 73 
Претпријатието за одржување донесува само-

стојно свој тарифен правилник спрема прописите 
што важат за стопанските претпријатија. 

Член 74 
Ако железничкото транспортно претпријатие не 

го оствари пресметковниот платен фонд на прет-
пријатието му се гарантира, по прописите за пла-
тите на Југословенските железници, пресметковни-
от платен фонд по тие прописи. 

VII. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
1. Заеднички одредби 

Член 75 
Органи на железничкото транспортно претпри-

јатие и на претпријатието за одржување се работ-
ничкиот совет, управниот одбор и директорот. 

Органи на станицата, ложилницата и секци-
јата се работничкиот совет, управниот одбор и ше-
фот на станицата, ложилницата односно секцијата. 

Член 76 
Органи на дирекцијата на Ј Ж се управниот 

одбор и директорот. 
Органи на Генералната дирекција на Ј Ж се 

управниот одбор и Генералниот директор на Ј Ж . 
Член 77 

Работничките совети и управните одбори на 
претпријатијата во состав на Југословенските ж е -
лезници, станиците, ложилниците и секциите се 
Избираат, отповикуваат и сменуваат по прописите 
што важат за органите на управувањето на сто-
панските претпријатија, доколку со оваа уредба не 
е определено поинаку. 

Член 78 
Во станиците, ложилниците и секциите што 

немаат повеќе од 100 работници и службеници не 
се избира работнички совет туку правата и дол-
жностите на работничкиот совет ги вршат сите ра-
ботници и службеници што имаат избирачко право. 

Член 79 
Управниот одбор на дирекцијата на Ј Ж се со-

стои од 20 до 30 члена/ 

Членовите на у ф а в н и о т одбор ги избираат ра-
ботничките совети на железничкото транспортно 
претпријатие и на претпријатието за одржување 
во состав на дирекцијата на Ј Ж . 

Бројот на членовите на управниот одбор се 
определува со правилата на дирекцијата на Ј Ж 
спрема бројот на работниците и службениците на 
работа во претпријатијата во состав на дирекци-
јата на Ј Ж . 

Директорот на дирекцијата на Ј Ж е член на 
управниот одбор по својата функција . 

Член 80 
Управниот одбор на Генералната дирекција на 

Ј Ж се состои од 30 до 40 члена. 
Членовите на -управниот одбор на Генералната 

дирекција на Ј Ж ги избираат управните одбори 
на д,и,рекцијата на Ј Ж . 

Бројот на членовите на управниот одбор се 
определува со правилата на Генералната дирекција 
на Ј Ж спрема бројот на работниците и службе-
ниците на работа во претпријатијата во состав на 
дирекциите на Ј Ж . 

Генералниот директор на Ј Ж е член на управ-
ниот одбор по својата функција . 

Член 81 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

дирекцијата на Ј Ж и на управниот одбор на Гене-
ралната дирекција на Ј Ж трае две години. 

Член 82 
Управниот одбор на дирекцијата на Ј Ж и у -

правниот одбор на Генералната дирекција на Ј Ж 
можат од редот на своите членови да формираат 
секретаријат за вршење определени работи од сво-
јата надлежност. 

Член 83 
Шефот ч̂а. станица-, ложилница и секција го 

назначува управниот одбор на железничкото тран-
спортно претпријатие спрема извршениот конкурс. 

Директорот на претпријатието за одржување 
го назначува управниот одбор на дирекцијата на 
Ј Ж спрема извршениот конкурс. 

Директорот на железничкото транспортно прет-
пријатие го назначува републичкиот извршен со-
вет. Назначувањето на директорот се врши спрема 
извршениот конкурс ако републичкиот извршен 
совет не определи поинаку. Условите на конкурсот 
ги пропишува републичкиот извршен совет по 
предлог од дирекцијата на Ј Ж . 

Директорите на дирекцијата на Ј Ж и Генерал-
ниот директор на Ј Ж ги назначува Сојузниот из-
вршен совет. Назначувањето на директорите н а 
дирекциите на Ј Ж и на Генералниот директор н а 
Ј Ж се врши спрема извршениот конкурс, ако Со-
јузниот извршен совет не ќе определи поинаку. 
Условите на конкурсот ги пропишува Сојузниот 
извршен совет по предлог од Генералната дирек-
ција на Ј Ж . 
2. Права и должности на органите на управувањето 

а) П р а в а и д о л ж н о с т и н а о р г а н и т е н а 
ж е л е з н и ч к о т о т р а н с п о р т н о 

п р е т п р и ј а т и е 
Член 84 

Работничкиот совет на железничкото транспор-
тно претпријатие: I 

— донесува стопански план на претпријатието 
и заклучоци за извршување на планот; 

— донесува заклучоци за подобрување усло-
вите за сигурноста и безбедноста на сообраќајот, 
за за јакнување работната дисциплина, за струч-
ното издигање на персоналот и за техничката и 
здравствено-техничката заштита на трудот; 

— донесува завршна сметка на претпријатието; 
— ја утврдува добивката и врши нејзина ра-

споделба на станиците, ложилниците и секции те; 
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— решава за формирањето и употребата на 
фондовите на претпријатието; 

— донесува тарифен правилник на претприја-
тието и оЈШирни одредби за составување тарифни 
правилници за станиците, ложилииците и сехциите; 

— донесува правила на претпријатието; 
— донесува заклучоци за Б и с т а т а на кратко-

рочните и долгорочните кредити; 
— му предлага ред на возењето на управниот 

одбор на дирекцијата на Ј Ж ; 
— го избира и сменува управниот одбор на 

претпријатието и избира претставници за управни-
от одбор на дирекцијата на Ј Ж ; 

— го именува претседателот и членовите на 
ди ецип л нискиот суд, како и нивните заменици; 

— донесува заклучоци од рамките на својот? 
делокруг за работата на управниот одбор и дирек-
торот на претпријатието; 

— решава за жалбите против решенијата на 
управниот одбор од работните и дисциплинските 
односи на работниците и службениците. 

Работите цитирани, во претходниот став 
о п а ѓ а ј во исклучив делокруг на работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Член 85 
Управниот одбор на железничкото транспортно 

претпријатие: 
— се грижи за подобрување условите за сигур-

носта и безбедноста на сообраќајот, за за јакнување 
работната дисциплина, за стручното издигање на 
персоналот и за техничката и здравствено-технич-
ката заштита на трудот; 

— донесува решение за трошењето на фондо-
вите на претпријатието и ги реализира краткороч-
ните и долгорочните кредити во границите на овла-
стени јата добивани од работничкиот совет на прет-
пријатието; 

— изработува и предлага тарифен правилник 
на претпријатието и оквирни одредби за составу-
вање тарифни правилници за станиците, ложилни-
ците и секциите; 

— ја организира изработката на редот на во-
зењето; 

— ги назначува и сменува службениците на 
раководните 'функција во претпријатието како и 
шефовите на станиците, ложилниците и секции те 
и другите службеници спрема правилата на прет-
пријатието; 

— решава по жалбите на работниците и слу-
жбениците против решенијата од директорот на 
претпријатието од работните и дисциплинските од-
носи. 

Управниот одбор на претпријатието може да го 
поништи заклучокот на работничкиот совет и у-
правниот одбор на станицата, лсжилницата и сек-
цијата, ако е во спротивност со прописите што 
ражат. 

Член 86 
Директорот на железничкото транспортно прет-

пријатие го организира и непосредно раководи со 
целок.упното поодување на претпријатието. 

Директорот на претпријатието: 
— го изработува редот на возењето и органи-

зира и претприема мерки за негово извршување 
на подрачјето на претпријатието; 

— претприема мерки за сигурноста, безбедно-
ста и редноста на сообраќајот предвидени со про-
писите и наредбите од Генералната дирекција на 
Ј Ж и дирекцијата на Ј Ж ; 

" — претприема мерки за зајакнување работната 
дисциплина, За стручното издигање на персоналот 
и за техничката и здравствено-техничката зашти-
та на трудот; 

— склучува договори од името и за сметка на 
претпријатието; 

— го застапува претпријатието пред државните 
органи и во правните односи со трети лица и им 

дава овластение на други лица да го застапуваат 
претпријатието во определени правни работи; 

— донесува решенија за работните односи на 
работниците и службениците на претпријатието во 
согласност со правилата на претпријатието; 

- - донесува решенија за дисциплинската и ма-
теријалната одговорност на работниците и службен " 
краците на претпријатието во рамките на овласте-
нијата што му се дадени; 

— врши надзор над поодувањето на станиците, 
ложилниците и секциите; 

Директорот на претпријатието може да ги СН-
ЕЛ аети шефовите на станиците, ложилниците и сек-
циите да можат да донесуваат решенија за работ-
ните односи на работниците и службениците на 
станиците, ложилниците и секциите а во согла-
сност со правилата на претпријатието. 

Член 87 
Директорот на претпријатието за својата работа 

му е одговорен на управниот одбор и на работнич-
киот совет на претпријатието и на повисоките ор-
гани на управувањето. 

" Член 88 
Ако директорот на претпријатието смета дека 

заклучокот на управниот одбор, што се однесува 
до стопанското поодување на претпријатието, им е 
спротивен на прописите и на интересите на прет-
пријатието, ќе го запре извршувањето на таквиот 
заклучок и прашањето ќе го изнесе пред работ- -
ЕТИЧКИОТ совет на претпријатието. 

б) П р а в а и д о л ж н о с т и н а о р г . а н и т е н а 
с т а н и ц а т а , л о ж и л н и ц а т а и с е к ц и ј а т а ! 

Член 89 
Работничкиот совет на станицата, ложилницата 

и секцијата: 
— до исува план за работа на станицата, ло-

жилницата и секцијата врз основа на стопанскиот 
план на претпријгонето; 

— донесува тарифен правилник на станицата, 
ложилницата и секцијата; 

— донесува работен ред на станицата, ложил-
ницата и секцијата во согласност со директорот на 
претпри ј атието; 

— одлучува за употребата на добивката со која 
располага станицата, ложилницата и секцијата; 

— одлучува за употреба на средствата од фон-
довите на станицата, ложилницата и секцијата; 

— го избира и сменува управниот одбор на ста-
ницата, ложилницата и секцијата; 

— донесува заклучоци во рамките на својата 
надлежност за работата на управниот одбор и ше-
фот на станицата, ложилницата и секцијата. 

Работите цитирани во претходниот став спаѓаат 
во исклучив делокруг на работничкиот совет. 

Член 90 
Управниот Одбор на станицата, ложилницата и 

секцијата: 
— ггретприема мерки за извршување на сосбра-

ќајно-техничките прописи за сигурноста и безбед-
носта на сообраќајот, за за јакнување работната 
дисциплина, за стручното образование на персона-
лот, за спроведување на техничката и здравствено-
техничката заштита на трудот и за правилните 
односи на персоналот на станицата, ложилницата 
и секцијата спрема корисниците на железничкиот 
транспорт; 

— решава за уредување на станицата, ложил-
ницата и секцијата; 

— врши надзор над Финансиско-материјалното 
побелување на станицата, ложилницата и секцијата; 

— решава по жалбите на работниците и слу-
жбениците против решенијата од шесђот на стани-
цата, ложшгницата и секцијата од работните и ди-
сциплинските односи. 
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Член 91 
Шефот на станицата, ложилницата и секцијата 

го организира и непосредно раководи со целокуп-
ното иселување на станицата, ложилницата и сек-
цијата. 

Шефот на станицата, ложилницата и сек-
цијата е должен во-,, раководењето со работите 
на превозот на патници и стоки да се придржува 
кен сосбраГсајпо-техничките прописи и наредби од 
директорот на железничкото транспортно претпри-

ј ја ти е. 
Шефот на станицата, ложилницата и секцијата 

прима на работа работници и назначува службе-
ници во границите на овластени јата што ќе ги до-
бие од директорот на претпријатието и врши нив-
ни распоред на поодделни работни места и работи'. 

Член 92 
Шефот на станицата, ложилницата и секцијата 

е должен да го запре од извршување заклучокот на 
работничкиот совет и на управниот одбор ако смета 
дека таков заклучок им е спротивен на прописите 
што постојат и да побара за тоа одлука од управ-
ниот одбор на железничкото транспортно претпри-
јатие. 

П р а в а и д о л ж н о с т и н а о р г а н и т е 
н а п р е т п р и ј а т и ј а т а з а о д р ж у в а њ е 

Член 93 
Прописите за правата и должностите на орга-

ните на управувањето со стопанските претприја-
тија важат и за претпријатијата за одржување во 
состав на Југословенските железници, ако со од-
редбите од оваа уредба не е определено поинаку. 

г) О р г а н и н а д и р е к ц и ј а т а н а Ј Ж 
Член 94 

Управниот одбор на дирекцијата на Ј Ж : 
— го определува делот на средствата од амор-

тизациониот фонд што се должни претпријатијата 
да го уплатуваат во амортизациониот фонд на ди-
рекцијата на Ј Ж ; 

— ја определува висината на придонесот што 
се должни претпријатијата да го плаќаат за покрив 
тие на расходите на администрацијата на дирекци-
јата на Ј Ж ; 

— одлучува за употребата на амортизациониот 
фонд на дирекцијата на Ј Ж ; 

— одлучува за склучување инвестициони кре-
дити; 

— оснива, спојува и укинува претпријатија во 
состав на дирекцијата на Ј Ж во согласност со ре-
публичкиот извршен совет; 

— му го предлага редот на возењето на управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на Ј Ж ; 

— донесува правила на дирекцијата со одобре-
ние од Сојузниот извршен совет; 

— донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на дирекцијата на Ј Ж ; 

— назначува директори на претпријатијата за 
одржување врз основа на конкурс и назначува 
службеници на раководни функции во дирекци-
јата на Ј Ж ; 

— именува арбитри за решавање на споровите 
помеѓу претпријатијата во состав на дирекцијата на 
Ј Ж и предлага повремени арбитри за републичките 
државни арбитри; 

— именува претседател и членови на дисци-
плинскиот суд како и нивни заменици; 

— решава по жалбите на работниците и слу-
жбениците на дирекцијата на Ј Ж против решени-
јата од директорот од работните и дисциплинските 
односи. 

Член 95 
Директорот на дирекцијата на Ј Ж непосредно 

раководи со работите на дирекцијата. 
Директорот на дирекцијата на Ј Ж : 

— ја контролира примената на сообраќајно-тех-
ничките прописи за сигурноста и безбедноста на 
сообраќајот во претпријатијата; 

— претприема непосредни мерки и им издава 
наредби на директорите на претпријатијата во слу-
чаи на вонредни настани и несреќи; 

— склучува договори за инвестиционите кре-
дити во границите на овластекието од управниот 
одбор; 

— врши надзор над изведеното на инвестицио-
ните работи за кои е инвеститор дирекцијата на 
Ј Ж ; 

— ја застапува дирекцијата пред државните 
органи и во правнргге односи со трети лица и им 
дава овластенија на други лица да ја застапуваат 
дирекцијата во определени правни работи; 

— донесува решенија за работните односи на 
работниците и службениците на дирекцијата на 
ЈЖЈ ако со правила не е поинаку пропишано. 

Член 96 
Директорот на дирекцијата на Ј Ж за својата 

работа му е одговорен на управниот одбор на ди-
рекцијата на Ј Ж и на Генералниот директор на Ј Ж . 

Член 97 
Ако директорот на дирекцијата на Ј Ж омега 

дека заклучокот од управниот одбор на дирекци-
јата на Ј Ж им е спротивен на прописите што по-
стојат, должен е да го запре од извршување таквиот 
заклучок и за тоа да го извести управниот одбор 
на Генералната дирекција на Ј Ж заради донесува-
ње одлука по спорното прашање. 

Против одлуката од управниот одбор на Гене-
ралната дирекција на Ј Ж може да се подаде ж а л -
ба во срок од 15 дена по приемот на одлуката до 
Сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

д) О р г а н и н а Г е н е р а л н а т а д и р е к ц и ј а 
н а Ј Ж 
Член 98 

Управниот одбор на Генералната дирекција на 
Ј Ж : 

— донесува заклучоци за унапредување на же-
лезничкиот сообраќај и предлага програма за раз-
виток на Југословенските железници; 

— донесува прописи за сигурноста и безбедноста 
на сообраќајот; 

— донесува прописи за единствено финанси-
.ско, материјално и комерцијално послување, за во-
дење на статистика на железницата за стручно 
образование на персоналот на Југословенските ж е -
лезници и прописи со кои на единствен начин се 
регулира школувањето на Југословенските желе-
зници; 

— донесува прописи за тоа кои основни средства, 
под кои услови и на кој начин можат дз бидат 
предмет на прометот вон од Заедницата на југосло-
венските железници; 

— им дава предлози и препораки на изврш-
ните совети по прашањата на инвенстициите и дру-
ги поважни проблеми од областа на железничкиот 
сообраќај; 

— дава препораки односно донесува решенија 
за стандардизација на возните средства на Југосло-
венските железници; 

— донесува поблиски прописи за дисциплин-
ската одговорност и дисциплинската постапка со 
согласносот од сојузниот Државен секретар за рабо-
ти на општата управа и за буџет; 

— донесува поблиски прописи за материјалната 
одговорност на персоналот на Југословенските ж е -
лезници со согласност од сојузниот Државен секре-
тар за работи на општата управа и за буџет; 

— донесува ред на возењето; 
— предложува тарифи за превоз на парници и 

стоки; ' - ^ -
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— донесува вонтарифски повластици во спогод-
ба со заинтересираните железнички транспортни 
претпријатија; 

— ја предлага висината на процентот на придо-
несот што се должни железничките тран-
спортни претпријатија да го уплатуваат во резер-
вниот фонд на Генералната дирекција на Ј Ж и ја 
утврдува неговата расподелба; 

, - донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на администрацијата на Генералната дирекци-
ја на Ј Ж ; 

— ја определува висината на придонесот што 
се должни претпријатијата да го уплатуваат за по-
критие на расходите на администрацијата на Гене-
ралната дирекција на Ј Ж ; 

— му ги предлага правилата на дирекциите на 
Ј Ж и Генералната дирекција на Ј Ж на Сојузниот 
извршен совет; 

— дава согласност на одлуките за оснивање и 
укинување станици, ложилници и секции; 

— му предлага на Сојузниот извршен совет осни-
вање, спојување и укинување дирекции на Ј Ж ; 

— предлага начела на платниот систем на Југо- -
словенските железници; 

— назначува службеници на раководна функции 
во Генералната дирекција на Ј Ж ; 

— именува претседател и членови на дисци-
плинскиот суд како и нивни заменици; 

- - именува арбитри за решавање на споровите 
помеѓу претпријатијата во состав на Југословен-
ските железници и предлага повремени арбитри за 
Сојузната државната арбитража; 

— решава по жалбите на работниците и слу-
жбениците против решенијата од Генералниот ди-
ректор на Ј Ж од работните и дисциплинските од-
носи. 

