
Г 1 ^ ^ Л ) I о ,.' ' 
2 

ш Г ќ н а с о д . - а р и в . 

Ѓ М а к в д . 1 

4 ѕ к о о 1 ЈЃ! 
Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О А 1 

,СЛ У ЖБЕН ЛИСТ НА ФН1РЈ- излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
Св по тарифата. - Текушта сметка прв 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за оддедви изда-
ди ја 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Понеделник, 29 ј ^ р 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 26 ГОД. IX 

- ^ а с ^ в а 1000.— 
„ — а за странство 1590.— динари. -
Ре данци ја: Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 28-838, 
Администрација 26-276. Продавно од-

деление 22-619, Тел." централа 28 018. 

182. 
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 ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА 

Член 1 
Прометот на житата (пченица, 'рж, јачмен, 

овес и пченка, и нивни преработки) е слободен на 
целата територија на ФНРЈ. 

Ако го бараат тоа потребите за исхрана на 
населението, Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет може: да им определува на претпри-
јатијата за промет и преработка на житата цени 
по кои ќе ги купуваат овие претпријатија житата 
од производителите, да пропишува начин на кој 
што претпријатијата за промет и преработка на жи-
вата ќе ги формираат цените на житата и нивните 
преработки во трговијата, да го определува начи-
нот на мелењето на житата, како и начинот на 
собирање ушур од вршалките и мелниците, и да 
определува предадени тарифи за превоз на жи-
тата. 

Член 2 
Мелничките претпријатија можат да купуваат 

жита непосредно од производителите само како 
комисионер на претпријатијата за промет и пре-
работка на житата. 

Член 3 
За прекршок на прописите од Одборот за сто-

панство на Сојузниот извршен совет донесени врз 
основа на овластувањата од чл. 1 ст. 2 на оваа 
уредба, извршителот ќе се казни со парична казна 
до 100.000 динари. 

Покрај паричната казна од претходниот став 
ќе се изрече и заштитна мерка одземање на житата 
и нивните преработки што се предмет на прекр-
шокот. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Наредбата за регулирање проме-
тот со житата („Службен лист на ФНРЈ", број 
40/52). 

Решението за единствените продавни цени на 
мало на брашното и лебот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/53) престанува да важи на 1 јули 
1953 година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 162 

27 јуни 1953 година 
Белград 

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

183. 
Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д В А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА 
Л ОСИГУРЕНИЦИТЕ - ВОЕНИ ИНВАЛИДИ ОД 

ВОЈНИТЕ 
Член 1 

Осигурениците - воени инвалиди од војните 
од I до VI група кои поради последиците на таа 
воена инвалидност ќе станат или станале потполна 
и трајно неспособни за работа, имаат право на ин-
валидска пензија без обзир на годините на возра-
ста, ако провеле најмалу пет години ефективно.до-
работен однос по 15 мај 1945 година. 

Член 2 
Осигурениците - воени инвалиди од војните , 

од I до VI група кои поради последиците на таа 
воена инвалидност, по најмалу пет години ефекти-
вно проведени во работен однос, ќе станат неспо-
собни за работа и ќе се здобијат со правото на 
инвалидска пензија, можат да бараат, наместо ин-
валидската пензија определена спрема работниот 
стаж и војната воена инвалиднина што припаѓа,, 
да им се додели полна инвалидска пензија и по-
ловина од чистиот износ на соодветната војна во-
ена инвалиднина, со тоа што за оваа инвалидска 
пензија важат сите одредби што се однесуваат на 
инвалидските пензии поради несреќата на работа. 

Осигурениците од претходниот став што се 
здобиле со правото на инвалидска пензија пред 'да 
влезе во сила оваа уредба, можат да ја користат 
погодноста од ст. 1 на овој член без обзир на тра-
ењето на ефективниот работен стаж. 

Како чист износ на соодветната војна воена 
инвалиднина (ст. 1) се зема за инвалидите од I 
група износот што се добија кога вкупните; инва-
лидски принадлежности од таа група ќе се нама-
лат за износот од 6.000 динари на име на додаток 
за постојана помош на друго лице. За инвалидите 
од другите групи се зема како чист износ на вој-
ната воена инвалиднина вкупниот износ на соод-
ветната инвалиднина по Уредбата за инвалидските 
принадлежности („Службен лист на ФНРЈ", броЈ 
33/52). 

Ако вкупните примања определени во смисла-
на претходните ставови би биле помали од прима-
њата кои уживателот пред да се здобие со правото^ 
на инвалидска пензија ги остварувал како инвалид 
со деломичен губиток на работната способност, 
вкупниот износ на поранешните примања нема да̂  
се намалува. 

Член 3 
На воените инвалиди од војните од I група што 

ќе остварат право на полна инвалидска пензија 
и половина инвалиднина во смисла на одредбите на 
чл. 2 од оваа уредба им припаѓа, покрај овие при-
мања, и право на додаток за постојана помош н а 
друго лице ,во износ од 6.000 динари месечно. 

Воените инвалиди од војните од I група што-
го примаат додатокот од претходниот став, како и 
воените инвалиди од војните од I група што при-
маат полн износ на војната воена инвалиднина к 
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инвалидска пензија определена спрема работниот 
стаж, не можат покрај овие примања да оствару-
ваат уште и одделен додаток за постојана туѓа 
помош и нега по прописите за социјалното осигу-
рување. 

Член 4 
На воените инвалиди од војните од I до VI група 

Кои по општите прописи за социјалното осигу-
рување не се здобиле со правото на инвалидска 
пензија, а го имаат тоа право по чл. 1 од оваа 
уредба, им припаѓа инвалидска пензија од првиот 
ден на наредниот месец по влегувањето во сила на 
оваа уредба, ако го поднесат барањето за опреде-
лување на. пензија во срок од три месеци по вле-
гувањето во сила на оваа уредба. Ако го поднесат 
ова барање подоцна, инвалидската пензија им при-
паѓа од првиот де1! на наредниот месец по подне-
сувањето на барањето. 

На уживателите што ќе поднесат барање за 
: Определување погодноста во смисла на чл. 2 од 
\ оваа уредба, полна инвалидска пензија со поло-

вина чист износ на војната воена инвалиднина им 
припаѓа: 

а) од денот со кој редовната инвалидска пен-
зија се става во тек — ако се пензионисани по вле-

гувањето во сила на оваа уредба, а ќе поднесат 
барање во срок од три месеци по приемот на реше-

/ нието за пензионисање; 
б) од 1 јули 1952 година — ако се пензионисани 

по Уредбата за социјалното осигурување на воените 
!лица и припадниците на Народната милиција 

/ ^„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51), а ќе поднесат 
барање во срок од три месеци по влегувањето во 
сила на оваа уредба, односно во срок од три месеци 
по подоцнежниот прием на решението за определу-

' вање или за преводење на пензијата; 
в) од првиот ден на наредниот месец по вле-

гувањето во сила на оваа уредба, — ако се пензи-
онисани пред да влезе во сила оваа уредба, а нема 
,место да се примени одредбата под б) од овој став, 
под услов барањето да е поднесено во срок од три 
месеци по влегувањето во сила на оваа уредба, 
односно во срок од три месеци по подоцнежниот 
прием на решението за определување или за пре-
водење на пензијата; 

г) од денот на установувањето промената на 
инвалидската група — ако условот да се примени 
чл. 2 од оваа уредба настапил подоцна поради до-
полнителна промена на инвалидската група на 
уживателот, а барањето е поднесено во срок од 
три месеци од приемот на правосилното решение 
на инвалидската комисија за разврстување во нова 
инвалидска група. 

Ако барањето да се примени чл. 2 од оваа 
уредба е поднесено по истекот на сроковите опре-
делени во претходниот став, новите примања при-
паѓаат од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето. 

Уживателот што ја остварил погодноста од чл. 
2 на оваа уредба може д\ бара повторно да му се 
стави во тек инвалидската пензија определена 
спрема работниот стаж и соодветна војна воена 
инвалиднина — само во случај кога поради вло-
шувањето состојбата на инвалидноста ќе биде до-
полнително разврстен во виша инвалидска група. 
Во тој случај новите примања припаѓаат од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на ба-
рањето. 

Член 5 
Фамилијарната пензија по смртта на лицата 

на кои им биле доделени примањата по чл. 2 од 
оваа уредба се определува од полната инвалидска 
пензија како^ пензиски основ. Со така определена-
та фамилијарна пензија на фамилијата и' припаѓа 
и половина од соодветната фамилијарна инвалид-
нина по Уредбата за инвалидските принадлежности. 

Фамилиите на воените инвалиди од војните од 
I до VI група што ќе умрат од последиците на таа 
инвалидност по влегувањето во сила на оваа уред-

ба како уживатели на инвалидската пензија опре-
делени Спрема работниот стаж, можат да бараат! 

наместо редовна фамилијарна пензија и фамили-
јарна инвалиднина да им се определат правата во 
смисла на претходниот став. 

Исто така, фамилиите на осигурениците -
воени инвалиди од војните од I до VI група кои 
по влегувањето во сила на оваа уредба ќе умрат 
од последиците на таа инвалидност без да го 
остварат правото на инвалидска пензија, можат 
да бараат наместо редовна фамилијарна пензија и 
фамилијарна инвалиднина да им се определат пра-
вата во смисла на ст. 1 од овој член. 

Новите примања во случаите од ст. 2 и 3 од 
овој член припаѓаат од здобивањето со правото на 
фамилијарна пензија — ако е барањето поднесено 
во срок од три месеци по приемот на решението 
за фамилијарната, пензија. Ако е барањето подне-
сено по истекот на тој срок, новите примања при-
паѓаат од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето. 

Член 6 
Фамилиите на осигурениците загинати во војна, 

како и фамилиите. на воените ива л иди од војните 
од I до VI група умрени пред да влезе во сила 
оваа уредба можат да бараат, наместо редовна фа-
милијарна пензија и фамилијарна инвалиднина 
определена по прописите што постојат, да им се 
додели нова фамилијарна пензија, определена од 
полната инвалидска пензија како пензиски основ, 
и половина од соодветната фамилијарна инвалид-
нина. 

Новите примања во случаите од претходниот 
став припаѓаат од првиот ден на наредниот месец 
по влегувањето во сила на оваа уредба — ако е 
барањето поднесено во срок од три месеци по вле-
гувањето во сила на оваа уредба, односно во исти-
от срок по подоцнежниот прием на решението за 
определување или за преводење на фамилијарната 
пензија. Ако е барањето поднесено по истекот на 
тој срок новите примања припаѓаат од првиот ден 
на наредниот месец по поднесувањето на барањето. 

Член 7 
Согласно на одредбите од оваа уредба ќе се 

определат од 1 јули 1953 година и правата на оние 
уживатели на инвалиднина од I до VI група по 
Уредбата за инвалидските принадлежности, на кои 
инвалидското својство не им е признаено по Зако-
нот за воените инвалиди од војните туку по други 
прописи. Ова важи и за фамилиите на такви лица 
(чл. 5 и 6). 