Член 99 
Генералниот директор на Ј Ж го организира и , 

непосредно раководи со поодувањето на Генерал-
ната дирекција на Ј Ж , ги претставува Југословен-
ските железници пред државните органи и во прав-
ните односи со трети лица, како и во односите со 
странски железнички управи и меѓународни же-
лезнички организации. 

Генералниот директор на Ј Ж : 
— ја организира изработката на сите сообра-

ќајно-технички и други прописи што ги донесува 
управниот одбор на Генералната дирекција на Ј Ж 
и врши надзор над нивното спроведување; 

— врши надзор над извршувањето на сообра-
ќајно-техничките прописи за сигурноста и безбедно-
ста на сообраќајот на Југословенските железници; 

— состава предлог на редот на возењето; 
— врши израмнување на колите; 
— донесува решенија за стандардите и типовите 

на средствата на железничкиот сообраќај, ако за 
нив не постојат југословенски стандарди; 

— донесува решенија за работните односи на 
работниците и службениците на Генералната ди-
рекција на Ј Ж ако со правилата не е пропишано 
поинаку. 

VIII. ОДГОВОРНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
ПЕРСОНАЛ 

1) Дисциплинска одговорност 
Член 100 

Работниците и 'службениците што во вршењето 
на службата ќе ги повредат службените прописи и 
не ги вршат пропишаните должности во службата 
сторуваат службен престап и дисциплински одго-
вараат пред старешината и дисциплинскиот суд. 

Кривичната одговорност и одговорноста по од-
редбите од Основниот закон за прекршоците не го 
исклучува и дисциплинското казнување по одред-
бите од оваа уредба. 

Член 101 
За полесна повреда на службената и работната 

должност (дисциплинската нередност) казните ги 
извикнуваат Директорите на претпријатијата и ди-

ректорите на дирекциите односно старешините што 
ќе ги овластат тие за тоа, 

Против решенијата од старешината за казната 
може да се подаде жалба во срок од 8 дена до над-
лежниот управен одбор. 

Член 102 
Казни за дисциплинските нередности се: 
1) писмен укор; 
2) парична казна, која не може да биде помала 

од 100 динари со тоа што вкупниот збир на сите 
парични казни за дисциплински нередности во еден 
месец да не може да го премине износот на тридне-
вна плата. 

Член 103 
За потешки повреди на службената и работната 

должност (дисциплински престап), казните ги изре-
ж у в а а т дисциплински судови по претходно спрове-
дена постапка. Дисциплинските судови се форми-
раат како судови од прв и втор степен. 

Дисциплинските судови се формираат: 
1) при претпријатијата за судење Но престапите 

на персоналот на претпријатието; 
2) при дирекциите на Ј Ж зк судење по преста-

пите на персоналот на дирекцијата и за судење по 
престапите чии соизвршители им припаѓаат на раз-
ни претпријатија во состав на дирекцијата на Ј Ж . 

3) при Генералната дирекција на Ј Ж за судење 
по престапите на персоналот на Генералната ди-
рекција на Ј Ж и за судење по престапите чии со-
извршители им припаѓаат на разни дирекции на Ј Ж . 

Дисциплинските судови при дирекции на Ј Ж 
решаваат во втор степен по жалбите против пре-
судите и решенијата на дисциплинските судови: 
при претпријатијата во состав на дирекцијата на 
Ј Ж . 

Дисциплинскиот суд при Генералната дирекција 
на Ј Ж решава во втор степен по жалбите против 
пресудите и решенијата на дисциплинските судови 
при дирекциите на Ј Ж . 

Против пресудата и решението од дисциплин-
скиот суд при Генералната дирекција на ЈЖ што 
ги донесол овој суд во прв степен, може да се пода-
де жалба до повисокиот дисциплински суд при Со-
јузниот извршен совет. 

Дисциплинските судови од втор степен ги ре-
шаваат судрувањата за надлежноста помеѓу дисци-
плинските судови од прв степен. Овие судови мо-
жат исклучително да ги побараат од секој дисци-
плински суд од прв степен предметите и самите да 
ги расправаа 

Член 104 
Против пресудата и решението од дисциплин-

скиот суд од прв степен може да се подаде жалба 
во срок од 15 дена од денот на приемот на пресуда-
та, односно решението до надлежниот дисциплински 
суд од втор степен. 

Член 105 
Казни за дисциплински престапи се: 
1) строг писмен укор; 
2) забрана на напредувањето за време од ^ 

месеци до 2 години; 
3) намалување на платата односно заработката 

за време од 3 до 6 месеци со тоа што за секој поод-
делен месец намалувањето да не може да биде по-
мало од 5% ни поголемо од 20% од едномесечната 
плата; 

4) забрана да се вршат определени должности 
односно да се биде на определена функција за в р е -
ме од 1 до 3 години; 

5) упатување на друга пониска должност одно-
сно работа за време од 3 до 12 месеци; 

6) отпуст од железничката служба, со тоа што-
новиот работен однос во таа служба да може да се 
заснова дури по истекот на 12 месеци; 

7) отпуст од железничката служба за секогаш.. 
Член 106 

Дисциплинскиот суд се состои од претседател: 
и 2 члена и од ист број заменици. 
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Претседателот ал членовите на дисциплинскиот 
суд и нивните заменици во дисциплинските 
судови на претпријатијата ги избираат работнич-
ките совети, а во дисциплинските судови на дирек-
цијата на Ј Ж и Генералната дирекција на Ј Ж 
управните одбори на дирекцијата на Ј Ж односно 
Генералната дирекција на ЈЖ. 

Функцијата на претседателот и на членовите 
и на нивните заменици трае 2 години. 

Член 107 
Обвинителниот акт го подава и застапува ди-

сциплинскиот обвинител кого го назначува дирек-
торот на претпријатието, директорот на дирекци-
јата на Ј Ж односно Генералниот директор на Ј Ж . 

Член 103 
Гонењето на дисциплинските нередности заста-

рува за 3 месеци од денот на извршувањето. 
Гонењето на дисциплинските престапи застаоу^ 

з а за 18 месеци од денот на извршувањето. Ако 
делото повлекува и кривична одговорност, заста-

! феноста настанува за истото време за кое што з а -
старува и кривичното дело. 

Извршувањето на дисциплинските казни за^ди-
сциплинските нередности застарува за 30 дена од 
денот на правосилноста на решението, а извршува-
њето на казната за дисциплинските престапи за 
една година од правосилноста на пресудата. 

Член 109 
Во поглед на дисциплинската постапка согла-

сно ќе се применуваат начелата на кривичната суд-
ска постапка. 

Член НО 
Отстранувањето (суспендирањето) од должноста 

на железничкиот персонал се врши по општите про-
писи. 

Ако интересот на службата, редот или дисци-
плината тоа го бараат, работниците и службениците 
можат да бидат на самото место времено отстра-
нети од должноста. 

Член 111 
Поблиски прописи за дисциплинската" одговор-

ност и дисциплинската постапка ќе пропише управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на ЈЖ во 
согласност со сојузниот Дожавен секретар за работи 
хга општата управа и за буџет. 

2) Материјална одговорност 
Член 112 

Работниците и службениците на југословенски-
ве железници одговараат за штетата што ќе им ја 
сторат на железниците при вршењето на својата 
службена должност по начелата на имотното право 
и по одредбите од оваа уредба. 

Претпријатијата во состав на југословенските 
железници одговараат за штетата што ќе ја стори 
нивниот персонал при вршењето на службата. 

Претпријатијата имаат право на регрес спрема 
сторителите на штетата. 

Член 113 
Ако штетата е сторена со учество на повеќе 

лица, се определува секое поодделно лице да ја 
надокнади штетата сразмерно со својата одговор-
ност. 

Ако уделот во одговорноста за штетата не може 
да се утврди, сите сторители одговараат за штетата 
на рамни делови. 

Член 114 
Решенијата за надокнада на штетата ги доне-

суваат: 
1) директорот на претпријатието за штетата што 

ќе ја сторат работниците и службениците на прет-
пријатието; 

2) директорот на дирекцијата на ЈЖ за штетата 
што ќе ја сторат работниците и службениците на 
работа непосредно во дирекцијата, како и за ште-
тата што ќе ја сторат заеднички работниците и слу-
жбениците на разни претпријатија во состав на Ју-
гословенските железници; 

3) Генералниот директор на Ј Ж за штетата штд 
ќе ја сторат работниците и службениците на работа 
непосредно во Генералната дирекција на Ј Ж , како 
и за штетата што ќе ја сторат заеднички работни-
ците и службениците што им припаѓаат на разни: 
дирекции. 

Директорот на претпријатието може да овласти 
и други старешини да донесуваат решенија за на-
докнада на штетата. 

Член 115 
Од оправдани разлози работниците и службе-

ниците можат да бидат ослободени од плаќање на 
штетата во целост или делум. Решението за осло-
бодување може да се донесе во текот на постапката 
за утврдување на одговорноста за штетата или по 
донесувањето на конечното решение за штетата. 

Решението за ослободување во смисла на прет-
ходниот став го донесуваат управните одбори на 
претпријатијата, на дирекциите на Ј Ж и на Гене-
ралната дирекција на Ј Ж по предлог од стареши-
ните што се надлежни да донесуваат решенија во 
смисла на претходниот член. 

Управниот одбор на железничкото транспортно 
претпријатие може да ги овластува управните од-
бори ца поодделни станици, ложилници, и секции 
да донесуваат решенија за ослободување од плаќа-
њето на штетата до определен износ. 

Член 116 
Против решението за надокнада на штетата мо^ 

ж е да се подаде жалба во срок од 15 дена од денои 
на приемот на решението до надлежниот управен 
одбор. 

Против второстепеното решение од управниот од-
бор за надокнада на штетата, како и против реше^ 
нието од управниот одбор за ослободување од пла-
ќање на штетата може да се подаде тужба до над-
лежниот редовен суд во срок од 30 дена од денот 
на поиемот.на решението. 

Тужбата го задржува извршувањето на реше-
нието до одлуката на судот. 

Член 117 
Ако е штетата сторена во врска со дисциплин-

ски престап дисциплинскиот суд со пресуда наедно 
ќе го расправи и прашањето за надокнада на ште-
тата. 

^Против пресудата на дисциплинскиот суд за 
надокнада на штетата може да се подаде жалба до 
второстепениот дисциплински суд, а против пресу-
дата од овој суд може да се подаде тужба до над-
лежниот редовен суд. 

Тужбата го задржува извршувањето на пресуда-
та до одлуката на судот. 

Ако висината на штетата не е точно утврдена 
ниту може веднаш да се утврди, или ако со распра-
вувањето за штетата би се успорувал текот на ди-
сциплинската постапка, дисциплинскиот суд ќе ја 
заврши постапката по дисциплинската вина а пред-
метот веднаш ќе го испрати до надлежниот старе-
шина на постапка загади надокнада на штетата. 

Член 118 
Во случај на престанок на работниот или слу-

жбеничкиот однос ка ј Југословенските железници 
пред извршувањето на наплатата по решението за 
н,адсжЈнада на штета или по пресудата од дисци-
плинскиот суд, наплатата ќе се изврши присилно 
преку редовниот су,д. 

Решението за надокиада на штета односно пре-
судата на дисциплинскиот суд има сила на извр-
шен наслов. 

Член 119 
Во постапката за надокнада на штетата пред 

надлежните органи на Југословенските железници 
по одредбите од оваа уредба не се плаќаат никакви 
такси. 

Член 120 
Поблиски прописи за постапката за надокнада 

на штетата донесува управниот одбор на Генерал-
ната дирекција на Ј Ж во согласност со сојузниов 
Државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 
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IX. КАЗНЕНИ И ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПО-
ВРЕДА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 121 
Од железничкото транспортно претпријатие и 

од претпријатието за одржување што со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавило за себеси имотна корист, ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 122 
Железничкото транспортно претпријатие ќе се 

казни со парична казна од 20.000 до 500.000 динари: 
1) ако одговорното лице во претпријатието извр-

ши потешка повреда на сообраќај но-техничките 
прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот; 

2) ако не ја изврши наредбата од директорот на 
дирекцијата на ЈЖ или од Генералниот директор на 
ЈЖ издадена со цел за нормално развивање на соо-
браќајот во случај на вонредни настани на пругата; 

3) ако не постапи по одлуката од директорот на 
дирекцијата на ЈЖ или Генералниот директор 
на ЈЖ со која е укината одлуката од органот на 
претпријатието односно дирекцијата на ЈЖ како 
спротивна на прописите или наредбите за сигурно-
ста и безбедноста на сообраќајот; 

4) ако не се придржува кон наредбата за израм-
нување на колите; 

5) ако не ја изврши наредбата за времено отста-
пување на возните средства; 

6) ако продаде основни средства вон заедницата 
на Југословенските железници спротивно на про-
писите на Генералната дирекција на ЈЖ. 

Ако со некое од дејствијата од претходниот став 
се предизвикани особено тешки последици, желе-
зничкото транспортно претпријатие ќе се казни со 
парична казна од 50.000 до 1^000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 тон. 1 до 3 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во претпријатието со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари, ако деј-
ствието не претставува кривично дело, а за дејстви-
ето од ст. 1 точ. 4 до 6 — со парична казна од 5.000 
до 50.000 динари. 

Член 123 
Претпријатието за одржување ќе се казни со 

парична казна од 20.000 до 500.000 динари: 
1) ако одговорното лице во претпријатието из-

врши потешка повреда на сообраќајно-техничките 
прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот; 

2) ако не ја изврши наредбата од директорот на 
дирекцијата на ЈЖ или Генералниот директор на 
ЈЖ издадено со цел за нормално развивање на со-
обраќајот во случај на вонредни настани на пру-
гата; 

3) ако не постапи по одлуката од директорот 
џа дирекцијата на Ј Ж односно Генералниот дирек-
тор на Ј Ж со која е укината одлуката од органот на 
претпријатието односно дирекцијата на Ј Ж како 
спротивна на прописите или наредбите за сигур-
носта и безбедноста на сообраќајот; 

4) ако продаде основни средства вон Заедницата 
на југословенските железници спротивно на про-
писите од Генералната дирекција на Ј Ж . 

Ако со некое од дејствијата од претходниот 
став се предизвикани особено тешки последици, 
претпријатието за одржување ќе се казни со парич-
на казна од 50.000 до 1,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 точ. 1 до 3 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во претпријатието 
со парична казна од 1.000 до 10 000 динари ако 
дејствието не претставува кривично дело, а, за деј-
ствието од ст. 1 точ. 4 — со парична казна од 5.000 
до 50.000 динари. 

Член 124 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примена на со неа предвидените каз-
нени и други мерки ќе се применуваат и одредбите 
на чл. 75 до 83 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 125 

Изборите за сите органи на управувањето на 
Југословенските железници ќе се извршат во срок 
од 2 месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба, 

Член 126 
На првите избори за органите на управувањето 

со Југословенските железници ќе се избираат: 
— во работничкиот совет на станица, ложил-

ница, секција и претпријатие 30 до 150 членови, 
сразмерно со бројот на работниците и службени-
ците што се на работа; 

— во работничкиот совет на железничко тран-
спортно претпријатие 30 до 150 членови, сразмерно 
со бројот на работниците и службениците што сф 
на работа во станиците, л ожи л ниците, секции те ш 
во управата на претпријатието; 

- во управниот одбор на дирекцијата на Ј Ж 
20 до 30 членови; 

- во управниот одбор на Генералната дирекции ; 
ја на Ј Ж 30 до 40 членови. 

Член 127 
Со избирањето на новите органи на управува-

њето на Југословенските железници им престану- ј 
ваат функциите на советодав ните работнички со-
вети што постојат. 

Член 128 
Сојузниов извршен совет ќе донесе решение за 

оснивање претпријатија, дирекции на Ј Ж и Гене-
рална дирекција на Ј Ж што по тоа решение ќе 
школуваат до регистрацијата. 

Член 129 
Упатство за спроведување на изборите за ор-

гани на управувањето на Југословенските Желе-
зници ќе донесе Сојузниот извршен совет. 

Член 130 
До избирањето на управните одбори на дирек-

циите на Ј Ж и на Генералната дирекција на Ј Ж 
работите од делокругот на управниот одбор на ди-
рекцијата на Ј Ж и Генералната дирекција на Ј Ж 
предвидени со оваа уредба ќе ги врши директорот' 
на дирекцијата на Ј Ж односно Генералниот дире?с- 1 

тор на Ј Ж . 
Член 131 

,Сојузниот извршен совет ќе ја регулира со своја 
одлука расподелбата и користењето на добивката 
односно покривањето на губитоците на железнич-
ките транспортни претпријатија односно на Заедни-
цата на југословенските железници во 1954 година. ' 

Член 132 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п бр. 303 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката,. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

469. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКОТО ПООДУВАЊЕ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Со надворешно-трговско поодување можат да 
се занимаваат домашните стопански организации 
што се запишани во надворешно-трговскиот реги-
стар на стопанските организации. 
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Стопанските организации можат да ги вршат 
само оние видови работи за кои се запишани во 
надворешно-трговскиот регистар. 

Како надворешно-трговски работи во смисла на 
оваа уредба, се смета: вршењето на извоз^ и увоз 
на стоки, застапување странски фирми, меѓународ-
на шпедиција, меѓународен транспорт на стоки (па-
тен,, речен, по-морски, воздушен), меѓународно тр-
говско посредување, контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоките по договорот, изведба на 
градежни работи во странство и вршење други 
услуги во прометот на сто-ките со странство. 

Член 2 
За запишување во надворешно-трговскиот ре-

гистар стопанските организации, покрај одделните 
услови пропишани со поодделни одредби од оваа 
уредба мораат да ги исполнуваат и следниве општи 
услови: 

1) надворешно-трговските работи што стопан-
ската организација намерава да ги врши да и' од-̂  
товараат на стопанската дејност што е предмет на 
нејзиното поодување; 

2) во поглед на организацијата, снабденоста со 
технички средства и со уреди, карактерот и квали-
тетот на производството односно поодувањето, да 
обезбедуваат трајно вршење на надворешно-тргов-
ско ноел ување; 

3) раководните службеници што работат на на-
дворешно-трговски работи да имаат стручни квали-
фикации за вршење тие работи како и потребна 
пракса; 

4) кредитно да се способни. 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство може да пропише и други од-
делни услови за вршење определени надворешно-
трговски работи. 

Член 3 
Исполнувањето на условите од претходниот 

член се утврдува: 
1) со изводот од регистарот во кој стопанската 

организација е запишана при оснивањето со пода-
тоци за предметот на поодувањето на стопанската 
организација: 

2) со уверение од републичкиот државен секре-
таријат за работа на стопанството дека стопанската 
организација ги исполнува условите ,од точ. 2 на 
претходниот член, што се издава врз основа на 
мислење од комисијата по извршената проверка; 

3) со уверение од републичкиот државен се-
кретаријат за работи на стопанството дека ра-
ководните службеници што работат во надво-
решно-трговски работи имаат стручна квалифика-
ција и потребна пракса; 

4) со уверението од Народната банка за крели-
титката способност на стопанската организација. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство донесува прописи за стручните 
квалификации на службениците од точ. 3. 

Член 4 
Надворешно-трговскиот регистар на стопански-

те организации го води Управата за надворешна тр-
говија. 

Член 5 
Управата за надворешна трговија не може на 

стопанската организација што ги исполнува пропи-
шаните услови да и' ускрати запишување во надво-
решно-трговскиот регистар освен ако со посебни 
сојузни прописи за определени видови надвореш-
но-трговски работи не е определено поинаку. 

По извршената регистрација Управата за на-
дворешна трговија и' издава на стопанската орга-
низација званичен документ за извршеното запи-
шување во надворешно-трговскиот регистар. 

Против решението од Управата за надворешна 
трговија со кое се одбива запишувањето во надво-
решно-трговскиот регистар, стопанската организа-
ција има право на жалба, во срок од 15 дена по 
приемот на решението, до сојузниот Државен се-
ЈС^етар за работи на наводното стопанство. 

Член 6 
Наде орешно-трговскиот регистар содржи след-

ни податоци: 
1) фирма (име) и седиште на стопанската орга-ч 

низација; 
2) вид на надворешно-трговските работи што 

има стопанската организација право да ги врши; 
3) имиња на лицата што се овластени да ја пот-

пишуваат фирмата по надворешно-трговското ра -
боти. 

Ако во надворешно-трговскиот регистар се за-
пишува стопанската организација која ќе ги врши: 
работите на извоз и увоз, во регистарот се внесуваат 
и податоци дали стопанската организација има пра^ 
во да ги врши работите на извоз и увоз од името, 
и за сметка на домашен купувач односно продавач, 
во свое име а за сметка на домашен купувач одно-
сно продавач и во свое име и за своја сметка. 

Со надворешно-трговскиот регистар се води 
збирка на исправи која ги содржи документите врз 
основа на кои е извршено запишувањето во реги^ 
старот. 

Член 7 
Стопанските организации се должни секоја из-

мена на податоците внесени во надворешно-тргов-
скиот регистар и во збирката на исправите да и' ј а 
пријават на Управата за надворешна трговија во 
срок од 15 дена по настапувањето на измената. 

Управата за надворешна трговија може на ли-
цата на кои им е тоа потребно да им издава изводи 
за поодделни запишувања во регистарот. 

Член 8 
Работите на извозот и увозот можат да ги вр -

шат производните претпријатија, трговските прет-
пријатија што вршат исклучиво работи на извоз и 
увоз, трговските претпријатија на големо, стоков-
ните куќи, трговските претпријатија за технички 
стоки, градежните претпријатија, претпријатијата 
за меѓународно-трговско посредување, како и за-
другите. 

Работите на застапништво на странски фирми 
можат да ги вршат само застанничките претприја-
тија, претпријатијата за меѓународно-тргоЕеко по-
средување и трговските претпријатија за технички 
стоки. 

Работите на меѓународно-трговско посредување 
можат да ги вршат претпријатијата за меѓународно-
трговско посредување, застапничките претпријатија, 
трговските' претпријатија на големо и трговските 
претпријатија што вршат исклучиво работи на из-
воз и увоз. 

Работите на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоките можат да ги вршат претпријатијата 
за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките 
како и шпедитерските претпријатија но само за сто-
ките што им се доверени за отпраќање. 

Работите на меѓународна шпедиција можат да 
ги вршат само претпријатијата за меѓународна 
шие п-ини ја и поморските агенции. 

Работите на меѓународен транспорт можат да ги 
вршат само транспортните претпријатија. 

Члан 9 
Претпријатијата што вршат исклучиво работи 

на извоз и увоз, трговските претпријатија на го-
лемо и трговските претггоијатија за технички стоки, 
можат да ги вршат работите на извоз и увоз од 
името и за сметка на домашен купувач односно про-
давач, во свое име а за сметка на домашен купу-
вач односно продавач, и во свое име и за своја 
с м е т а , спрема запишувањето во регистарот. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство може да пропише работите на 
извоз и увоз во определени струки или за о п р е ^ -
лени артикли да не можат да се вршат во свое име 
и за своја сметка. 

Член 10 
Трговските претпријатија што вршат исклучиво 

работи на извоз и увоз, трговските претпријатија на 
големо, трговските претпријатија со технички стоки, 
шпедитерските претпријатија, претпријатијата за 
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контрола на квалитетот и квантитетот на стоките, 
застапничиите претпријатија и претпријатијата 
за меѓународно-трговско посредување можат да 
осниваат на целата територија на Југославија свои 
трговски претставништва и други работни единици 
во врска со вршењето на надворешно-трговските ра-
боти за кои се регистрирани, 

Поблиски прописи за примена на одредбата од 
претходниот став, по потреба, донесува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното сто-
панства 

Член 11 
За назначување на директори и раководители на 

поодделни служби, што ќе ги вршат надворешно-
трговските работи, стопанската организација мора 
да прибави согласност од републичкиот државен 
секретар з-а работи на стопанството. 

Ако лицата од претходниот став се наоѓаат веќе 
во работен однос, мора да се прибави согласност за 
вршењето должноста директор и раководител на 
службите што ќе ги вршат надворешно-трговските 
работи. 

За. директорот на производно претпријатијтие не 
е потребна согласност од ст. 1 и 2. 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство може да пропише согласноста од 
претходните ставови да мора да се прибави и за 
други службеници што работат на надворешно-тр-
говскиот работи. 

Органот што је дал согласноста на назначува-
њето Може дадената согласност и да ја повлече. 

Член 12 
Стопанските организации што вршат надвореш-

Б о-трговски работи должни се да водат одделен кон-
тролите на склучените работи со странство,, 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе пропише кои податоци ќе се вне-
суваат во контролникот како и начинот на водењето 
на контролникот. 

Член 13 
Сојузниот Државен секретар за работи на народ-

ното стопанство може да определи стопанските ор-
ганизации да се должни да водат одделни книги за 
своето надворешно-трговско послување. 

II, Извоз и увоз на стоки 
Член 14 

Производните претпријатија и земјоделските за-
други основани како претпријатија можат да вршат 
извоз само на стоките што ги произведуваат и увоз 
на стоки за потребите ана. сопственото производство. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
производното претпријатие може да врши извоз на 
и-сти односно дополнителни стоки од други произ-
водни претпријатија врз основа на договор со тие 
претпријатија. 

Член 15 
Претпријатието што е основано од страна на 

едно или повеќе производни претпријатија може за 
светка на претпријатијата што го основале да уче-
ствува да лицитации за преземање изведба на ра -
боти во странство како и да врши други работи во 
врска 00 таа дејност (проектирање, монтажа, извоз 
итн.). 

Претпријатието што е основано од страна на 
едно ли повеќе производни претпријатија може да 
врши извоз на производите од претпријатијата што 
го основале и тоа за сметка на овие п р е т п р и ј а т и ј а . 

Меѓусебните односи се регулираат со договор по 
општите прописи. 

Член 16 
На производно претпријатие пгѓо не е запиша-

но во надворешно-трговскиот регистар за вршење 
извоз и увоз Управата' за надворешна трговија мо-
ж е да му издаде одделно одобрение за извршување 
на поединечен извоз односно увоз. 

Претпријатието од претходниот став должно е Да 
прибави одобрение пред да ја склучи работата за 
која се бара одобрението. 

Член 17 
Производните претпријатија можат само со прет-

ходно одобрение од сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да склучуваат со 
странски фирми договори за купувачка односно про-
дажба или отстапување на користење лиценци, како 
и договори за техничка соработка. 

Договорите за отстапување на користење лицен-
ци и техничка соработка што се склучени на срок: 
покус од една година, не подлежуваат на одобрение. 

Одобрението од ст. 1 се издава врз основа на 
прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 18 
Трговските претпријатија што исклучиво вршат 

работи на извоз и увоз, трговските претпријатија на 
големо и трговските претпријатија за технички сто-
ки можат да вршат извоз и увоз на стоки во една 
надворешно-трговска струка или повеќе сродни на-
дворешно-трговски струки спрема запишувањето во 
надворешно-трговскиот регистар. 

Надворешно-трговските струки ги определува 
сојузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Трговските обичаи определуваат кои стоки оп-
фаќа поодделна надворешна-трговска струка. Во 
случај на сомнение сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство по претходно при-
бавено мислење од Сојузната надворешно-трговска, 

,комора, определува во која надворешна-трговска 
струка спаѓаат определени стоки 

При поднесувањето на барањето за запишување 
во надворешно-трговскиот регистар Управата за на-
дворешна трговија е должна да провери дали запи-
шувањето во регистар се бара за извоз и увоз на 

^ стоки во сродни струки. 
Член 19 

Стоковните куќи можат да вршат увоз на сите 
производи што спаѓаат во предметот на нивното по-
одување а кои се наменети за непосредна продажба 
во стоковната куќа. 

Член 20 
Претпријатијата за меѓународео-трговско посре-

дување можат да вршат извоз и увоз од сите над-^ 
всрешно-тргорски куќи, ако е во прашање транзит. 

Член 21 
На земјоделските задруги во поглед на извозот 

на производи од своите членови односно увозот за 
потребите на задругата, се применуваат одредбите 
на чл. 18 од оваа уредба. 

Член 22 
Градежните претпријатија можат да вршат ра-

боти на извоз и увоз само на оние стоки што им се 
потребни за изведба на градежни работи. 

Член 23 
Претпријатието што е запишано во надвореш-

но-трговскиот регистар за вршење работи на извоз 
и увоз на опојни дроги, мора овие работи да ги 
врши сообразно одредбите од меѓународните кон-
венции што ги ратификувала Федеративна Народ-
на Република Југославија 

Претпријатието од претходниот став е должно 
за секоја склучена работа да прибави и одделно 
одобрение од Управата за надворешна трговија. 

Член 24 
Склучување компензациони работи са регулира 

со посебни сојузни прописи. 
Член 25 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе определи кои производи на-
менети за извоз мораат да бидат снабдени со ознака 
за квалитетот и потеклото на стоките. 

Член 26 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство може врз основа на прописите 
од Сојузниот извршен совет, да определи за поод-
делни производи нивниот извоз и увоз да се врши 
преку јавно наддавање. 
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Член 27 
За да се оствари определената економска по-

литика предвидена со сојузниот стопански план, 
Сојузниот извршен совет може: 

1) да определи потполна или деломична забрана 
на извоз односно увоз на поодделни производи или 
да определи поодделни услови за извоз односно 
увоз на поодделни производи; 

2) да ги определува количините или висината на 
вредноста на поодделни производи што се должни 
определени претпријатија да ги извезат, како и 
срокот до кој извозот мора да се изврши; 

3) да презема и други мерки со цел за регу-
лирање и контрола на стоковниот промет со стран-
ство. 

Ш. Застапување странски фирми 
Член 28 

Работи на застапништво на странски фирми 
можат да вршат застапничките претпријатија, 
претпријатијата за меѓународно-трговско посреду-
вање, како и трговските претпријатија за технички 
стоки што ве се запишани во надворешно-трговски-
от регистар за вршење работи на извоз и увоз. 

Работите на застапништво на странски фирми 
можат да се вршат од името и за сметка на стран-
ски фирми или во свое име а за сметка на тие 
фирми. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
претпријатијата од овој член можат да им прода-
ваат стоки на странски фирми во свое име и за 
своја сметка, што мора да се предвиди и во дого-
ворот за застапништво и да се запише во надво-
решно-трговскиот регистар. 

Член 29 
Како работи на застапништво на странски фир-

ми се смета: 
1) вршењето од името и за сметка на странска 

фирма работи што му претходат на склучувањето 
на договорот за купувачка или продажба на стоки 
или договорот за услуга како и работи што се од-
несуваат до извршувањето на тие договори (по-
средување); 

2) вршењето од името и за сметка на странска 
фирма работи на посредување со право на склу-
чување договор за купувачка или продажба на 
стоки или договор за вршење услуги (трговско за-
стапништво); 

3) вршењето на работи на трговско застапни-
штво со вршење сервисна служба, технички и дру-
ги услуги (трговсхо-техничко застапништво); 

4) продажбата на стоки што од странска фирма 
се доверени во консигнација (консигнациони скла-
дишта). 

Член 30 
Застапничките претпријатија, претпријатијата 

за меѓународно трговско посредување, како и тргов-
ските претпријатија за технички стоки, мораат со 
секоја странска фирма да склучат договор за за-
стапништво односно консигнација. Овој договор 
подлежува на одобрување од Управата за надво-
решна трговија. 

Претпријатијата од ст. 1 можат и без одобрен 
договор да вршат поодделни работи на застапни-
штво за странска фирма со која водат преговори 
за склучување договор за застапништво, ако воде-
њето на преговорите и' го пријават на Управата 
за надворешна трговија и ако Управата за надво-
решна трговија го одобри вршењето на работите на 
застапништво на овој начин. Вршењето на рабо-
тите на застапништво на изложениот начин не мо-
же да трае подолго од шест месеци сметајќи од 
денот на поднесувањето на пријавата. 

Член 31 
Застапничките претпријатија, претпријатијата 

за меѓународно-тртовско посредување како и тргов-
ските претпријатија за технички стоки што се за -
пишани во надворешно-трговскиот регистар за 

вршеле застапнички работи, можат да вршат увоз 
на стоки што им се доверени од застапуваната 
странска фирма во консигнација заради продажен 
и без одделна регистрација за вршење работи на 
увоз, ако склучениот договор за консигнација (за-
стапништво) е одобрен од Управата за надворешна 
трговија. 

Член 32 
Приватни лица не можат да вршат работи за 

застапништво на странски фирми. 
Член 33 

Договорот со кој домашна стопанска организа-
ција и' доверува вршење работи на застапништво 
или консигнација на некоја странска фирма, под-
ложува на одобрување од Управата за надворешна 
трговија. 

IV. Надзор и управни мерки 
Члан 34 

Непосреден надзор над извозот и увозот на 
стоки вршат царинските органи врз основа на про-
писите што постојат. 

Претпријатијата се должни на царинските ор-
гани да им поднесат пријава за секој извоз и увоз, 
како и за транзит на стоки. 

Царинските органи особено ќе контролираат 
дали се врши извоз односно увоз на оној вид и 
количини стоки што ги пријавиле претпријатијата 
и дали се регистрирани за вршење овие работи, 

Члан 35 
Управата за надворешна трговија ќе Ја брише 

од надворешно-трговскиот регистар стопанската ор-
ганизација: 

а) ако повеќе не исполнува некој од условите 
пропишани за запишување во надворешно-тргов-
скиот регистар; 

б) ако врши надворешно-трговски работи за 
чие вршење не е запишана во надворешно-тргов-
скиот регистар; 

в) ако со одлука од државната арбитража ќе 
биде казнета со парична казна поради нелојален 
натпревар или што со своето иселување и' сторила 
штета на општествената заедница. 

Стопанската организација може да биде бри-
шана од надворешно-трговскиот регистар за секо-
гаш или за определено време, за вршењето на сите 
или само на поодделни надворешно-трговски ра-
боти, за вршење извоз — увоз во сите или во по-
одделни надворешно-трговски струки или пооддел-
ни артикли. 

Против решението на Управата за надворешна 
трговија со кое стопанската организација се брише 
од надворешно-трговскиот регистар, стопанската 
организација има право на жалба во срок од 15 
дена по приемот на решението, до сојузниот Држа-
вен секретар за работи на народното стопанство. 

Поблиски прописи за постапката за примена на 
управните мерки од овој член пропишува сојузни-
от Државен секретар за работи на народното сто-
панство. 

V. Одземање на имотната корист и казнени мерки 
поради повреди на одредбите од оваа уредба 

Член 36 
Од стопанската организација што со дејствието 

сторено "спротивно на одредбите од оваа уредба 
прибавил а за себеси имотна корист ќе се одземе 
целокупниот износ на така прибавената корист. 