Аналогно на одредбите од чл. 2 на оваа уредба, 
лицата на кои по чл. 7 од Уредбата за социјално 
осигурување на воените лица и припадниците на 
Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ",; 
бр. 7/51) им било признаено правото на полна ин-
валидска пензија без обзир на работниот стаж, 
имаат право на полна инвалидска пензија иако не-
маат својство на воен инвалид од војна од I до VI 
група. Ова право им припаѓа од 1 јули 1952 година, 
односно од денот на подоцнежното здобивање со 
правото на пензија. 

Член 8 
На лицата што ќе ги остварат погодностите 

предвидени со оваа уредба нема да се примену-
ваат прописите за социјалното осигурување што се 
во спротивност со одредбите од оваа уредба. Ср1те 
други прописи што важат за уживателите на пен-
зии и инвалиднини ќе се применуваат и на кори-
сниците на погодностите од оваа уредба. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 159 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р, ј, 



'Понеделник, 29 јуни 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 26 - Страна 239 

184. 
Врз основа на чл. 79 ст. 7 од Уставниот закон, 

Сојузниот извртен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
СЛОБОДНА ЗОНА ВО СОЛУН 

Член 1 
Слободната зона на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Солун има службен на-
зив „Југословенска слободна зона" (на француски 
јазик ^2опе 1Шге Уои^оѕ1ауе^). 

Член 2 
Со Југословенската слободна зона во Солун (во 

натамошниот текст: Зона) управува Дирекцијата на 
Југословенската слободна зона (во натамошниот 
текст: Дирекцијата на Зоната) како царински орган, 
во смисла на чл. II од Конвенцијата склучена по-
меѓу бившата -Кралевине на Србите, Хрватите и 
Словенците и Кралевицата Грција заради уредува-
н а транзитот преку Солун на 10 мај 1923 година. 

Дирекцијата на Зоната е под надзор на Управата 
за надворешна трговија. 

Член 3 
Дирекцијата на Зоната врши служба по одред-

бите од Конвенцијата и Протоколот за Зоната, и 
по прописите на Федеративна Народна Република 
Југославија, доколку тие не им се спротивни на 
одредбите од Конвенцијата и Протоколот на Зо-
ната. 

Член 4 
На чело на Дирекцијата на Зоната стои ди-

ректор. 
Директорот раководи со работите на Дирекци-

јата на Зоната и ја претставува пред нашите и 
странските државни органи и пред трети лица. 

Директорот го назначува Сојузниот извршен 
совет по предлогот од директорот на Управата за 
надворешна трговија. 

Член 5 
Во Дирекцијата на Зоната ќе се организираат 

следни служби: 1) секретаријат, 2) сметководство, 
3) царинарница, 4) железничко отправништво, 5) 
лучка канцеларија, 6) пошта, телеграф и телефон, 
7) ветеринарна станица. 

Дирекцијата на Зоната може да има и граде-
жен инспектор заради вршење работи од чл. VI 
од Конвенцијата за Зоната. 

Се овластува директорот на Управата за надво-
решна трговија да донесува, во согласност со над-
лежните управни органи, правилници за организа-
цијата и работата на поодделни служби во Дирек-
цијата на Зоната. 

Член 6 
Дирекцијата на Зоната има одделна претсметка 

на приходи и расходи. 
Директорот на Зоната е наредбодавец за извр-

шување на претсметката. 
Железничкото отправништво во Зоната се фи-

нансира од средствата на Главната дирекција на 
Југословенскиве железници. 

Член 7 
Сите службеници на Дирекцијата на Зоната ги 

назначува директорот на Управата за надворешна 
трговија, освен службениците од прва врста и хо-
норарите и помошните службеници. 

За назначување стручни службеници во поод-
Дчлни служби нз Дирекцијата на Зоната потребна е 
согласност од управните органи надлежни за тие 
служби во земјата. 

Хонорарите и помошните службеници ги наз-
начува директорот на Дирекцијата на Зоната во 
границите на претсметката на приходите и расхо-
дите на Дирекцијата на Зоната. 

Директорот на Дирекцијата на Зоната е должен 
за секое назначување да ја извести Амбасадата 
на ФНРЈ во Атина заради известување на Владата 

,на Кралевина Грција во смисла на чл. IV од Кон-
венцијата за Зоната. 

Член 8 
Платите на службениците се регулираат со по-

себен правилник, што ќе го донесе директорот на 
Управата за надворешна трговија во согласност со 
Персоналната комисија на Сојузниот извршен 
севет. 

Член 9 
Изведбата и финансирањето на техничките 

работи во Зоната се врши по прописите на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

Член 10 
Висината на надокнадата за поодделни услуги 

и работи што се вршат во Зоната ја утврдува ди-
ректорот на Дирекцијата на Зоната со тарифа. 

Член 11 
Таксите се наплатуваат по прописите за таксите 

на Федеративна Народна Република Југославија. 
Директорот на Управата за надворешна трговија 
во согласност со сојузниот Државен секретар за 
работи на буџетот и за државна администрација 
ќе пропише посебни упатства за ,наплата на овие 
такси во Зоната. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.п. бр. 171 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 

185. 
Бр основа на чл. 93 од Уставниот закон, Соју-

зниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА 
ИЗГРАДБА 

Член 1 
Се оснива Сојузна управа за инвестициона 

изградба (во натамошниот текст: Управа) како со-
јузен орган - на Управата што врши определени 
управни работи од надлежноста на федерацијата 
во областа на инвестиционата изградба. 