Член 37 
Со парична казна од 100.000 до 5,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација: 
1) ако врши надворешно-трговски работи а п е е 

запишана во надворешно-трговскиот регистар или 
ако врши надворешно-трговски работи за чие вр-
едена не е запишана во н а д ворешно-тргсвскиот 
регистар; ^ г ѓ 
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2) ако работите на извоз и увоз за чие вршење 
е запишана во надворешно-трговскиот регистар, ги 
врши спротивно на одредбите од чл. 9, 23 и 28; 

3) ако по престанокот на некој од условите, 
врз основа на кој е запишана во надворешно-тргов-
скиот регистар, продолжи да врши надворешно-
трговски" работи; 

4) ако извезе или увезе стоки чии извоз одно-
сно увоз е забранет или не се придржува кон од-
делните услови определени за извоз односно увоз 
на поодделни производи (чл. 27 точ. 1); 

5) ако не извезе во странство или не извезе во 
определениот срок стоки што била должна да ги 
извезе стопанската организација спрема одлуката 
ед надлежниот државен срган (чл. 27 точ. 2); 

6) ако ЕО своето поодување не се придржува 
кон мерките што ги определува Сојузниот извршен 
совет врз Фенова на чл. 27 точ.-З; 

7) ако се нејзино знаење или по нејзин налог 
и'стасаат стоки на граничната станица (царинарница) 
а не е запишала во надворешно-трговскиот регистар, 
односно нема одделно одобрен,ие за извоз или увоз; 

8) ако. врши нелојален натпревар или со своето 
-поодување и' сторува штета на општествената за-
едница; 

9) акф врши работи на застапништво (консигна-
ција) на странски фирми, без писмен договор за 
застапништво (консигнација) или писмениот дого-
вор не го поднесе на одобрение до Управата за 
надворешна трговија; 

10) ако и' довери вршење работи на застапни-
штво (консигнација) на некоја странска фирма без 
одобрен договор (чл. 33); 

11) ако без претходно одобрение склучи со 
странска фирма договор за купувачка односно про-
дажба или отстапување на користење лиценца или 
договор за техничка соработка (чл. 17); 

12) ако извезува стоки за кои е препишана 
ознака за квалитетот и потеклото без оваа ознака 
доколку на е договорено поинаку со договор поме-
ѓу странкиве; 

13) ако не ја прибави согласноста за назначу-
вање службеници предвидена во ^чл. 11 од оваа 
уредба; 

14) ако не ги изврши обврските преземени на 
јавното наддавање (чл. 26); 

15) ако склучи компензациона работа спротивно 
на прописите што постојат (чл. 24); 

16) ако на царинските органи не им поднесе 
пријава за извоз, увоз или транзит на стоки (чл. 
34 ст. 

17) ако не ја пријави во пропишаниот срок 
измената на податоците внесени во надворешно-
трговски^ регистар и во збирката на исправите 
(чл. 7); 

18) ако не го води или нвредно го води контрол-
н,икот на склучените работи и другите работни 
книги (чл. 12 и 13). 

Ако оо некое од дејствијата од претходниот 
став со предизвикани особено тешки последици, 
стопанската организација ќе се казни со парична 
казна од 500.000 до 10,000.000 динари. 

За дејствијата од ст. 1 ќе се казни и одговор-
ното лице во стопанската организација со парична 
к а ж а од 5.000 до 50.000 динари. 

Член 38 
Со парична казна од 100.000 до 5,000.000 динари 

ќе се казни и општествената организација ако спро-
тивно на прописите, врши извоз или увоз на стоки. 

За дејствието од ст. 1 ќе се казни и одговорното 
лице во општествената организација со 'парична 
казна од 5.000 до 50.000 динари. 

Со казната од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во надлештвото или установата, 
што спротивно на прописите врши извоз или увоз 
на стоки. 

Член 39 
Постапката за примена на казнените мерки по-

ради повреди на одредбите од оваа уредба изврше-

ни од стопанските или општествените организа.ции 
ја води девизната инспекција. 

За донесување решение за одземање на имотна-
та корист и за примена на казнените мерки поради 
повреди на одредбите од оваа уредба извршени од 
стопанска или општествена организација или од 
одговорното лице и надлештво или установа над-
лежна е во прв степен Сојузната државна арби-
тража. По жалбата подадена на решението доне-
сено БО прв степен решава Главната државна ар-
битража. 

Сојузната државна арбитража може да ја пов-
тори или дополни постапката спроведена од деви-
зната инспекција. 

Во сето друго на повредите на одредбите од 
оваа уредба и постапката за примена на мерката 
за одземање на имотната корист и на казнените 
мерки ќе се применуваат и одредбите на чл. -75-^33 
од Уредбата за управување со основните средства 
на стопанските организации освен одредбата на чл. 
82 од таа уредба. 

Член 40 
Со парична казна од 100.000 до 5,00С.ООО динари 

ќе се казни и физичко лице што спротивно на про-
писите ќе изврши некоја од надворешно-трговските 
работи пре,двидена во чл. 1 ст. 3 од оваа уредба, 
ако извршеното дејствие не претставува кривично 
дело. 

Од физичкото лице што со повредата на одред-
бите од оваа уредба ќе прибави имотна корист ќе 
се одземе целокупниот износ на така прибавената 
корист. 

Член 41 
За дејствијата од претходниот член што ќе ги 

стори физичко лице постапка води девизната ин-
спекција а решение за одземање на имотната ко-
рист и за примена на казнените мерки поради по-
вреди на одредбите од оваа уредба донесува во 
прв степен директорот на Управата за надворешна 
трговија. 

По жалбата подадена на решението донесено во 
прв степен решава Сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

Во сето друго на постапката поради повреди: 
на одредбите од оваа уредба како и за донесување 
решение за примена на мерката за одземање на 
имотната корист и казнените мерки спрема ф и -
зичкото лице се применуваат одредбите' од Основ-
ниот закон за прекршоците. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 42 

Стопанските организации се ̂ должни своето над-
ворешно-трговско поодување да ,го сообразат кон 
одредбите од оваа уредба најдоцна до 1 април 1954 
година. 

Член 43 
Дозволите за вршење застапнички работи из-

дадени врз основа на досегашните прописи остану-
ваат во сила додека Управата за надворешна трго-
вија не донесе решение за нивното ставање вон 
сила. 

Член 44 
Ѓ1 ратата одлуките од државните органи донесе-

ни во вршењето правото на надзор по одредбите 
од оваа уредба стопанската односно општествената 
организација не може да води управен спор. 

Член 45 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре^ 

стануваат да важат одредбите од Уредбата за из-
возот и увозот на стоките и за девизното работење 
(„Службен л^ст на ФНРЈ", бр. 35/52), доколку се во 
спротивност со одредбите од оваа уредба, Уредбата, 
за застапништво на странски фирми („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/52), Наредбата за издавање 
овластени ја за вршење извоз и увоз и други работи 
во меѓународниот промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/51), како и Упатството за извршување на 



„ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Вторник, 29 декем!ври 1953 Страна 728 - Број 54 

Наредбата за издавање овластенија за вршење р а -
боти на извоз и увоз и други работи во меѓународ-
ниот промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51). 

Член 46 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 340 
23 декември 1953 година. 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

470. 

Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службениците 
и ни-вните фамилии и чл. 11 и 20 точ. 1 о-д Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
ф.инансиските средства за покритие на расходите 

ва социјално осигурување се обезбедуваат со придоне-
сот за социјално осигурување. 

Член 2 
Придонесот за социјално осигурување го плаќаат 

стопанските организации (претпријатија, дуќани и за-
дру-ги), банките, државните органи, установите, опште-
ствените организации и приватните работодавци — за 
сите осигуреници запослени кај нив. 

Придонесот за социјално осигурување го плаќаат 
и осигурениците што вршат самостојна професионална 
дејност а се социјално осигурени по посебни прописи 
односно врз основа на договори. 

Исто така, придонесот за социјално осигурување 
го плаќаат непосредно и осигурениците — државјани 
на ФНРЈ запослени во странските дипломатски и кон-
зуларни претставништва и мисии, како и во лична слу-
жба кај странските претставници!! што уживаат дипло-
матски имунитет. 

Член 3 
За остварување на задачите определени со закон и 

со други прописи за социјалното осигурување кај се-
кој завод за социјално осигурување се формира фонд 
за социјално осигурување. 

Републичкото народно собрание може да одлучи 
кај републичкиот завод за социјално осигурување да се 
формира со издвојување од вкупните средства на фон-
дот за социјално осигурување одделен фонд, од кој 
можат со одлука од собранието на тај завод да и-м се 
доделуваат дополнителни средства на заводите за со-. 
цијално осигурување на околијата (гра-дот) при кои ќе 
се установи по завршните сметки вишок на расходите 
над приходите што е предизвикан со објективни околно-
сти. Условите и начинот на употребата на средствата 
од овај фонд ги определува републичково народно со-
брание. 

Средствата на фондовите за социјално осигурување 
ги сочинуваат придонесите за социјално осигурување и 
другите приходи остварени по одредбите од оваа 
уредба. 

Член 4 
Пр,идонесот за социјално осигурување е: 
а) редовен придонес, и 
б) дополнителен придонес (општ и одделен). 
Редовниот придонес за социјално осигурување се 

должни да го плаќаат сите обвр-зници на придонесот 
(чл. 2). 

! Општиот до-полнителен придонес за социјално оси-
гурување се должни да го плаќаат, покрај редовниот 
придонес, сите обврзници на редовниот придонес на 
подрачјаи на околијата (градот) во случај кога расхо-
дите на заводот за социјално осигурување на околи-
јата (градот) не можат да се покријат со редовниот 
придонес. 

Одделниот дополнителен -придонес за социјално 
осигурување се должни да го плаќаат поодделните об-
врзници на редовниот придонес, кога расходите за со-
цијално осигурување за осигурениците што се запо-
слени кај нив се прекумерно високи, а обврзникот на 
придонесот би можел да влијае на нивното намалу-
вање. 

Член 5 
Придонесот за социјално осигурување што е дол-

жен обврзникот да го плати (чл. 2) се утврдува -со 
примена на пропишаната сто,па на придонесот на вкуп-
ниот износ на извршените исплати за платите и други 
расходи, на кои се плаќа придонес по одредбите од 
оваа уредба. 

Член 6 
Стопата на редовнот придонес за социјално оси-

гурување е единствена за целата територија на Југо-
славија и се утврдува со сојузниот општествен -план. 

Ако вкупните предвидени расходи за социјално 
осигурување на територијата на народната република 
не можат да се покријат -со редовниот придонес (ст. 1), 
народната република обезбедува дополнителни сред-
ства со дотацијата што ја предвидува во својот буџет 
во потребен износ. 

Член 7 
Со републичкиот општествен план се утврдува КОЈ 

дел од стопата на редовниот придонес им припаѓа на 
заводите за социјално осигурување на околијата (гра-
дот) за покритие на нивните расходи, а кој дел -му при-
паѓа на републичкиот завод за социјално осигурува-
ње за покритие на неговите расходи. Делот од стопата 
на редовниот придонес што им припаѓа на заводите 
за социјално осигурување на околијата (градот) е ед-
наков за сите заводи на терито-ријата на народната ре-
публика. 

Ако предвидените расходи за социјално осигуру-
вање на подрачјето на околијата (градот) не ^ожат да 
се покријат со придонесот што му припаѓа на заводот 
за социјално осигурување на околијата (градот) ни со 
другите средства -со кои располага за-водот, народниот 
одбор на околијата (градот) обезбедува дополнителни 
средства со дотацијата што ја предвидува во својот 
буџет во потре-бен износ, или со пропишување обврска 
за плаќање на општиот дополнителен придонес или со 
примена на двете овие мерки. 

Член В 
Обврската за плаќање на општиот до.полнителен 

придонес за социјално осигурување (чл. 4 ст. 3) ја 
установува народниот одбор на околијата (градот) по 
предлог од собранието на заводот за социјално оси-гу-
рување на околијата (градот). 

Народниот одбор на околијата (прадот), по предлог 
од собра-нието на заводот за ,социјално осигурување на 
околијата (градот), донесува поблиски прописи за тоа, 
во кои случаи и под кои услови обврзниците на ре-
довниот придонес можат да се обврзат на плаќање на 
одделниот дополнителен пр-идонес (чл, 4 ст. 4). О б у -
ката за обврската за плаќање на одделниот дополните-
лен придонес ја донесува народниот одбо-о на околи-
јата (градот) по предлог од извр-шниот очбор на заво-
дот за социјално осигурување на околијата (градот). 

Обврската за плаќање на дополнителниот придонес 
почнува од првит нареден месец по донесувањето на 
одлуките и трае: 

а) за општиот дополнителен придонес — најдо-цна 
до крајот на годината за која е одлуката издадена; , 
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б)за одделниот дополнителен придонес — додека 
народниот одбор на околијата (градот), ,по барање од 
ббврзнздите на придонесот, не донесе одлука за (пре-
станок на таа обврска, откога ќе установ,и дека пре-
станале разлозите поради кои била обврската устано-
вена. 

Дополнителниот придонес (општиот, одделниот, или 
обата заедно) не може да изнесува повеќе од полови-
ната на оној дел на редовниот придонес за социјално 
осигурување што му припаѓа на заводот за социјално 
осигурување на околијата (градот). 

Член 9 
Приходите и расходите на заводот за социјално 

осигурување и на неговите фондови се утврдуваат во 
претсметката на приходите и ра-сходите што ја доне-
сува собранието на заводот за секоја година. 

Претсметката на заводот за социјално осигурување 
на околијата (градот) ја одобрува народниот одбор на 
околијата (градот), а претсметката на републичкиот за-
вод за социјално осигурување ја одобрува републич-
кото народно собрание. 

Член 10 
Заводите за социјално о-сигурување можат од 

расположивите средства да формираат фондови со од-
делна намена. Одлуката за формирање и начинот на 
употребата на овие фондови ја донесува собранието 
на заводот во согласност со органот шта ја одобрува 
претсметката на заводот (чл. 9 ст. 2). 

Ако на заводите за социјално осигурување им се 
довери со посебни прописи односно одлуки извршу-
вањето на други задачи односно други видови на соци-
јална заштита, органот што ја донесол одлуката за тоа 
е должен да им ги обезбеди на заводите и финансиски-
те средства за извршување н а тие задачи. Овие 
средства не влегуваат во фондот на заводот за со-
цијално осигурување туку се водат одвоено како 
средства со одделна намена. 

Член 11 
За да се обезбеди и контролира остварувањето на 

правата на осигурениците заводите за социјално осигу-
рување водат евиденции за осигурениците со (подато-
ците потребни за спроведување на социјалното оси-
гурување. 

Содржината и начинот на водењето на евиденци-
јата за осигурениците се определува со посебен соју' 
зен пропис. 

РАСХОДИ НА ФОНДОВИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 12 
Од фондот на заводот за социјално осигурување на 

околијата (градот) се намируваат следните расходи: 
1) трошоците за здравствена за-штита на осигуре-

ниците, што ги опфаќаат издатоците за: 
а) амбулантно лекување, 
б) болничко лекување 
в) лекување во природни лекувалишта, 
г) лекови, лековити средства и санитетски мате-

ријал, 
д) ортопедски помагала, санитарни.направи и про-

тези, 
ѓ) патни трошоци на осигурениците во врска со 

остварувањето на здравствената заштита; 
2) материјално обезбедување за време на времена 

неспособност за работа поради болест и болување, 
како и за други случаи за кои припаѓа тоа право, и 
,тоа за осигурениците запослени во стопанските органи-
зации, општествените организации и кај приватните ра-
ботодавци почнувајќи од осмиот ден на болувањето, а 
за оси-гурениците запослени кај државните органи и 
установи — од првиот ден по истекот на месецот во 
кој е започнато болувањето; 

3) материјално обезбедување за време на отсуство 
поради хруднота и пораѓање, како и за време на ску-
сено работно време поради доење; 

4) закошЈинн; 
Ѕ) инвалиднини и инвалидски пензии за првите две 

години, односно и преку две години додека не се утв^ 
да трајната состојба на инвалидноста; 

в) старосни пензии за првата година; 
7) отнратнини и трошоци за преквалификација на 

инвалидите на трудот; 
8) лични и материјални расходи на службата 

на завод от. . . 
Стопанските организации, општествените организа-

ции и приватните работодавци плаќаат материјално обе-
збедување поради времена неспособност за работа по-
ради болест за првите 7 дена болување на товар на 
своите средства. 

Државните органи и установи (и установите со 
самостојно финансирање) плаќаат на товар на сво-јата 
пресметка материјално обезбедување до крајот на 
оној месец во кој настапила неспособноста за работа 
поради болест. 

Член 13 
Од фонд-от на републичкиот завод за социјално 

осигурување се намируваат следните расходи: 
1) инвалиднини и ин-валидски пензии почнувајќи 

од третата година, односно од подоцнежен ден со кој 
е утврдена трајната' инвалидност; 

2) старосни пензии, почнувајќи од втората година; 
3) фамилијарни пензии; 
4) здравствена заштита на уживателите на пензии 

и инвалиднини на кои шс се врши исплата од фондот 
на републичкиот завод за социјално осигурување; 

5) додатоци на деца; 
6) лични и материјални расходи на службата на за-

водот. 
Расходите на уживателите на пензии и инвалиднини 

се намируваат од средствата на фондот на републич-
киот завод на чие подрачје ужи-вателот престојува (по-
стојано. 

Член 14 
Средствата се распоредуваат на поодделни расходи 

во претсметката на приходите и расходите на заводот 
за социјално осигурување спрема видовите на расходи-
те предвидени во чл. 12 и 13 од оваа уредба. 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Пресметување т редовниот придонес по опишете 

основи и стопи 
Член 15 

Редовниот придонес за социјално осигурување што 
Ѓ0 плаќаа-т стопанск-ите организации се пресметува врз 
вкупниот износ на исплатите извршени од платниот 
фонд на стопанската организација. 1 
1 Ако остварениот платен фонд на стопанската ор-
ганизација е помал од износот на пресметковниот пла-
тен фонд, стопанската организација го плаќа редовниот 
Придонес за социјално осигурување пресметан врз из-
носот на пресметковниот платен фонд. 
ј Член 16 
I Редовниот придонес за социјално осигурување што 
го плаќаат државните органи и установи, банките и 
општествените организации, се пресметува врз вкуп-
ниот износ на исплатите (извршени за плати, додатоци 
на платите, награди и други лични расходи. 

Член 17 
Редовниот придонес за социјално осигурување што 

го плаќаат приватните работодаоци и другите обврзни-
ци на придонесот што не се опфатени во чл. 15 и 16 
од оваа уредба, се пресметува врз вкупниот износ на 
исплатите извршени за платите и другите издатоци што 
се исплатуваат кај стопанските организации од плат-
ниот фонд (чл. 15). 

Заради евиденција и пресметување на придонесот 
приватните работодавци, како и другите обврзници на 
црвдонесот "што своето финансиско почнување не го 
вршат редовно преку банка, должни се во срок од 8 
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дена да му го пријават на заводот за социјално оси-
гурување на околијата (градот) влегувањето на оси-
гуреникот на работа к излегу-вањето на осигуреникот 
од работа, како и сите измени што влијаат на правата 
на осигуреникот. 

За повремени работници чие запослување трае ре-
довно покусо од 8 дена обврзниците на придонесот 
споменати во претходниот став се должни пријавата 
за влегувањето на ра-бота^ да ја поднесат веднаш, а 
најдоцна во срок од 3 дена од влегувањето на работа. 

Осигурениците — државјани на ФНРЈ запослени 
во странските дипломатски и конзуларни претставни-
штва и мисии, како и во лична служба кај странските 
претставници што уживаат дипломатски имунитет, 
должни се сами да ги поднесуваат пријавите предвиде-
ни во ст. 2 и 3 од овој член во истиот срок. 

Обврзниците на придонесот споменати во ст. 2 од 
овој член се должни да водат евиденција за запослениот 
персонал, освен лицата запослени во работите на 
домаќинството. Оваа евиденција треба да содржи по-
датоци за остварената плата на секој осигуреник, за 
бројот на остварените работни часови во секој месец, 
за пресметката и исплатата на придонесот, како и пот-
пис на примателот на платата. 

Член 18 
За осигурениците што покрај платата во пари при-

маат плата делум во натура, редовниот пр,идонес за 
социјално осигурување се пресметува и на вред-
носта на примањата во натура (паричен еквива-
лент), освен кај стопанските организации при кои се 
обезбедуваат тие примање на товар на средствата на 
платниот фонд. 

Паричниот еквивалент за поодделни видови при-
мања во натура го определуваат народните републики 
со свои прописи. 
2, Пресметување на редовниот придонес по одделни 

основи и стопи 
Член 19 

За осигурениците запослени во задруги, занаетчиски 
дуќани и кај приватни работодавци основот по кој се 
пресметува редовниот придонес за социјално осигуру-
вање не може да биде помал од износот што ќе го 
пропише со посебни решенија Сојузниот извршен со-
вет (минимален основ за пресметување на придонесот). 

Одредбата од претходниот став важи и за другите 
обврзници на придонесот при кои платниот фонд не 
се установува по прописите за платите на работниците 
и службениците на стопанските организации, освен за 
обврзниците споменати во чл. 16 од оваа уредба. 

Член 20 
Сојузниот извршен совет определува со посебни 

прописи за кои категории осигуреници запослени вон 
стопанските дејности редовниот придонес за социјално 
осигурување ќе се пресметува на одделно установени 
паушални износи место на износите на стварните пла-
ти (паушален основ за пресметување на придонесот^ 

Исто така, Сојузниот извршен совет определува 
со посебни прописи за кои категории осигуреници ре-
довниот придонес за социјално осигурување се плаќа 
во определен паушален износ место по пропишаната 
стопа од основот за пресметување на придонесот (пау-
шален придонес). 

Член 21 
За учениците во стопанството се плаќа придонесот 

пресметан само со оној дел од стопата на редовниот 
придонес што во смисла на чл. 7 ст. 1 од оваа уредба 
им припаѓа на заводите за социјално осигурување на 
околијата (градот). 

Член 22 
Народните републики можат да определат со сво-

јот општествен план стопанските организации на по-
одделни стопански гранки да плаќаат редовен придонес 
за социјално осигурување по стопа пониска од едш-

стоената стопа на редовниот придонес (чл. 6), со тоа 
што во својот, буџет да му обезбедат надскнада за 
намалените приходи на републичкиот завод за социјал-
но осигурување. 

3. Пресметување на дополнителниот придонес 
Член 23 

Дополнителниот придонес за социјално осигурува-
ње (чл. 4 и 8) се пресметува по истиот основ по кој 
се пресметува и редовниот придонес за социјално оси-
гурување (чл. 15 до 20). 

Член 24 
Одделниот дополнителен придонес (чл. 4 и 8) сто-

панските организации го плаќаат од средствата за са-
мостојно располагање." 

Општиот дополнителен придонес (чл. 4 и 8) сто-
панските организации го плаќаат од средствата на до-
бивката што преостануваат по одбивањето на сојузниот 
и републичкиот данок на добивката. 

За исплата на дополнителните придонеси (ст. 1 и 
2) гарантира народниот одбор на околијата (градот)% 

НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
Член 25 

Обврската за плаќање придонес за социјално оси-
гурување за стопанските организации, државните орга-
ни и установи, како и за општествените организации; 
доспева на денот кога се подигаат кај банката сред-
ствата за исплата на платите. 

За приватните работодавци и обврзниците што 
своето финансиско поодување не го водат преку банка 
обврската за плаќање придонес за социјално осигу-
рување доспева последниот ден на оној месец за кој 
се врши исплатата — ако исплатата на плата! а е до-
говорена одназад, а првиот ден на оној месец за кој се 
врши исплатата, ако исплатата на платата е договорена 
однапред. 

За осигурениците — припадници на самостојни 
професионални дејности обврската за плаќале придо-
нес за социјално осигурување доспева месечно одна-
пред. 

Член 26 
Придонесот за социјално осигурување од стопан-

ските организации го наплатува банката при исплатата 
на готовината на товар на платниот фонд, а од држав-
ните органи и установи, општествените организации и 
другите обврзници што своето послување го вршат 
преку банка — при исплатата на готовината за личните 
расходи. 

Ако остварениот платен фонд на стопанската ор-
ганизација е помал од износот на пресметковниот пла-
тен фонд (чл. 15 ст. 2), придонесот на разликата по-
меѓу остварениот и пресметковниот платен фонд бан-
ката ќе го наплати од кредитот за кој гаранти.ра на-
родниот одбор на околијата (градот). 

Приватните работодавци, и обврзниците на придо-
несот што своето финансиско поучување не го вршат 
преку банка, должни се самите да го пресметаат и 
уплатат придонесот на сметка на заводот за социјално 
осигурување на околијата (градот) при банката. 

Осигурениците — припадници на самостојни про-
фесионални дејности се должни придонесот да го упла-
туваат самите или преку своите професионални орга-
низации на сметка на заводот за социјално осигуру-
вање на околијата (градот) при банката. 

Придонесот му се уплатува на оној завод за соци-
јално осигурување на околијата (градот) на чие под-
рачје обврзниците на придонесот односно нивните по-
гони или пресметковни единици ја вршат дејноста од 
која произлегува обврската за плаќање на придонесот. 

Член 27 
Против одлуката за обврската за плаќање одделен 

дополнителен придонес (чл. 8 ст. 2) обврзникот може 
да подаде жалба во срок од 15 дена до републичкиот 
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извршен совет чие решение е конечно. Исто така, об-
врзникот може да подаде жалба и против решението 
со кое се одбива неговото барање за установување 
престанок на обврската за плаќање одделен дополните-
лен придонес (чл. 8 ст. 3 под б). 

Против одлуката за воведување обврска за плаќање 
општ дополнителен п-ридонес не може да се подаде 
жалба. 

Член 28 
Ако обврзникот на придонесот за социјално оси-

гурување не го уплати придонесот во срок од 8 дана 
од доспеалоста (чл. 25), или ако доспеалиот придонес 
го уплати во помал износ одошто бил должен да упла-
ти, заводот за социјално осигурување на околијата 
(градот) ќе го установи износот на доспеалиот неупла-
тев придонес и за тоа ќе му издаде на обврзникот 
платен налог. На износот на неуплатениот придонес 
обврзникот е должен да плати и 9% камата од денот 
на доспеалоста (чл. 25). 

Против платниот налог од претходниот став об-
врзникот даоже во срок од 8 дена да поднесе приговор 
до финанскиот орган на народниот одбор на околијата 
(градот). 

Платниот налог против кој не е поднесен п,риго-
вор во пропишаниот срок, и решението по приговорот, 
се извршни. Клаузулата за извршноста на овие акта 
ја става финансискиот орган на народниот одбор. 

Против решението по приговорот обврзниците на 
придонесот, освен приватните работодавци, можат да 
Додадат во орок од 15 дена жалба до републичкиот 
(државен секретар за работи на стопанството чие ре-
шение е конечно. Приватните работодавци можат про-
тив решението по приговорот да поднесат тужба до 
околискиот суд во истиот срок. 
1 Жалбата и тужбата не го одлагаат извршувањето. 

Член 29 
При,силната наплата на придонесот од стопанските 

организации, државните органи н установи и од дру-
гите обврзници што своето финансиско послушаше го 
водат преку банка, ја врши банката врз основа на из-. 
вршен платен налог ш и решение (чл. 26 ст. 3) со пре-
нос на определениот износ од сметката на обврзникот 
на сметката на заводот за социјално осигурување на 
околијата (градот). 

Присилната наплата на придонесот од приватните 
работодавци и обврзници на придонесот што своето фи-
нансиско поодување не го водат преку банка, ја врши 
по барање од заводот за социјално осигурување на око-
ргјата (градот) финансискиот орган на народниот 
одбор. 

Присилната наплата на придонесот за социјално 
осигурување се врши по одредбите од Уредбата за при-
силна н а ш а т а јна данокот и на други буџетски при-
ходи! („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 33/53). 

Член 30 
Сојузниот Државен секретар за работи на народ-

ното стопанство донесува поблиски прописи за постап-
ката за наплата на придонесот. 

НАДОКНАДИ 
Член 31 

Ако болеста, раната или повредата, инвалидноста 
или смртта на осигуреникот или на член од фамилијата 
На осигуреникот е предизвикана со кривично дело, за-
водот за социјално осигурување кој е обврзан на да -
вањето за тие случаи има право на надокнада на ште-
тата од лицето што се правосилна судска пресуда е 
осудено, односно за кое е утврдено дека е виновник за 
^односното кривично дело. 

Барањето за надокнада на штетата ја опфаќа 
вкупната вредност на давањата на кои е обврзан заво-
дот за социјално осигурување, и тоа: 

а) за лекувања и други давања во натура — во 
износ на стварните трошоци на извршените давања; 

б) за еднократни и кусорочни давања во пари -
зо износ на вкупно извршените исплака за тие давања; 

в) за трајни парични давања (пензија и инвалидни-
на) — во висина на капитализираната вредност на при-
знаениот износ на трајното давање. 

Надокнадата на штетата ја остварува заводот за со-
цијално осигурување со поднесување отштетно барање 
во кривичната постапка започната против одговорното 
лице, или во граѓанска судска постапка врз основа на 
правосилната судска пресуда со која е утврдена кри-
вичната одговорност на лицето обврзано на надокнада 
на штетата. 

Член 32 
Ако болеста, раната или повредата, инвалидноста 

или смртта на осигуреникот настапила затоа што не се 
извршени пропишаните или наредените мерки за зашти-
та на здравјето и животот на запослените лица, заво-
дот за социјално осигурување што е обврзан на да-
вање за тие случаи има право да ја надокнади ште-
тата од стопанската организација, општествената ор-
ганизација, установата или од приватниот работодавец 
асон се одговорни за неизвршување на пропишаните 
односно наведените заштитни мерки. 

Одговорноста за неизвршување на заштитните 
мерки по претходниот став мора да биде утврдена со 
решение што го донесува советот за социјални грижи 
на народниот одбор на околијата (градот), по предлог 
од заводот за социјално осигурување а по прибавено 
мислење од надлежната инспекција на трудот. 

Во поглед на висината на побарувањето за надо-
кнада на штетата по претходниот став важат одредби-
те на чл. 31 ст. 2 од оваа уредба. 

Надокнадата на штетата по претходните ставови ја 
остварува заводот за социјално осигурување со подне-
сување отштетно барање во редовната судска постапка. 

Член 33 
Секој обврзник на придонесот што во смисла 

на чл. 17 ст. 2 од оваа уредба е должен да поднесе 
пријави за осигурениците, должен е да му ја на-
докнади на заводот за социјално осигурување на 
околијата (традот) вредноста на давањата извршени 
на осигурениците во следни случаи, и тоа: 

1) ако во пропишаниот срок (чл. 17 ст. 2) не 
поднесе пријава за влегување на осигуреникот на 
работа — е должен да ги надокнади трошоците за 
лекување и другите давања извршени на осигуре-
никот во првите два месеца, ако случајот на бо-
лест, труднота, пораѓање или несреќа на работа или 
вон работа настапи пред поднесувањето на прија-
вата или најдоцна во срок од 8 дена по поднесу-
вањето на пријавата; 

2) ако во пропишаниот срок не поднесе пријава 
за излегување на осигуреникот од работа — е дол-
жен да ја надокнади штетата предизвикана со из-
вршувањето на давањата од социјалното осигуру-
вање на лице кое немало право на тие давања, 
како и да го уплати редовниот придонес за одно-
сниот осигуреник за сето време до денот на подне-
сувањето на пријавата за излегување на осигуре-
никот од работа, односно до денот на службеното 
установување за излегувањето на осигуреникот од 
работа; 

3) ако поднесе пријава со неточни податоци, 
или ако не поднесе во пропишаниот срок пријава 
за измената што е од влијание на правата на оси-
гуреникот — е должен да ја надокнади сета штета 
предизвикана со тоа, ако случајот за кој давањата 
на осигуреникот му се неправилно пресметани на-
стапил пред поднесувањето на исправна пријава 
или најдоцна во срок од 8 дена по поднесувањето 
на исправната пријава, односно на пријавата за 
измената. 

Одредбите од претходниот став согласно ќе се 
применуваат и на осигурениците што по чл. 17 ст. 
4 од оваа уредба се должни да поднесуваат при-
јава сами. 
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Барањето за надокнада по одредбите од прет-
ходниот став го остварува заводот за социјално 
осигурување на околијата (градот) во администра-
тивна постапка, со издавање платен налог Па ли-
цето обврзано на надокнадата. Против платниот 
налог може да се поднесе приговор, а против реше-
нието за приговорот — тужба, по одредбите што 
важат за наплатата на редовниот придонес (чл„ 28). 
ПООДУВАЊЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 34 

Со републичките општествени планови се утвр-
дуваат постојаните обртни средства што им ги ста-
ва банката на располагање на заводите за соци-
јално осигурување со пропишаната камата. 

За кредитите одобрени на републичкиот завод 
за социјално осигурување гарантира народната ре-
публика, а за кредитите одобрени на заводите за 
социјалното осигурување на околијата (градот) -
народниот одбор на околијата (градот). 

Член 35 
Делот на уплатените придонеси за социјално 

осигурување што му припаѓа на републичкиот за -
вод за социјално осигурување, банката ќе го пре-. 
несува секои 5 дена од сметката на заводот за со-
цијално осигурување на околијата (градот) на смет-
ка на републичкиот завод за социјално осигурување^ 

Паричните средства за расходите што ги вршат 
заводите за социјалното осигурување на околијата 
(градот) за сметка на републичките заводи за соци-
јално осигурување (чл, 13) должни се републичките 
заводи за социјалното осигурување да ги обезбедат 
и да "им ги стават на располагање на заводите за 
социјално осигурување на околијата (градот). 

Пресметка помеѓу заводите за социјалното оси-
гурување на околијата (градот) и републичките за -
води за социјално осигурување за потрошените кре-
дити се врши месечно. 

Член 36 
За покритие на трошоците за здравствена за -

штита што им ја обезбедуваат заводите за социјал-
но осигурување на околијата (градот) на уживате-
лите на трајна пензија и инвалиднина и на члено-
вите на нивните фамилии, републичките заводи за 
социјално осигурување им плаќаат на заводите за 
социјално осигурување на околијата (градот) при-
донес во определен процент од вкупниот износ на 
исплатените пензии и инвалиднини. 

Стопата на овој придонес ја утврдува собрани-
ето на републичкиот завод за социјално осигуру- , 
вање. 

Член 37 
Заводот за социјално осигурување на околијата 

(градот) е должен да му ја надокнади на републич-
киот завод за социјално осигурување штетата што 
станала поради неправилно донесени или неправ 
БИЛНО извршени решенија за правата на осигуре-
ниците што се остваруваат на товар на средствата 
па фондот на републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

Член 33 
Заводите за социјално осигурување надлежни 

се да Ершат увид во книгите и евиденциите на сто-
панските организации и другите обврзници на при-
донесот со цел за контрола на правилноста на пре-
сметката и уплатата на придонесот и контрола над 
спроведувањето на социјалното осигурување и о-
стварувањето правата на осигурениците. 

Член 39 
Заводот за социјално осигурување на околијата 

(градот) и републичките заводи за социјално оси-
гурување Бодат книговодство и статистика по един-
ствените обрасци. 

Заводите за социјално осигурување на околи-
јата (градот) должни се редовно секој месец да 
испраќаат прегледи на приход,ите и расходите до 
републичкиот завод за социјално осигурување кој 
составува вкупен преглед на посетувањето на сите ^ 
заводи за социјално осигурување на своето под-

рачје. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање испраќа редовно секој месец вкупен преглед 
на поодувањето на сите заводи за социјално осигу-
рување на околијата (градот) заедно со прегледот 
на своето пеел ување до Секретаријатот за социјал-
на заштита на Сојузниот извршен совет и до орга-
ните што ќе ги определат народните републики со 
свои прописи. 