Надлежноста на Управата не се проширува на 
работите на инвестиционата изградба на оние соју-
зни органи кои по посебните прописи имаат соп-
ствени органи за инвестициона изградба. 

Член 2 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 

совет може да ја овласти Управата во име на Фе-
деративна Народна Република Југославија да склу-
чува договори со претпријатијата за изградба на 
сојузни инвестициони објекти, и да врши права на 
инвеститор во поглед на определени инвестициони 
работи. 

Надлежноста на Управата за вршење управни 
работи се определува со посебни прописи или акти 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Во работите на инвестиционата изградба Упра-

вата работи по начелата што важат за стопанските 
претпријатија. 

Договори во име на Управата склучува и ги 
потпишува директорот. 

Член 4 
Со работата на Управата раководи директор. 
Директорот го назначува Сојузниот извршен 

совет. 
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Член 5 
Против првостепеното решение од Управата 

донесено во управна постапка може да се започне 
управен спор. Ако е во прашање предмет во кој 
не може да се води управен спор, против прво-
степеното решение од Управата е дозволена жалба 
до Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
За своите персонални потреби и администра-

гивни работи Управата има одделна претсметка. 
Директорот е наредбодавец за извршување на 

претсметката, како и за употреба на инвестицио-
ните кредити што и' се ставени на Управата на 
располагање. 

Член 7 
Работењето на Управата и нејзината внатре-

шна организација ги пропишува директорот со одо-
брение од Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.п. бр. 157 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Број-Тито, с. р. 

186. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон тл чл. 56 од Основ-
ниот закон за општествениот придонес и за дано-
ците, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА ОД ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Во Уредбата за данокот на добивката од девиз-

ното работење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/53) 
се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот 
пречистен текст да гласи: 

У Р Е Д Б А 
за данокот на добивката од девизното 

работење 
Член 1 

Данок на добивката од девизното работење пла-
ќаат стопанските организации што остваруваат де-
визни средства со извоз на селскостопански произ-
води, обоени метали освен фероманган, делкана 
граѓа и производи што потекнуваат од експлоата-
цијата на шумите. 

Во селско-стопанските производи од претход-
ниот став спаѓа и тутун, кадела и вино. 

Член 2 
По исклучок од одредбата од претходниот 

член, трговските претпријатија плаќаат данок на 
добивката остварена со работењето со девизни 
средства, што ги добиваат со сопствен извоз на 
сите видови производи и од другите примања во 
странство. 

Како трговски претпријатија од претходниот 
член се сметаат и застапништвата на странските 
фирми. 

По исклучок од претходните ставови, трговските 
претпријатија што остваруваат девизни средства со 
вршење услуги во странство, не плаќаат данок по 
одредбите од оваа уредба. 

Член 3 
На девизните средства што ќе ги остварат сто-

панските организации со извоз на жита, не се пла-
ќа данок по одредбите од оваа уредба. 

Член 4 
Основица за пресметување на данокот прет-

ставува позитивната разлика помеѓу званичниот 

курс на девизата и курсот по кој односната девиза 
е продадена на девизното пресметковно место пред 
поднесената пресметка. 

Ако до поднесената пресметка се употреби де^ 
визата за сопствени плаќања во странство, ќе се 
применува просечниот курс на оној ден кога и е 
издаден налог на Народната банка на ФНРЈ за доз-
нака. Ако тој ден немало курс за односната девиза, 
ќе се применува претходниот просечен курс. 

Во случај до поднесената пресметка девизата да 
не е продадена ниту употребена за сопствени пла-
ќања во странство, основица за пресметување на 
данокот на добивката од девизното работење прет-
ставува позитивната разлика помеѓу званичниот 
курс на девизата и просечниот курс што го имала 
односната девиза еден ден пред поднесената пре-
сметка, односно претходниот курс во смисла :ча 
претходниот став. 

Ако е девизата дополнително продадена (отста-
пена) на банката по званичен курс, наплатениот 
данок на добивката од девизното работење ќе се 
врати по барање од уплатителот. 

Член 5 
Данокот на добивката од девизното работење се 

пресметува и плаќа и тоа: 
— од работењето со девизи остварени со извоз 

на селско-стопански производи вклучувајќи во тие 
производи тутун, кадела и вино, — по стопата 
од 70%; 

— од работењето со девизи остварени со извоз 
на обоени метали, освен фероманган, — по стопата 
од 60%; 

— од работењето со девизи остварени со извоз 
на делкана граѓа и со производи што потекнуваат 
од експлоатацијата на шумите, — по стопата од 
50%; 

— трговските претпријатија, што плаќаат данок: 
по оваа уредба, — по стопата од 70%. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен: 
совет може да ослободи од плаќање данок по прет-
х о д н и о т став земјоделски задруги и други селско-
стопански организации ако од делот на девизните 
средства, што им се оставени на слободно распола-
гање, набавуваат и увезат машини и уреди за пре-
работка на селско-стопански производи. 

Член 6 
Данокот на добивката од девизното работење 

мора да се плати во срок од 30 дена од извештајот 
на банката за наплата на извезените стоки односно 
за одобрување на другите примања од странство. 

Член 7 
Наплатениот данок на добивката од девизното 

работење ,се книжи како сојузен приход на одделна 
сметка при Народната банка на ФНРЈ. 

Одлука за начинот на употребата на приходите 
од овој данок ќе донесе Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Народната банка на ФНРЈ (Главната централа) 

ќе пропише технички упатства за начинот за пре-
сметување и наплата на данокот на добивката од 
девизното работење. 
; Член 9 

Одредбите од Уредбата за данокот на добивката 
од девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/52), што се во спротивност со одредбите од 
оваа уредба се укинуваат. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на сите девизни средства остварени (на-
платени) од 6 мај 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 169 

27 јуни 1953 година 
Белград 

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



'Понеделник, 29 јуни 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 26 - Страна 241 

187. 
Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, Соју-

зниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАРОДНИОТ 
ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВИ-
ТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА ФНРЈ 

Член 1 
Зад ставот 2 на членот 4 од Уредбата за Народ-

ниот заем на петгодишниот план за развитокот на 
народното стопанство на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/48) се додава нов, трет, став кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови обврзниците извлечени со згодиток или за 
амортизација на влечењата во 1949 година, заста-
руваат со истекот на денот 31 август 1953 година. 
Истото важи и за купонот што доспеал за исплата 
на 1 јануари 1950 година". 

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

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

Р. п. бр. 150 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

188. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чл. 

20 точ. 1 од Законот за спроведување Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ НА СЛУЖБА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во чл. 1 од Уредбата за принадлежностите на 

државните службеници на служба во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/50) ставот 2 се 
брише. 

, Член 2 
Членот. 2 се ме дува и гласи: 
„Службениците на служба во странство се раз-

врнуваат според звањата и функциите што ги 
имаат — во единаесет платни групи. 

Распоредот на звањата и функциите во платни 
групи се врши со правилникот од чл. 6 на оваа 
уредба, а додека не се донесе овој правилник — со 
решение од Државниот секретаријат за надворе-
шни работи. 

Решение за висината на месечната плата за се-
која поодделна платна група и за секоја странска 
земја донесува Државниот секретар за надворешни 
работи во согласност со сојузниот Државен секретар 
за работи на буџетот и за државна администрација. 
За донесување на ова решение е потребна и согла-
сност од оној орган чии што службеници се на 
служба во странство при дипломатските претстав-
ништва. 

Распоредот на дипломатските службеници во 
платни групи за секое претставништво посебно го 
определува Државниот секретар за надворешни ра-
боти, односно надлежниот орган за своите слу-
жбеници што се наоѓаат со служба во странство 
при дипломатските претставништва". 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„На државните службеници додека службуваат 

во странство им припаѓа додаток за жена во износ 
ОД 10—20% од месечната плата. Процентот за секој 

службеник го определува Државниот секретар за 
надворешни работи. 

За време на службување^ во странство слу-
жбениците имаат и право на детски додаток во 
висината што се определува посебно за секоја 
странска земја со решение од Државниот секретар 
за надворешни работи во согласност со сојузниот 
Државен секретар за работи на буџетот и за 
државна администрација/' 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а месеч-
ните принадлежности по неа ќе се исплатуваат за 
државните службеници на претставништвата во 
Европа од 1 јуни 1953 година, а за службениците 
на други претставништва во странство од денот 
што ќе го одреди со свое решение Државниот се-
кретар за надворешни работи. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 160 

27 јуни 1953 година 
Белград 

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

189. 
Врз основа на чл. 20 ст. 6 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ВИШАТА ШКОЛА ЗА НАДВО-

РЕШНА ТРГОВИЈА 
Член 1 

Се укинува Вишата школа за надворешна трго-
вија, основана со Уредбата за оснивањето и рабо-
тењето на Вишата школа за надворешна трговија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/49). 

Член 2 
Апсолвентите од Вишата школа за надворешна, 

трговија можат да ги полагаат преостанатите завр-
шни испити по наставниот план и програма на таа 
школа пред комисијата што ќе се формира при 
Економскиот факултет на Универзитетот во Бел-
град, првенствено од наставниците на Вишата шко-
ла за надворешна трговија, 

Преостанатите испити апсолвентите можат да ги 
полагаат во испитните срокови предвидени за 
апсолвентите на Економскиот факултет, а најдоцна 
во зимскиот (јануарскиог) испитен срок на 1954 
година. 

На апсолвентите кои во сроковите од прет-
ходниот став ќе го положат дипломскиот испит, ќе 
им се издаде диплома за завршена Виша школа за 
надворешна трговија. 

Чле-1 3 I 
Завршените слушатели на Школата за надворе-

шна трговија што имас;т претходно завршена пот-
полна средна школа, можат да полагаат испити 
од оној дел на наставната програма што претста-
вува разлика помеѓу наставната програма на Шко-
лата за надворешна трговија и наставната про-
грама на Вишата школа за надворешна трговија. 
Овие испити можат тие да ги полагаат во исти сро-
кови и пред иста комисија како и апсолвентите од 
Вишата школа за надворешна трговија. Со така 
положените испити овие слушатели се здобиваат 
со диплома за завршената Виша школа за надво-
решна трговија. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за оснивањето и работе-
њето на ,Вишата школа за надворешна трговија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/49). 
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Член 5 
Ос,иа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.п. ,бр. 156 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. ,р. 