Член 40 
На кра ј на секоја година заводите за социјално 

осигурување се должни да состават годишна завр-
шна сметка, која опфаќа: 

1) биланс, 
2) сметка на приходите и расходите, 
3) прилози што објаснуваат поодделни позиции 

на билансот и на сметката на приходите и расхо-
дите, 

4) извештај за поелувањето. 
Член 41 

Собранието на заводот за социјално осигуру-
вање донесува одлука за усвојување завршната 
сметка на заводот. 

Завршните сметки на заводите за социјално оси-
гурување на околијата (градот) ги одобрува народ-
ниот одбор на околијата (градот), а завршните смет-
ки на републичкиот завод за социјално осигуру-
вање ги одобрува републичкото народно собрание, 

Заводите за социјално осигурување се должни 
да ги поднесат завршните сметки на одобрение н а ј -
доцна во срок од три месеци по завршокот на р а -
ботната година. 

Одредбата на чл. 39 ст. 2 од оваа уредба ќе се 
применува согласно и за испраќањето на з а в р ш е -
те сметки. 

Член 42 
Од вишокот на приходите над расходите што 

ќе се покажат по годишната завршна сметка заво-
дот за социјално осигурување е должен да издвои 
најмалку 25% во резервниот фонд за покривање 
вишокот на расходите над приходите. Во овој фонд 
ќе се врши издвојување дотогаш додека вкупниот 
износ на средствата на ' фондот не ќе достаса 10% 
од износот на просечните годишни расходи за по-
следните три години. 

Остатокот на вишокот на приходите над ра-
сходите се става во фондовите со одделна намена 
(чл. 10 ст. 1), со тоа што најмалку половина од 
остатокот се става во фондот за унапредување на 
здравствената служба. 

Член 43 
Средствата на фондовите со одделна намена 

(чл. 10) можат да се употребуваат за унапредува-
ње на з д р а в с т в а н а служба, за покривање вишокот 
на расходите над приходите и за други цели што 
служат за унапредување на социјалното осигуру-
вање односно социјалната заштита. 
НАДЗОР НАД ПООДУВАЊЕТО НА ЗАВОДИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 44 

Контрола на поодувањето на заводите за со-
цијално осигурување вршат финансиските инспек-
ции и буџет еко - а дмис-пгстратт-ГЕните инспекции во 
рамките на својот делокруг по прописите што по-
стојат. 

Член 45 
Републичките заводи за социјално осигурување 

можат во остварувањето на своето право на надзор 
и во давањето стручна помош во иселувањето на 
заводите за социјално осигурување на околијата 
(градот) да формираат одделни органи за вршење 
ревизи сно-иеструктор ска служб а. 

Надлежниот државен секретар за работи на на -
родното стопанство, како и надлежниот државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет, 
може да ги овласти органите на ревизиеео-инструх-
тбрската служба на републичкиот завод за соци-
јално осигурување од името на надлежната инспек-
ција (чл. 44) да вршат контрола на поодувањето на 
заводите за социјално осигурување на околијата 
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(градот) по прописи-те што важат за работата на 
односните инспекции. Во овие случаи органите на 
ревизионо-инструктсрската служба на заводот му 
се одговорни за својата работа и на надлежниот др-
жавен секретар. 

Член 46 
Заводот за социјално осигурување на околијата 

(градот) е должен да ги разгледува забелешките 
од инспекцијата и да го извести републичкиот за-
вод за социјално осигурување за мерките преземени 
по забелешките'од инспекцијата. 

Член 47 
Извршниот одбор на републичкиот завод за со-

цијално осигурување врз основа на извештајот за 
извршената инспекција може: 

1) да го запре извршувањето, да ги поништи 
или измени незаконитите акти на заводите за со-
цијално осигурување на околијата (градот); 

2) да нареди преземање потребни мерки за 
обезбедувања правилното побелување на заводите; 

3) да бара иадокнада за штетата што му е сто-
рена на републичкиот завод за социјално осигуру-
вање (чл. 37); 

4) да нареди воведување потребни евиденции. 
( ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Додека не се донесат посебни прописи за соци-

јалното осигурување на лицата запослени ка ј зе-
мјоделските задруги и нивните погони и претпри-
јатија, земјоделските задруги ќе плаќаат придонес 
за социјално осигурување по одредбите од оваа 
уредба само за лицата запослени врз основа на 
договор за работа што не се членови на задругите 
(лица во работен однос). 

Член 49 
Заводите за социјално осигурување на околи-

јата (градот) ќе ги плаќаат од средствата на својот 
фонд старосните пензии за првата година (чл. 12 
точ. 6) што се определени по барањата поднесени 
од 1 јануари 1954 година. 

Ако уживателот на старосна пензија во текот 
на уживањето на пензијата во првата година (ст. 
1), или уживателот на инвалидска пензија односно 
инвалиднина — во текот на првите две години (чл. 
12 точ. 5), го промени местото на постојаниот пре-
стој, пензијата одн-осно инвалиднината до истекот 
на тие периоди ќе ја исплатува заводот за социјал-
но осигурување на околијата (градот) на чие по-
драчје уживателот престојува — на сметка на оној 
завод за социјално осигурување на околијата (гра-
дот) што го донесол решението за определување на 
правото. 

Член 50 
По донесувањето на прописите предвидени во 

чл. 9 од оваа уредба, одредбите на чл. 17 и 33 од 
оваа уредба ќе се применуваат и на другите обвр-
зници на придонесот за коп ќе се пропише дека 
се должни да поднесуваат пријава за осигурени-
ците. 

Член 51 
Додека не се донесат прописите предвидени во 

Чл. 19 и 20 од оваа уредба останува во сила Реше-
нието за определзтаање стопата и основот за пре-
сметка на придонесот за социјално осигурување на 
куќните помошнички и учениците во стопанството 
к а ј приватните работодавци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/52) — освен о-дредбите шгго се одне-
суваат до учениците во стопанството, Упатството 
за минималните основи за пресметка и уплата на 
придонесот за социјално осигурување ка ј задругите 
и приватните работодавци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/52) и Решението за определување 
стопата 'и основот за пресметка на придонесот за 
социјално осигурувале на адвокатските приправ-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/52). 

Одредбите од Упатството за минималните осно-
ви за пресметка и уплата на придонесот за соци-
јално осигурување кај задругите и приватните ра-
ботодавци ќе се применуваат од 1 јануари 1964 го-

дина при пресметувањето и плаќањето на придо-
несот за социјално осигурување ка ј сите занатчи-
ски дуќани. 

Член 52 
Со денот определен за почетокот на примената 

на оваа уредба преста,нуваат да важат:'-Уредбата за 
придонесот за социјално осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/52), Уредбата за измена и 
дополнение на Уредбата за придонесот за социјално 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/52), 
Решението за плаќање на придонесот и за употреба 
на средствата од фондот за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/52) и прописите 
донесени врз основа на нив, како и други прописи 
што се во спротивност со одредбите од оваа редба. 

Член 54 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р,оп. бр. 305 

23 декември 1853 година 
Белград 

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

471. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И ФИ-
НАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Органите на народните републики можат, без 

обѕир на сојузните прописи што -постојат, да доне-
суваат врз основа на републичките устави свои про-
писи за организацијата, управувањето и финанси-
рањето на социјалните установи. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на репуч.лич^ 

ките прописи донесени врз основа на претходниот 
член, престануваат да важат соодветните сојузни 
прописи на територијата на народната република 
што ги донесла прописите. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 323 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

472. 
Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообраз-

ното сметководство, а во врска со чл. И од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВР1Ј 

I. Општи одредби 
Член 1 

Стопанските претпријатија и дуќани, занаетчиските 
и набавно-продавните задруги и индустриските погони 
на земјоделските задруги, како и стопанските установи 
со самостојно финансирање кај кои платите на работ-
ниците и службениците се определуваат по прописите 
за определувањето нб заработете во стопанството (во 
натамошниот текст: претпријатија) должни се спрема 
состојбата на 31 декември 1953 година да ги заклучат 
работните книги, да состават завршна сметка, да го 
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утврдат доходот и да ја извршат неговата расподелба 
спрема одредбите од оваа уредба. 

Земјоделските задруги и околиските и п о л о в н и -
те сојузи на земјоделските задруги должни се спре-
ма состојбата на 31 декември 1853 година да ги за-
клучат своите работни кишта и да состават завршна 
сметка опрема прописите што ќе ги донесе Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Член 2 
Состојбата на средствата на претпријатијата и на 

нивните извори на 31 декември 1953 година се утвр-
дува со инвентарисање (попис) спрема посебните про-
писи за инвентарисањето. 

И. Утврдување и расподелба на доходот 
Член 3 

Како остварен доход на претпријатијата за 1963 
година се смета разликата помеѓу постигнатата цена 
на продадените (фактурираните) стоки односно 
извршените (фактурираните) услуги, без^ обзир дали е 
наплатата извршена или не, од една страна, и по-
трошените суровини и материјали, укалкулираната" 
амортизација, данокот на промет и другите фактичко 
станати трошоци во врска со производството на тие 
стоки односно со извршувањето на тие услуги, од 
друга страна. . 

Како продадени (фактурирани) стоки и извршени 
(фактурирани) услуги се сметаат продадените стоки 
и извршените услуги на други лица вон претприја-
тието, вклучително исто така на работниците и слу-
жбениците од самото претпријатие (екстерна реализа-
ција), како и продажба на стоки и вршење услуги на 
товар на одделните фондови на претпријатието и ин-
вестиционите кредити. 

Како остварен доход на трговските и другите 
претпријатија што се за.нимаваат со работи на разме-
на се смета разликата помеѓу постигнатата цена на 
прода,дените (фактурираните) стоки во смисла на 
претходниот став, од едаа страна, и набавната цена 
на продадените стоки, од друга страна, а по одбива-
ње вкупниот износ на материјалните трошоци, амор-
тизацијата и данокот на промет во 1953 година. 

Остварениот доход од претходните ставови ина 
овој член се намалува со вонредните и неработните 
расходи, а се наголемува со вонредните и неработните 
приходи. 

По исклучок кај претпријатијата за промет со 
жита што во смисла на, Решението за начинот на фор-
мирањето цените. н а житата, брашното и лебеда 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) ќе имаат оства-
рена разлика помеѓу предвидените просечни набавни 
цени и остварените набавни цени, односно разлика 
помеѓу предвидените просечни трошоци на превозот 
и остварените трошоци на превозот, овие разлики 
нема да се пресметуваат со остварениот доход на 
крај на 19Ш година, туку под 30 јуни 1954 година. 

Член 4 
Од позитивното салдо На разликата на девизните 

курсеви што произлегува од продажбата на девизи од 
1 јануари до б мај 1953 година, по одбиваље износот 
што е употребен за покритие на губитоците што ста-
нале со примената на коефициентите при извозот од-
носно увозот, како и по одбивање износите што им' 
се одобрени на ксмитентите од овие разлики, се вне-
сува во корист на доходот на претпријатијата 10% од 
тоа салдо, а најмалку 20% од званичниот курс на де-
визите. Намената на остатокот на салдото на овие 
разлики ќе биде регулирана со републички прописи 
што ќе се донесат до 15 јануари 1954 година. 

Комитентите на надворешнотрговските претпри-
јатија што учествувале во остварените курсни разлики 
ќе постапат со остварените курсни разлики на начинот 
од претходниот став. 

Производните претпријатија — извозници, било да 
вршеле извоз непосредно или преку надворешнотргов-
ските претпријатија можат да внесат во корист на сво-
јот доход во смисла на претходните ставови и повеќе 
од 10% од остварената разлика на девизните курсеви, 

ако е тоа потребно за да го остварат просечниот пла-
тен фонд пресметан за периодот јануари—март 1953 
година по Уредбата за данокот на вишокот на плат-
ниот фонд („Службен лист на ФНРЈ" бр. 34/52), а 
за периодот од 1 април до 5 мај 1953 година по Уред-
бата за данокот на платниот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 17 и 29/53). Ако нето износот за исплата 
по ставовите за работа на тарифниот правилник на 
овие претпријатија е поголем од соодветниот дел на 
просечниот платен фонд пресметан на горниот, начин, 
производните претпријатија — извозници можат да 
внесат од остварената разлика на девизните курсеви 
онолку колку што е потребно да се обезбеди испла-
тата во нето износите по ставовите за работата од та-
рифниот правилник. 

Трговските претпријатија регистрирани за извоз и 
увоз и трговските агенции ќе постапат по начинот 
предвиден во ст. 1 од овој член и со курсните разлики 
остварени во периодот од 6 мај до крајот на 1953 го-
дина, по одбивање данокот на добивката од девизното 
попување. 

Член 5 
Трошоците што не можат да се сметаат како ре-

довни работни трошоци, без обзир дали се во пари 
илм во натура, паѓаат на товар на средствата на 
фондот за самостојно располагање на претпријати-
јата, ако спрема одредбите од Уредбата за Данокот 
на платниот фонд не паѓаат на товар на платнион 
фонд. 

Член 6 
Трошоците од инвестиционен карактер паѓаат ис-

клучиво на товар на средствата определени за ин-
вестиции и не можат да го товарат доходот пред не-
говата расподелба. 

Член 7 
Потрошените обртни средства за инвестициони ра-

боти и за набавка на инвестиции, непокривени на 
крајот на 1953 година претпријатијата ќе ги покријат 
на товар на својот фонд ,за самостојно располагање, 
потоа на резервниот фонд, на делот на остварениот 
платен фонд што претставува 50% на разликата поме-
ѓу остварениот платен фонд и просечниот платен фонд 
во 1963 година и конечно на товар на делот на амор-
тизациониот фонд на претприј ати јата наменет за 
инвестиционо одржување. 

Потрошениот дел на обртните средства за инве-
стиционите работи и за набавка на инвестиции што 
не може да се покрие на начинот предвиден во прет-
ходниот став, ќе се рефундира на товар на фондот за 
кредитирање на инвестициите, односно на товар на 
буџетот на околијата (градот). 

Член 8 
Износите примени за продадените основни сред-

ства и надокнадите за основните средства што им сз 
отстапени на други на користење со надокнада (на. 
емнина), по одбиток на трошоците, претпријатието е 
должно да ги уплати во корист на амортизациониот 
фонд на претпријатието — дел за финансирање на ин-
вестициите, 

Член 9 
Градежните претпријатија што укалкулирале ве 

цената во 1953 година поголем износ на амортизација 
од износот со кој биле задолжени, должни се со по-
зитивната разлика помеѓу овие два износи да го на-
големат износот на акумулацијата и фондовите доби-
вен по извршената расподелба на доходот. 

Член 10 
Се овластува сојузниот Државен секретар за ра 

боги на народното стопанство, во'согласност со Од 
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет, ве 
случаите во кои кај поодделни претпријатија дошле 
спрема завршната сметка за 1953 година до оствари 
вање на прекумерен доход поради одделните услова 
на поодувањето (просечен подвозен став и слично) д; 
донесе до 31 март 1954 година решение за внесувана 
на тој прекумерен дел на доходот во целост во акуму-
лацијата и фондовите, што се делат спрема прописите 
што постојат. 
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Член 11 
Претпријатието е должно ефектот на добровол-

ната работна сила што е употребена за инвестициони 
работи да го пресмета спрема прописите што постојат 
и за износот на укалкулираните заработки на добро-
волната работна сила да ја наголеми вредноста на из-
вршените инвестициони работи. 

Во случаите кога доброволната работна сила е 
употребена 'за други, а не за инвестициони работи, 
пресметаниот ефект на доброволната работна сила 
спрема прописите што постојат претпријатието е дол-
жно да го пресмета непосредно со фондот за само-
стојно располагање а не преку доходот. 

Член 12 
Ако пропишаната стопа на акумулацијата и фон-

довите е изменета во текот на 1953 година,, така што 
за разни периоди да важела различна стопа, за годи-
шната пресметка на доходот претпријатието ја пресме-
тува просечната стопа на акумулацијата и фондовите 
за целата 1953 година. Оваа просечна стопа се утвр-
дува на тој начин што врз реализираните укалкули-
рани заработки за секој период одделно се применува 
соодветната стопа на акумулацијата и фондовите, па 
така пресметан збирот на акумулацијата и фондовите 
ќе се стави во однос со збирот на реализираните укал-
кулирани заработка 

' Член 13 
Остварениот доход 'на претпријатието за 1953 го-

дина, утврден врз основа на неговата завршна сметка, 
се дели на платниот фонд и на акумулацијата и фон-
довите по одредбите од оваа уредба и другите про-

п и с и што се однесуваат до утврдувањето и расподел-
бата на доходот на претпријатијата. 

Трговските претпријатија на големо, трговските 
Претпријатија регистрирани за извоз и увоз и тргов-
ските агенции можат од остварениот платен фонд за 
1953 година, по извршеното оданочување, да исплатат 
до 25% повеќе од просечниот платен фонд за оства-
реното работно време, покрај другите издатоци кои 
спрема прописите паѓаат на товар на платниот фонд. 

Остатокот на остварениот платен фонд на прет-
пријатијата од претходниот став се уплатува во 
републичкиот инвестиционен фонд. 

Трговските претпријатија и задругите што при-
миле надокнада за намалувањето на цените на тек-
стџлот спрема Уредбата за намалување цените на тек-
стилот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 45/53) можат 
од остварениот платен фонд да исплатат заработка 
најповеќе до висината на просечниот платен фо.нд. 

Од одредбата од претходниот став се изземаат 
кокфекцнските претпријатија, што не се во состав на 
текстилните комбинати туку купуваат тканшш од дру-
ги стопански организации, и занаетчиските задруги 
што од купените сток^уијШ^ртуват конфекција. 

Претпријатието го изДКГ^а од остварената аку-
мулација и фондовите, односно од остварениот доход, 
износот за покритие на исплатениот придонес за со-
цијално осигурување на тој начин што врз испла ге-
ните износи што паѓаат на товар на остварениот пла-
,тен фонд ќе ја примени стопата од 10%, односно 45% 
и добивениот износ ќе го употреби за покритие на 
исплатениот придонес за социјално осигурување кој 
Се однесува до исплатениот дел на остварениот пла-
тен фо,нд. На крај на 1953 година претпријатието е 
должно на ист начин да го пресмета и резервира од 
остварената акумулација и фондовите односно' од 
остварениот доход, и делот на придонесот за соци-
јално осигурување што се однесува до уште неупла-
тениот дел на остварениот платен фонд наменет за 
исплата на работниците и службениците. Основот ѕа 
пресметување делот на придонесот за социјално оси-
гурување што се однесува до остварениот а уште не-
уплатениот дел на платниот фонд е нето износот на-
менет за исплата по извршеното оданочување. 

Член 15 
По извршената расподелба на доходот индустри-

ските погони на земјоделските задруги ја делат аку-

мулацијата и фондовите, и тоа: 
а) на фондот за самостојно располагање во висина 

од 2,8% од износот на акумулацијата и фондовите; 
б) на придонесот за социјално осигурување кој 

се пресметува по стопата од 45% во смисла на прет-
ходниот член, со тоа што во оваа стопа на придонесот 
да е содржана и стопата од 10% на придонесот за 
здравствена заштита; 

в) на остатокот на акумулацијата од кој 54,7% се 
уплатува во општествената акумулација, а 45,3% во 
неделивите фондови на задругата. 

Како индустриски погони на земјоделските задру-
ги во 1953 година се сметаат оние погони што се сме-
тани како индустриски погони во 1952 година, одно-
сно оние што се како такви основани во 1953 година. 

Член 16 
Претпријатијата што врз основа на завршната 

сметка за 1952 година ги препееле во 1953 година не-
покривените износи од чл. 8 од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1952 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/53) должни се од 
остварениот доход во 1953 година да го употребат со 
цел за покритие на пренесените непокривени износи 
оној дел на доходот што го преминува потребниот 
доход за обезбедување на покритието на исплатите 
на заработите во полниот износ по тарифниот пра-
вилник на претпријатието. 

Претпријатијата што не можат да ги покријат пре-
несените износи од чл. 8 од уредбата означена во 
претходниот став на начинот од претходниот став мо-
жат за покритие на тие износи да употребат и друг 
дел на доходот. 

Кај претпријатијата на текстилната индустрија ири 
кои поради измена на стопите на акумулацијата и 
фондовите по општествениот план за 1953 година до-
шло до негативна разлика на пренесените запаси од 
1952 година, ако оваа негативна разлика останала не-
покривена на крајот на 1953 година, ќе се покрие од 
оној дел од остварениот доход што го преминува'по-
требниот доход за обезбедување покритието на испла-
тите на заработите во износ на просечниот платен 
фонд. 

Претпријатијата на текстилната индустрија што не 
можат да го покријат полниот износ на споменатата 
негативна разлика на начинот од претходниот став, ќе 

- го покријат непокривениот дел на оваа разлика на то-
вар на општиот Лонд на оеггесите, сметка на Народ-
ната. банка на ФНРЈ бр. 338500. 

Член 17 
На товар на платниот фонд на пре.тпријатијата за 

1953 година паѓаат издатоците предвидени во чл. % 
од Уредбата за данокот на платниот фонд. 

Член 18 
За периодот јануари—март 1953 година претпри-

јатијата што не плаќаат акумулација и фондови, туку 
само придонес за социјално осигурување, како што 
се претпријатијата на филмската индустрија, издавач-
ките претпријатија, Државниот осигурителен завод, 
Југословенската лотарија, управите за станбени згра-
ди, претпријатијата за работа со спремни возила и 
други, ги исплатуват на товар на доходот, а не на то-
вар на платниот фонд следните издатоци: дневниците 
за службени патувања, за преместувања, патните па-
ушали и теренските додатоци, заработите по ефект 
на доброволната работна сила и заработете од кои 
работните колективи на овие претпријатија добровол-
но се откажале за социјални цели. 

Член 19 
Данокот на платниот фонд за 1953 година се утвр-

дува спрема одредбите од чл. 22 на Уредбата за да-
нокот на платниот фонд. 

Од остварениот платен фонд за првото триме,се-
чје на 1953 година се одбиваат договорните надок-
нади за работа што во определен износ им се инла-
туваат на лицата што не се во постојан работен од-

"нос со претпријатието, или на лицата чиешто потро-
шено работно време не може да се евидентира, а се 
однесуваат до првото тримесечје На 1953 година, со 
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тоа што ни потрошеното работно време од овие лица 
Да не се зема во обзир при пресметувањето на про-
сечниот платен фонд за овој период. 

Износи што во смисла на претходниот став се од-
биваат од остварениот платен фонд за првото триме-
сечје се: 

1) надокнадите за работа на повремените работ-
ници (работниците што се запослуваат од случај до 
случај); 

2) надокнадите за работа на сезонските работници 
во селското стопанство; 

3) надокнадите за работа на лицата вон работен 
однос, како што се надокнадите за работа на надво-

решните соработници на проектантските и другите 
претпријатија, како. и провизиите на набавувачите, 
застапниците и аквизитерите; 

4) надокнадите за работа на други лица вон ра-
ботен однос кога се исплатуваат по парче на произво-
дот изработен дома кај работникот; 

5) надокнадите за работа на странските струч-
њаци освен надокнадите за работа на оние странски 
стручњаци што учествувале во процесот на произ-
водството; 

6) паричните казни што во периодот јануари— 
март 1953 година се изречени против претпријатијата 
(поради девизни, даночни, царински и други прекр-
шоци, арбитражни казни и казни по други вини), 
освен пеналите и договорните казни кои паѓаат на 
товар на материјалните трошоци. 

Трговските претпријатија на кои се применувале 
одредбите од Уредбата за основите на работењето и за 
фондот на платите на трговските претпријатија („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " бр. 39/52), ги одбиваат од 
остварениот платен фонд за времето од 1 јануари до 
31 март 1953 година покрај издатоците наведени во 
чл. 19 од споменатата уредба станати во тој период 
уште и износите цитирани во претходниот став под 6), 

При пресметувањето на даночната основица на 
данокот на платниот фонд за периодот април—де-
кември 1953 година претходно од делот на остваре-
ниот платен фонд за тој период, кој се исплатува на 
име заработки, се одбиваат износите цитирани во чл. 
12 од Уредбата за данокот на платниот фонд. 

Вкупниот остварен платен фонд за 1953 година 
мора да биде на крај на годината распределен на де-
лот наменет за исплата на работниците и службени-
ците и на делот што се внесува во фондот за само-
стојно располагање. На делот на платниот фонд што 
е наменет за исплата на работниците и службениците 
веднаш се пресметува и данокот на платниот фонд 
спрема прописите што постојат, без обзир дали тој 
дел се исплатува веднаш или се резервира за подоц-
нежни исплати. 

Член 20 
Претпријатијата што спрема завршната сметка за 

1953 година исплатиле повеќе од остварениот платен 
фонд, а оствариле 80% или повеќе од 80% од про-
сечниот платен фонд, должни се повеќе исплатениот 
износ, да го намират од остварениот платен фонд во 
1954 година по оданочувањето. 

На начинот од претходниот став ќе постапат и 
претпријатијата што во текот на 1953 година не ги 
вратиле повеќе исплатените износи на платите во те-
кот на 1952 година. 

За претпријатијата што спрема Уредбата за обез-
бедување исплата на минимумот на платниот фонд на 
Стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/53) имаат право на ова обезбедување, а кои 
спрема завршната сметка за 1953 година не оствариле 
ни 80% од просечниот платен фонд, разликата од 
Остварениот платен фонд до 80% од просечниот пла-
тен фонд ќе ја покрие народниот одбор на околијата 
(градот) на товар на своите приходи остварени со 

наголемената стопа на акумулацијата и фондовите со 
општествениот план на народниот одбор на околијата 
(градот) преку стопите со кои се обезбедува покри-
тието па сојузните и републичките потреби и од при-
ходите од данокот на платниот фонд, чијшто остаток 
потоа се користи за целите пропишани со чл. 20 од 

Уредбата за данокот на платниот фонд. Ако овие 
средства не ќе бидат достаточни за покритие, разли-
ката што преостанува до 80% од просечниот платен 
фонд, ќе се покрие на товар на буџетот на народната 
република. 

III. Давање согласност на завршните сметки 
Член 21 

Завршната сметка на претпријатието опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на доходот и негова расподелба; 
3) прилози што објаснуваат поодделни позиции 

од билансот, пресметка на доходот и негова распо-
делба; 

4) извештај за иселувањето; 
5) записник за претресувањето и одлука за одо-

брување на завршната сметка од работничкиот совет, 
односно одлука од собранието на задружната орга-
низација за одобрението на завршната сметка. 

Член 22 У ' 
Завршната сметка на претпријатието одобрена од 

работничкиот совет, односно од собранието на задру-
гата, претпријатието е должно да ја испрати до на-
родниот одбор на околијата (градот) на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на претпријатието, и тоа во срок 
од три дена од нејзиното одобрување. 

Одобрените завршни сметки ги испраќаат до на-
родниот одбор трговските и угостителските претпри-
јатија најдоцна до 15 Февруари 1954 година, а сите 
други претпријатија^најдоцна до 15 март 1954 година. 
Во границите на овие срокови народниот одбор на 
околијата (градот) може на поодделни претпријатија 
да им определи и покус срок за поднесување на одо-
брената завршна сметка. 

За претпријатијата со голем број одвоени погони 
и пословиици и за претпријатијата што вршат пре-
сметка на услугите со странство (железници, долга 
пловидба и сл.), сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство може во исклучителни 
случаи да одобри продолжување на срокот од ст. 2 
на овој член за поднесување на одобрената завршна 
вметка. 

Ако претпријатието не ја испрати завршната смет-
ка во пропишаниот срок во смисла на претходните 
ставови од овој член, Народната банка на ФНРЈ врз. 
основа на извештајот од народниот одбор на околи-
јата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието ќе ја запре исплатата од текуштата 
сметка на таквото претпријатие додека не ја поднесе 
одобрената завршна сметка до народниот одбор на 
околијата (градот). 

Републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството може во исклучителни случаи да донесува 
решенија за деблокирање на текуштите сметки па 
претпријатијата од претходниот став, Евентуални ште-
ти што можат да произлезат поради деблокирањето на 
овие текушти сметки, паѓаат на товар на републич-
киот буџет. 

Член 23 
Народниот одбор на околијата (градот) должен 

е во срок од 45 дена од денот на приемот на завр-
шната сметка на претпријатието да изврши преглед 
на завршната сметка во поглед на правилноста на пре-
сметката на доходот и неговата расподелба како и во 
поглед на ракувањето со општонародниот имот во 
текот на годината и да даде согласност односно да 
одбие давање на согласност на завршната сметка. 
Крајниот срок до кој народниот одбор на околијата 
(градот) мора да ја даде согласноста односно да од-
бие давање на согласноста на завршните сметки е 31 
март 1954 година за трговските и угостителските прет-
пријатија, а 30 април 1954 година за сите други прет-
пријатија. 

Ако народниот одбор на околијата (градот) не 
даде или не одбие давање на согласноста ни во ната-
мошниот срок од 15 дена, по сроковите од претходниот 
став, се смета дека согласноста е дадена на одобрената 
завршна сметка што му ја прднш^о -Доетпршашехо. 
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Претпријатието кое на ваков начин добило согласност 
должно е за тоа да го извести веднаш републичкиот 
државен секретаријат за работи на стопанството. Евен-
туалните штети што можат да произлезат поради ва-
ков начин на давање согласност ги сноси народниот 
одбор на околијата (градот) што пропуштил да даде 
согласност во пропишаниот срок. 

Народниот одбор на околијата (градот) ги пре-
гледува завршните сметки на претпријатијата преку 
комисијата за преглед на завршните сметки. 

Давањето на согласноста на завршната сметка од 
сите или од поодделни претпријатија народниот од-
бор на околијата (градот) може да го пренесе на сво-
јот собор на производителите. 

Во околиите (градовите) каде што поради голем 
број претпријатија народниот одбор не би имал мо-
жност во пропишаниот срок да даде согласност на за-
вршните сметки, тој може давањето на согласноста на 
завршните сметки на мали претпријатија и дуќани, да 
го пренесе и на народните одбори на општините или 
на одделни комисии ^ставени од најмалку 5 одбор-
ници на народниот одбор и на соборот на произво-
дителите. 

Како мали претпријатија во смисла на претход-
ниот став се сметаат претпријатијата чијшто остварен 

/доход за 1953 година по одобрената завршна сметка 
' не преминува 5,000.000 динари, а просечниот платен 

фонд 2,000.000 динари. 
Член 24 

Членовите на комисијата за преглед на завршните 
сметки ги определува советот за стопанство во'согла-
сност со претседателот на народниот одбор на око-
лијата (градот). 

Комисијата ја сочинуваат три члена стручњаци од 
кои што еден мора да е службеник на Народната бан-
ка на ФНРЈ. Во решението за определување на ко-
мисијата еден од членовите се именува за претседател 
на комисијата. 

Во комисијата за преглед на Завршните сметки на 
воените претпријатија, освен воените претпријатија 
што служат за воената индустрија, влегува еден член 
што ќе го определи Државниот секретар за работи на 
народната одбрана. 

Член 25 
Членовите на комисијата за преглед на завршните 

сметки на големите претпријатија се определуваат на 
начинот предвиден во ст. 1 и 2 од претходниот член, 
со тоа што мора уште Да се прибави претходна со-
гласност од републичкиот државен секретар за работи 
на стопанството, кој може да определи за таа коми-
сија уште еден или повеќе членови. 

Членовите на комисијата од претходниот став мо-
жат да му предложат на републичкиот државен секре-
тар за работи на стопанството да ја изнесе завршната 
сметка од големо претпријатие пред републичкиот 
извршен совет, ако сметаат дека решението на народ-
ниот одбор за согласноста на завршната сметка на од-
носното препријатие е неправилно. 

Кои претпријатија се сметаат како големи во сми-
сла на ст. 1 и 2 од овој член определува републич-
киот државен секретар за работи на стопанството. 

Член 26 
Комисијата го донесува својот предлог со мно-

зинство гласови. Во случај на еднаков број гласови 
кај комисијата што има парен број членови како мно-

- зинство се смета онаа страна на која се наоѓа претсе-
дателот на комисијата. Комисијата е должна во случа-
јот кога предлогот не е донесен едногласно да го из-
несе со предлогот на мнозинството пред народниот 
одбор и одвоеното мислење на малцинството кое не 
се согласило, со предлогот на мнозинството. Одвоено-
то мислење може да се даде како за целиот предлог, 
така и за поодделни прашања во предлогот. 

Член 27 
Во околиите (градовите) со поголем број прет-

пријатија можат Да се формираат повеќе комисии за 
преглед на завршните сметки на претпријатијата. 

Член 28 
Во постапката на прегледот на завршната сметка 

можат да се користат и стручњаци што не се членови 
на комисијата за преглед на завршните сметки. 

Член 29 
Прегледот на завршните сметки на стопанските 

установи со самостојно финансирање при кои платите 
на работниците и службениците се определуваат спре-
ма посебните прописи за определување на заработете 
во стопанството го врши, и тоа: 

а) сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет — ако претсметката на сто-
панската установа е вклучена во сојузниот буџет; 

б) републичкиот државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет — ако претсметката на 
стопанската организација е вклучена во републич-
киот буџет; 

в) претседателот на народниот одбор — ако прет-
сметката на стопанската установа е вклучена во бу-
џетот на народниот одбор. 

Преглед на завршните сметки на стопанските 
установи од претходниот став вршат, по наредба од 
поодделни органи, комисии определени за тоа. 

При прегледот на завршните сметки на стопанските 
установи од претходниот став ќе се утврди дели ви-
шокот на приходите над расходите што не бил пла^ 
ниран за уплата во буџетот станал за тоа што во те-
кот на буџетската година се измениле условите врз 
основа на кои била донесена претсметката на устано-
вата. Ако се утврди дека наведениот вишок на при-
ходите над расходите во целост или делум станал по-
ради така изменетите услови, сојузниот или републич-
киот државен секретар за работи на општата управа 
и за буџет односно претседателот на народниот одбор 
ќе предложи целиот тој вишок или негов соодветен 
дел да се уплати во буџетот во кој е вклучена прет-
сметката на установата. Вишокот на приходите над 
расходите што бил планиран за уплата во буџетот 
ќе се уплати во целост во соодветниот буџет. 

Член 30 
Наградите за работа на членовите на комисиите 

за преглед на завршните сметки, како и на стручњаци 
од чл. 28 од оваа уредба, можат да се даваат само од 
средствата на буџетот на народниот одбор на околи-
јата ( градот) што ја определил комисијата. 

Член 31 ' 
За согласноста на завршната сметка или за одби-

вањето на согласноста на претпријатието му се издава 
решение. Еден примерок од тоа решение народниот 
одбор на околијата (градот) испраќа до Народната 
банка на ФНРЈ. 

Против решението од претходниот став претпри-
јатието може да поднесе жалба до извршниот совет 
на народната република односно автономната единица. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението од народниот одбор на око-
лијата (градот). 

Жалбата му се предава на народниот одбор што 
го донесол решението. Народниот одбор ја испраќа 
жалбата до извршниот совет од ст. 2 на овој член преку 
надлежниот секретаријат за работи на стопанството, 
кој дава свое мислење за поднесената жалба. 

По жалбите против решенијата за согласноста на 
завршните сметки на воените претпријатија што не 
служат за воената индустрија извршниот совет на народ-
ната република, односно извршниот совет на автоном-
ната единица ќе прибави мислење од Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана. 