190. 
Врз основа на чл. 23 од Законот за селско-сто-

панскиот земјишен фонд на општонародниот имот 
и за доделување земја на селско-стопанските орга-
низации, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОКНАДАТА ЗА ЗЕМЈИ-
ШТЕТО ШТО СТАНАЛО ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 

1. За земјиштето што станало општонароден 
имот врз основа на Законот за селско-стопанскиот 
земјишен фонд на општонародниот имот и за до-
делување земја на селско-стопанските организации 
или врз прописите на народната република доне-
сени врз основа на овој закон, на сопствениците 
им припаѓа надокнада спрема катастарската класа 
во која е разврстено тоа земјиште, и тоа: 

Динари 
за 1 ха 

I класа 100.000 
II П 90.000 

III П 80.000 
IV П 70.000 
V П 60.000 

VI П 50.000 
VII П 40.000 

VIII и 30.000 
2. Надокнадата за извршените инвестиции 

за лозја, овошни градини, хмеларници и други дол-
гогодишни засади, како и за зградите и другите 
објекти ќе ја определи околиската комисија за 
селско-стопанскиот земјишен фонд врз основа на 
проценката спрема прометната вредност. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 154 
3 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

191. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од 
Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен сов,зт донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО И СРОКОВИТЕ ЗА ПЛА-
ЌАЊЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА ЗА 1953 

ГОДИНА 
1 Додека не се обложи данокот на доход за 

1953 година, земјоделските домаќинства се должни 
да плаќаат аконтации кои се пресметуваат врз ос-
нова на обложениот данок за 1952 година. 

2. Аконтациите се определуваат одделно за пе-
риодот јануари—септември, а одделно за IV триме-
сечје 1953 година. 

Вкупните износи на аконтациите за секој од 
овие периоди ги определува и расподелува по на-
родните републики Сојузниот извршен совет. 

3. Републичкиот извршен совет определениот 
вкупен износ на аконтацијата за народната репу-
блика го распоредува на околии, градови и град-
ски општини со одделни права, изразувајќи го тој 
распоред на аконтации во проценти од обложениот 
данок на земјоделските домаќинства за 1952 година, 

За Автономната Покраина Војводина и Авто-
номната Косовско-метохиска Област извршниот со-
вет на народното собрание на Народна Република 
Србија ќе ги определи вкупните износи на акон-
тацијата. Распоред на аконтациите на поодделни 
околии, градови и градски општини со одделни 
права во овие автономни единици ќе извршат нив-
ните извршни совети на начинот определен во 
претходниот став. 

Процентите за пресметување на аконтациите 
републичките извршни совети се должни да го 
определат: за периодот јануари—септември најдоц-
на до 5 јули, а за IV тримесечје најдоцна до 10 
септември 1953 година. 

Овие срокови за извршните совети на автоном-
ните единици се продолжуваат за пет дена. 

4. Секое земјоделско домаќинство должно е да 
ја уплати аконтацијата на данокот на доход во 
износот што се добија со примена на процентот 
определен за околијата, градот и градската општи-
на со одделни права врз неговиот обложен данок 
за 1952 година. 

5. Извршните совети на народните републики 
и на автономните единици по исклучок можат да 
ги овластат народните одбори на поодделни око-
лии, процентот за пресметување на аконтацијата. 
да го определат, во согласност со советот, различно 
за поодделни општини. 

6. Износите на аконтацијата на данокот на до-
ход за првите две тримесечја 1953 година, што се 
определени со досегашните прописи, а кои не се 
уште уплатени, земјоделските домаќинства се дол-
жни да ги уплатат најдоцна до 15 јули 1953 го-
дина. 

Разликата помеѓу износите на аконтациите за 
периодот јануари—септември и износот на акон-
тациите за првите две тримесечја земјоделските 
домаќинства се должни да ја уплатат до 15 август, 
а износите на аконтациите за IV тримесечје до 15 
ноември 1953 година. 

7. Ако земјоделските домаќинства не ги упла-
тат препишаните износи на аконтациите во сроко-
вите определени во претходната точка, наплатата 
мора да се врши по присилен пат со наплата на 
определените трошоци. 

8. Народните одбори на околиите, градовите и 
градските општини со одделни права должни се на 
обичаен начин да ги запознаат даночните обвр-
зници со процентот по кој се должни да ја платат 
аконтациите на данокот на доход, сроковите за 
плаќање и со последиците на ненавремената упла-
та. За ова даночните обврзници нема да се изве-
стуваат одделно. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 170 
27 јуни 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. ф 
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192 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 56 од 
,Основниот закон за општествениот придонес и за 
даноците, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ОБЛОГ И НА-

ПЛАТА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
1. Данокот на доход го обложува финансискиот 

(даночниот) орган на народниот одбор на околијата, 
градот односно градската општина со одделни пра-
ва на чие подрачје даночниот обврзник има преби-
ва л иште или седиште. 

2. Народниот одбор на околијата, градот односно 
градската општина со одделни права може да фор-
мира даночни комисии за облог на данокот на 
доход. 

Народниот одбор на околијата може да фор-
мира даночни комисии за подрачјата на општините 
за облог на данокот на доход на селско-стопанските 
домаќинства. Ако селско-стопанското домаќинство 
има приходи и вон селското стопанство, даночната 
комис,ија ѓе го утврди доходот и од тие извори. 

Народниот одбор на градот што е поделен на 
општини може да формира даночни комисии за 
подрачјата на општините за облог на данокот на 
доход на сите категории даночни обврзници. 

3. Ако народниот одбор на околијата односно 
градот, во смисла на претходната точка, формирал 
даночна комисија за подрачје на општина, таа ко-
мисија ќе го обложува данокот во име и по упат-
ствата од финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата односно градот. 

4. Против решението од финансискиот орган на 
народниот одбор на околијата, ,градот односно град-
ската општина со одделни права може да се изјави 
жалба до непосредно вишиот финансиски орган. ., 

Ако за облогот на данокот е формирана даноч-
на комисија, против решението од првостепената 
даночна комисија жалбата се подава до даночната 
комисија при непосредно вишиот финансиски 
орган. 

Државниот секретар за работи на народното 
стопанство на народната република односно секре-
тарот за работи на народното стопанство на авто-
номната единица може да формира даночни ко-
мисии за решавање жалби од даночните обврзници 
за подрачје на една или повеќе околии. 

Жалбата се подава во срок од 15 дена од денот 
кога е врачено решението за облог на данокот 
за доход односно во срок од 15 дена по истекот на 
јавниот увид во распоредот на данокот на доход на 
селско-стопанските стопанства. 

Подадената жалба не го задржува извршува-
њето на решението за облогот на данокот. 

5. Редовната и присилната наплата на данокот 
ја врши финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата, градот односно градската општина 
со одделни права. Овие финансиски органи вршат 
наплата на данокот преку своите извршни слу-
жбеници. 

6. Народниот одбор на околијата односно градот 
може да ја пренесе наплатата на данокот и на 
народните одбори на општините. Во овој случај 
народните одбори на општините вршат наплата 
на данокот по упатствата и под надзор и во име 
на финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата односно градот. 

Народниот одбор на општината кога е прене-
сена на него наплатата на данокот, не може да 
врши продажба на попишаните движни и недви-
жни предмети за наплата на данокот без претходна 
согласност од финансискиот орган на народниот 
одбор на околијата односно градот по секој кон-
кретен случај. 

7. Народниот одбор на општината на кој што не 
е пренесена наплатата на данокот е должен да 

прима уплати на данокот од даночните обврзници 
и да му помага на финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околијата односно градот во редов-
ната и присилната наплата на данокот. 

8. Членовите на даночните комисии и службе-
ниците на народните одбори на општините што 
вршат работи на облог и наплата на данокот за 
својата работа му ,одговараат на народниот одбор 
на околијата, градот односно градската општина со 
одделни права. 

9. На народниот одбор на општината на кој 
што е пренесена наплатата на данокот му припа-
ѓаат износите наплатени како трошоци за присил-
ната наплата, од присилните наплати што спрове-
дува тој. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ",. 

Р. п. бр. 168 
27 јуни 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

193. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чл. 

И од Законот за спроведување на Уставниот за-
кон, а во врска со чл. 3 и 36 од Уредбата за изво-
зот и увозот на стоките и за девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

^ О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ЌЕ И' ГО ПРОДАВААТ СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ 
1. Сите стопански организации што оствару-

ваат девизни средства со извоз на производи или со 
вршење услуги во врска со извезените производи, 
ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
делот на девизните средства што е определен со 
оваа одлука, или делот што ќе го определи Од-
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
врз основа на овластувањето од оваа одлука. 

2. Сите стопански организации што оствару-
ваат девизни средства со извоз селско-стопански 
производи каде што спаѓаат и тутун, кадела и вино 
— ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
80%? од остварените девизни средства. 

Располагањето со девизните средства, кои се 
остваруваат со извоз на жита, ќе се регулира со 
одделни прописи. 

3. Трговските претпријатија ќе и' продаваат на 
Народната банка на ФНРЈ 80% од остварените 
девизни средства што ги наплатиле во свое име 
и за своја сметка. 

4. Градежните, транспортните и услужните 
претпријатија и организации, доколку нивната 
обврска за продажба делот на' остварените девизни 
средства не е регулирана со одделни прописи, ќе 
и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ 80% 
од остварените девизни средства. 

5. Со цел да се унапреди извозот, Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет може за 
поодделни производи и за услугл во странство да 
определи и поголем дел на остварените девизни 
средства што ќе им остане на слободно распола-
гање на стопанските организации, 

6. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ. 

.7, Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
на сите девизни средства остварени (наплатени) 
по влегувањето во сипа на оваа одлука. 



Страна 244 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ, НА ФНРЈ Понеделник, 29 јуни 1953 

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува важноста на Одлуката за определување 
делот на девизните средства што ќе и' го продаваат 
стопанските организации на Народната банка на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53). 

Решението за наголемување делот на девизните 
средства што им остануваат на слободно распола-
гање на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 24/53) и Решението за наголемување 
делот на девизните средства што им останува на 
слободно располагање на извозниците на полуфа-
брикати од алуминиум и алуминиумски легури, 
кои се донесени врз основа на одлуката од прет-
ходниот став ќе се применуваат и натаму. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 167 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

194. 
Врз основа на чл. 47 од Уредбата за оснивање 

заводи за социјално осигурување и за времено 
управување со средствата на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), а во 
врска со чл. 12 тон. 8 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА 
ИЗРАМНУВАЊЕ ОПТОВАРУВАЊЕТО ВО БОЛЕ-

СНИЧКАТА ГРАНКА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Собранието на заводот за социјално осигуру-
вање на народната република може да одлучи да 
се основа републички фонд за израмнување опто-
варувањето во болесничката гранка на осигуру-
вањето. 

Средствата од овој фонд се обезбедуваат со 
соодветниот придонес од заводите за социјалното 
осигурување на околиите и градовите. Стопата на 
овој придонес, која не може да премине 15% од 
остварените приходи на локалните фондови на со-
цијалното осигурување, ги определува собранието 
на заводот за социјално осигурување на народната 
република. 