Решението за согласноста на завршната сметка 
на народниот одбор на околијата (градот) извршно е 
без обзир дали е поднесена жалба или не. Претприја-
тието е должно во срок од десет дена по приемот на! 
решението за согласноста да ги намири своите обвр-
ски спрема општеството по решението на народниот 
одбор на околијата (градот) за давањето на согла-
сноста на завршната сметка за 1953 година. Ако прет-
пријатието не ги намири своите обврски во овој срок, 
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Народната банка на ФНРЈ ќе запре секоја исплата од 
неговата текушта сметка. 

Член 32 
Сојузниот Државен секретар за работи на народ-

ното стопанство и републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството можат да поднесат пре-
длог до извршниот совет на народната република 
односно автономната единица решението на народ-
ниот одбор на околијата (градот) за согласноста на 
завршната сметка на пооделно претпријатие да се 
поништи и да се определи народниот одбор да изврши 
повторен преглед и врз основа на него да донесе 
ново решение за согласноста. 

Член 33 
Завршните сметки на комуналните претпријатија 

што ги вршат своите услуги само на подрачјето на 
градската општина со одделни права, како и завр-
шните сметки на занаетчиските дуќани со седиште 
на подрачјето на градските општини со одделни 
права, ги прегледува и за нив дава своја согласност 
народниот одбор на градската општина со одделни 
прав?. 

Жалбата против решението на градската општи-
на со одделни права за давање односно одбивање 
на давање согласност на завршната сметка се под-
несува до извршниот совет на народната република 
односно автономната единица. Одредбите од оваа 
уредба з-а прегледувањето на завршните сметки, дава-
њено на согласноста на завршните сметки, како и за 
-жалбената постапка, согласно ќе се применат и на 
претпријатијата и дуќаните од ст. 1 на овој член. 

Член 34 
'Завршните сметки на воените претпријатија што 

служат за воената индустрија ги прегледува и за нив 
дава согласност одделната комисија што ќе ја опре-
дели Сојузниот извршен совет. 

Завршните сметки на Југословенските железници, 
на поштенско-телефонско-телеграфската експлоатаци-
ја, на Југословенскиот аеротранспорт, на Народната 
банка на ФНРЈ, на Државниот осигурителен завод 
и па Извозно-кредитната банка ги прегледуваат и за 
нив даваат согласност одделните комисии што ќе ги 
определи сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство. 

По жалбите против решенијата од комисиите од 
пр, плодните ставови решава Сојузниот извршен со-
!вет. 

Одредбите од оваа уредба за давањето на со-
гласноста на завршните сметки согласно ќе се приме-
нуваат и за претпријатијата од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

4. Преодни и завршни одредби 
Член 35 

Износите што им припаѓаат на претпријатијата 
по Уредбата за примена на одредбите од главата IV 
под В) и Г) ст. 2 од Законот за општествениот план 
на ФНРЈ за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 12/53) ќе се пресметаат н-а начинот пропишан со 
одредбата на чл. 2 од споменатата уредба, со тоа што 
претпријатијата можат да располагаат со 70%? од де-
,т-от што им припаѓа од така пресметаните износи. 
Со другите 30%? по чл. 2 како и со износите што им 
припаѓаат на претпријатијата врз основа на одлуката 
е-д народниот одбор на околијата (градот) по чл. 3 и 4 
од споменатата уредба, претпријатијата ќе можат да 
располагаат откога ќе биде дадена согласноста на 
завршните сметки на сите стопански организации од 
подрачјето на околијата (градот) и откога ќе се из-
врши пресметка на обврските на о,колијата (градот) 
спрема народната република и федерацијата. 

Член 36 
Завршната сметка на претпријатието ставено во 

ликвидација по 1 јануари 1952 година, за периодот од 
последната завршна сметка на која што е дадена со-
гласност до денот на ставањето во ликвидација, ја 
Изработува ликвидационата комисија согласно со 
прописите за завршните сметки на стопанските орга-
низации. 

Состојбата на средствата и на нивните Извори во 
ваквата завршна сметка се внесува врз основа на из^ 
вршениот попис при примо-предавањето помеѓу до-
тогашниот орган на управувањето со претпријатието 
и ликвидационата комисија. 

Завршната сметка на претпријатијата под е?, 1 на 
овој член за периодот што и претходел на ликвидаци-
јата ликвидационата комисија му го предава на пре-
глед и одобрение на органот надлежен за надзор над 
ликвидацијата. 

Одобрената завршна сметка се испраќа до на-
длежниот народен одбор заради давање согласност 
при што согласно се применуваат одредбите на чл. 2\ 
до 33 од оваа уредба. 

Член 37 
Финансиската инспекција има право на дополни-

телен преглед во срок од една година по давањето 
на согласноста на завршната сметка од страна на 
надлежниот орган. 

Доколку финансиската инспекција смета лека за-
вршната сметка на која што е дадена согласност не се 
заснива врз законски прописи ќе поднесе предлог до 
органот што ја дал согласноста заради измена на/ 
решението за согласноста на таква завршна сметка. 

Ако органот од претходниот став што ја д"л со-
гласноста на завршната сметка го одбие предлогот 
од финансиската инспекција за измена на решението 
за согласноста на завршната сметка, финансиската? 
инспекција го известува републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството односно секретарот 
за работи на стопанството на автономната единица кој 
може да постапи во смисла на одредбите од чии 32 
на оваа уредба. 

Против решението за измена на дадената согла-
сност на завршната сметка врз основа на предлогот 
на финансиската инспекција од ст. 2 на овој член 
претпријатието има право на жалба. Жалбата се под-
несува на начинот предвиден во чл. 31, 33 и 34 од 
оваа уредба. 

Одредбите од претходните ставови на овој член 
се однесуваат и до завршните сметки на претприја-
тијата за 1952 година. 

Член 38 
Евентуални исправки во завршната сметка што 

се извршени при дава,њето на согласноста односно во 
жалбената постапка претпријатието ќе изврти во ра-
ботните книги за наредната работна година. 

Член 39 
Поблиски прописи за извршување на оваа уредба 

донесува сојузниот Државен секретар за рабати на 
народното стопанство. 

Член 40 
Оваа уредба влегува во сила со денот па обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен савет 

Р.п. бр. 301 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

473. 
Врз сенова на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 грдана, 
Сојузниот извршен совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА УПЛАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ И 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА НЕГАТИВНИТЕ 

РАЗЛИКИ КАЈ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
1) Претпријатијата што вршат откуп на сурови 

кожи, кланиците и претпријатијата за преработка на 
кожи (индустриските претпријатија, задругите и за-
наетчиските дуќани (должни се на запаоЛте на су-
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рови кожи, утврдени со пописот на 31 декември 
1953 година, да ги уплатат на одделната сметка к а ј 
Народната банка (во натамошниот текст: на оддел-
ната сметка) настанатите разлики во цената за 
следните производи (од гранката 125), и тоа: 

а) за сурова говедска кожа 
и за сета друга крупна кожа 
освен телешка, база солена 
мерка од домашно потекло и 
од увозот, од секој килограм, 
и тоа за: 

I кл. Дин. 135.— 
II и „ 125.— 

III „ „ 115.— 
IV „ „ 8 1 . -

б) за сурова телешка кожа, 
база солена мерка од домашно 
потекло и од увозот, од секој 
кг, и тоа за: 

I кл. Дин. 270.— 
И „ „ 243.— 

III „ „ 216 . -
IV „ „ 135.— 

в) за сурова кожа од ситен 
добиток, база сува тежина од 
домашно потекло, од секој кгр, 
и тоа за: 

I кл. Дин. 140.— 
И „ „ 105.— 

Ш „ „ 7 0 . -
IV „ „ 3 5 . -

Разликите во цените во смисла на претходните 
ставови се однесуваат до сурова кожа без обзир на 
сојот. 

2) Претпријатијата за промет со нафта и на-
фтени деривати-експорт-импорт („Југопетрол") дол-
жни се на запасите утврдени со пописот на 31 де-
кември 1953 година да ги уплатат на одделната 
сметка разликите во цената за следните производи 
(од гранката 113), и тоа: 
а) за плинско, уље, — од секој кгр по Дин, 2 5 . -
б) за петрол за мотори, — од секој 

кгр по „ 25,50 
в) за моторно уље од домашно по-

текло, — од секој килограм по - „ 100.— 
г) за петро л за осветление, од се-

кој кгр по — „ 20.— 
За затечените запаси на цитираните артикли 

ќе ги уплатат определените износи и другите сто-
пански организации. 

3) Претпријатијата што вршат откуп на старо 
железо должни се на запасите од сите видови 
старо железо утврдени со пописот на 31 декември 
1953 година да ти уплатат на одделната сметка ра-
здвижите помеѓу просечната продавна цена на ста-
рото железо на железарите што се постигнати во 
последното тримесечје ш 1953 година и новата про-
сечна продавна цека од дин. 1 5 . - за еден килограм. 

4) Претпријатијата за производство на супер-
фосфат должни се на запасите на суров фосфат, 
утврдени со пописот на 31 декември 1953 година, 
да ј а уппатат на одделна сметка разликата станата 
во цената за секоја тона по дин. 4.000.—. 

5) Во оваа точка означените стопански органи-
зации од социјалистичкиот сектор должни се, на 
вредноста на затечените залаел на 31 декември 
1953 година пресметана по просечната продаваа 
цена на добавувачот франко натоварено во вагон 
(по фактурната цена) за периодот октомври—де-
кември 1953 година, односно за стопанските орга-
низации кои не набавувале во овој период по про-
сечната продавна цена на добавувачот франко на-
,товарено во вагон во периодот јули—септември 1953 
година, да ги уплатат на одделната сметка наста-
натите разлики во цената. 

Ако поодделни стопански организации купува-
ле стоки непосредно од производителот, а на зала-
е т е на тие стоки треба да ги уплатат разликите 
во цената во смисла на оваа точка, вредноста на 
затечените. запаси на вака набавените стоки ќе се 

пресмета по откупните цени наголемени за тро-
шоците до франко натоварено во вагон односно 
камион. 

Настанатите разлики на цената во смисла на 
претходните ставови ќе се пресметаат по следните 
стопи за следните производи, (од гранката 124): 

а) за волна од странско потекло, 
база прана што на 31 декември 1953 го-
дина ќе се затече на складиште и во 
манипулација Во волнарските Предил-
н и ц а по стопата од ' 17% 

б) за зајачко влакно од увозот, што 
на 31 декември 1953 година ќе се затече 
на складиште и во манипулација на 
претпријатието, — По стопата од 79% 

в) за автокорд од гуоп, — што н а 31 
декември 1953 година ќе се затече на 
складиште П во манипулација во ф а -
бриките на автогума — по стопата од 80% 

г) за домашна волна, база прана, 
што на 31 декември 1953 година ќе се 
затече на складиште и во манипулација 
к а ј предилниците на волна и Е о ф а -
бриките за филц, — по стопата од 20% 

6) Стопанските организации што се означени 
во претходните точки од оваа одлука дол.жни ед 
Да ги уплатат позитивните разлики на запасите на 
затечените стоки најдоцна до 15 јануари 1954 го-
дина. 

На неуплатените износи на пресметаните ра-
злики во цената до крајот на цитираниот срок, 
стопанските организации се должни да плаќаат ка-
мата по одредбите од Уредбата за каматите на нена-
времено уплатените приходи на буџетите и опште-
ствените фондови. 

7) Во оваа точка означените стопански орга-
низации од социјалистичкиот сектор имаат право на 
надокнада (регрес) на негативните разлики во цената 
на производите назначени во наредниот став од 
оваа точка. 

Надокнадата се пресметува на вредноста на 
Запасите на 31 декември 1953 година пресметани 
по просечната продаваа цена на добавувачот фран-
ко натоварено во вагсн (по фактурната цена) за 
периодот октомври—декември 1953 година, односно 
за стопанските организации, што Не набавувале во 
овој период, по просечната пројави а цена на до-
бавувачот франко натоварено во вагон во периодот 
зули--септември 1953 година, и тоа со примена на 
следните стопи: 

а) за шмук од сите провениенции, 
што на 31 декември 1953 година ќе се 
затече на залае кај памучните предал-
ници и кеј Управата за државни ма-
теријални резерви и во манипулација 
во памучните Предилница - по сто-
пата од 30% 

б) за целвлакно од памучен и вол-
нен тип, што на 31 декември 1953 година 
ќе се затече на складиште и во манипу-
лација к а ј памучните и волнарските пре-
д ш т и ц и , — по стопата од : 42% 

в) за предиво од вештачка свила, 
што на 31 декември 1953 година ќе се 
затече на скла,диште, во манипулација 
и во готови производи во ткајачниците 
и трикотажите, по стопата од - - 33% 

г) за јута — влакно, што на 31 де-
кември 1953 година ќе се затече на 
складиште и во манипулација ка ј пре-
дал ниците на јута — по стопата од — 10% 

д) за памучно влакно содржано во 
предиво на складиште, во полупроиз-
води и во готови производи што на 31 
декември 1953 година ќе се затече во 
памучните предилници и ткајачници 
што имаат сопствена Предилница, — по 
стопата од 30% 

По исклучок од ставот д), надокнадата на не-
гативните разлики во цената се пресметува за 
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записите на долу означените производи, пресметани 
по просечната цена на добавувачот, франко нато-
варено во вагон (по фактурната цена) формирана 
во периодот нозмври-декември 1953 година во из-
вршеното книжење на цените од 9 ноември 1953 
година), и тоа: 

на памучнсто предиво што на 31 декември 1953 
година ќе се затече на с ^ д иште, и -што е содр-
жано во полупроизводи и готови производи ^ а ј 
таајачницитЈЖ^з сопствена Предилница и во три-
котажа, — по стопата: 

на памучно кардирано предиво — 38%? 
на памучно чешлано предиво 34% 
8.— Пописот на залагате на производите означени 

во оваа одлука ќе се изврши најдоцна до 31 декември 
1953 година. Пописот ќе го извршат комисиите со-
ставени' од по 3 члена з а секое претпријатие оддел-
но. Комисиите за попис ги-формира секое претпри-
јатие одделно, а во секоја од тие комисии мора з а -
должително да учествува и по еден стручен слу-
жбеник на народниот одбор на околијата, градот и 
Чадската општина со одделни права. 

Покрај комисиите формирани по претходниот став, 
народниот одбор на околијата, градот или градската 
општина со одделни права на чие подрачје има прет-
пријатија обврзани да извртат -попис по одредбите од 
оваа одлука, ќе формираат комисии за спроведување 
контрола на пописот на производите означени во оваа 
одлука. Во оваа комисија влегуваат: еден инспектор 
од инспекцијата на пазариштето, еден службеник од 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која се 
води текуштата сметка на стопанското претпријатие и 
еден стручен финансиски службеник на народниот 
одбор. 

Комисиите од претходниот став должни се да 
извршат контрола на пописот на производите означени 
во оваа одлука, што ќе го извршат комисиите форми-
рани во секое претпријатие, и тоа најдоцна до 10 
јануари 1954 година. 

Пред да се уплатат позитивните разлики односно 
поднесе барањето за надокнада на негативните разлики 
во цените по оваа одлука, комисијата на народниот 
одбор мора во записникот за пописот да констатира 
дека извршила контрола на правилноста на пресметката 
на разликата во цените. 

9.— Надокналата на разликите во цените по оваа 
одлука ќе ја одобрува филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ при која претпријатието има текушта сметка. 

10.— Надокнадата се одобрува врз основа на ба-
рањето на претпријатието. Кон барањето за надо-
кнзда мора да биде приложена пресметката на 
з а л а е т е на" производите на 31 декември 1953 го-
дина означени,' во оваа одлука и пописниот лист на 
истите производи, кој мора да биде потпишан од лицата 
што го извршиле пописот и заверен од директорот 
на претпријатието, а потоа потпишани и од коми-
сијата на народниот одбор од точ. 7 на оваа одлука, 
,што ја извршила контролата на пописот. 

Барањата за надокнада на разликите во цените 
претпријатијата можат да ги поднесуваат до 31 јануари 
1954 година. 

11.— Позитивните разлики во цените, пресметани по 
оваа одлука, се уплатуваат кај Народната банка на 
ФНРЈ на сметката бр. 338.593. 

Негативните разлики во цените, пресметани по 
оваа одлука, ќе се надокнадат на товар на уплатените 
позитивни разлики кај Народната банка на ФНРЈ а 
преку одделната сметка бр. 338.594. 

Негативното салдо помеѓу негативните и пози-
тивните разлики односно по сметките од претходните 

ставови на оваа точка ќе се израмнат (ќе се намират) 
со намалување на општиот фонд на обртните средства1. 

12.— Републичката финансиска инспекција задол-
жително ќе изврши преглед на точноста на пресметката 
ма настанатите разлики во цената како за уплата, 
така и за поднесување барање за надоккада до 31 
март година. 

13.— Стопанската организација што во срокот и 
на начинот како е пропишано по одредбите од оваа 
одлука не ги пресмета или неточно ги пресмета ра-
зликите во цената со цел да ја одбегне уплатата на 
пресметаните разлики на одделната сметка, или со цел 
да добие надокнада (регрес) во поголем износ отколку 
што има право, ќе се (казни со парична казна од 
200.000 до 1,000.000 динари. 

14.— Купувачите (стопанските организации) кои 
до 31 декември 1963 година склучиле договори за 
купопродажба за испорака на производите на кои 
ќе им се намалат цените, имаат право да бараат 
ревизија на тие договори најдоцна до 31 јануари 
1954 година. 

15.— За производите означени во оваа одлука, што 
се купени односно платени во странство до 31 декемрн 
1953 година, а ќе бидат увезени по тој срок, сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопанство 
ќе пропише упатство во поглед на уплатата на по-
зитивните разлики иса цените односно во поглед на 
давање надокнади за негативните разлики, согласно со 
одредбите од оваа одлука. 

16.— Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ''. 

Р. п. бр. 337 
23 декември 1953 година 

Белград % 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ,^ с. р. 
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