2. Средствата на републичкиот фонд за израм-
нување оптоварувањето во болесничката гранка 
на осигурувањето се употребуваат: ) 

а) за покритие мањоците што ќе настанат кај 
заводите за социјално осигурување на околиите и 
градовите од причините на чие отстранување за-
водите не можат да влијаат, како што се: епиде-
мии, несразмерно голем број членови на фамилија, 
наследени лоши услови на работата и на тоа слич-
но, доколку локалните заводи не располагаат со 
одделна резерва за таа цел; 

б) за унапредување на здравствената служба, 
кое ќе се одрази поволно на расходите на боле-
сничката гранка на осигурувањето. 

Поблиски услови и начин за употреба на сред-
ствата од овој фонд определува собранието на заво-
дот за социјално осигурување на народната репу-
блика со одделен правилник. 

3. Доделување потребни средства на поодделни 
заводи за социјално осигурување на околии и гра-
дови врши, по нивно барање, извршниот одбор на 
заводот за социјално осигурување на народната 
република спрема одредбите од правилникот (точ. 
2 ст. 2). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 174 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р' 

195, 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСЕЛЕНИЦИ 
Член 1 

Се оснива Комисија за иселеници која ќе ги 
проучува прашањата во врска со иселениците, ќе 
му предлага на Сојузниот извршен совет и на други 
државни органи мерки за решавање на овие пра-
шања, и ќе ја согласува работата на државните 
органи во иселеничките работи. 

Член 2 
Комисијата има претседател, секретар и потре-

бен број членови кои ти именува Сојузниот извр-
шен совет. 

Во комисијата влегува по еден претставник од: 
Државниот секретаријат за надворешни работи, со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, 
сојузниот Државен секретаријат за работи на народ-
ното стопанство, Комисијата за културни врски со 
странство, по еден претставник од иселеничката 
организација за секоја народна република, како и 
други лица што се занимаваат со иселенички пра-
шања. 

Член 3 
Комисијата има одделна претсметка. 
Претседателот на Комисијата е наредбодавец за 

извршување на претсметката. 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 172 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, 
Мома Марковиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ,^ с. р. 

196. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53) Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОЛУГОДИШНО БИЛАНСИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 30 ЈУНИ 1953 

ГОДИНА 
1. Стопанските претпријатија и дуќани, занает-

чиските и набавно-продавните задруги како и сто-
панските установи со самостојно финансирање при 
кои што платите на работниците и службениците 
се определуваат по прописите за определување за-
работите во стопанството (во натамошниот текст: 
претпријатија) должни се да состават полугодишен 
бијЅкнс за периодот јануари—јуни 1953 година со 
состојбата на 30 јуни 1953 година и за тој период 
да извршат пресметка на доходот и негова распо-

делба. 
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2. Како остварен доход на претпријатијата за 
периодот јануари-јуни 1953 година се смета раз-
зликата помеѓу постигната цена на продадените 
(фактурирани) стоки односно извршените (факту-
рирани) услуги без обзир дали наплатата е извр-
шена или не, од една страна, и потрошените суро-
вини и материјали, укалкулираната амортизација, 
данокот на промет и други фактично станати тро-
шоци во врска со производство на тие стоки, одно-
сно за извршување на тие услуги, од друга страна. 

Како продадени (фактурирани) стоки и извр-
шени (фактурирани) услуги се смета продажбата 
на стоките и вршењето на услуги на други лица 
вон претпријатието вклучително исто така на ра-
ботниците и службениците' на претпријатието (ек-
стериа реализација), како и продажбата на стоките 
и вршењето на услугите на товар на одделните 
фондови на претпријатието и инвестиционите кре-
дити. 

Остварениот доход од ст. 1 на оваа точка се 
намалува со вонредните и неработните расходи а 
се наголемува со вонредните и неработните при-
ходи. 

3. Претпријатијата имаат право на аконтација 
на оној дел од укалкулираните заработки во недо-
вршеното производство, во готови производи и ма-
теријали што се затечени во залае на 30 јуни 1953 
година, и тоа во висина на просечниот платен фонд 
утврден по чл. 4 односно 5, 6 и 7 од Уредбата за 
данокот на. платниот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/53), како и на износите од чл. 12 на 
споменатата уредба што се укалкулирани во недо-
вршеното производство, во готови производи во 
,залае и запаси на материјали на 30 јуни 1953 го-
дина. 

4. Платниот фонд и неговата расподелба за пе-
риодот јануари—јуни 1953 година се пресметува 
времено во смисла на одредбата на чл. 22 од Уред-
бата за данокот на платниот фонд, додека него-
вото конечно утврдување и расподелба ќе се из-
врши во смисла на одредбата од споменатиот член 
на крај на 1953 година. 

5. Од позитивното салдо на разликите на деви-
зните курсеви што произлегува од продажбата на 
девизите од 1 јануари до 5 мај 1953 година по од-
вивањето на износот употребен за подмирување на 
губитоците станати поради применувањето на кое-
фициентот при. извозот односно увозот, како и по 
одбивањето на износите што им се одобрени на 
комитентите од овие разлики, се внесува во корист 
на доходот на претпријатието 10% од тоа салдо а 
најмалу 20% од званичниот курс на девизите. 
Остатокот на салдото на овие разлики претприја-
тието ги уплатува во својот резервен фонд. 

Ако остварениот платен фонд на производните 
претпријатија — извозници, пресметан од доходот 
во кој е внесено и 10% од разликата на девизните 
курсеви од-претходниот став, не го достасува про-
сечниот платен фонд, претпријатието ќе внесе во 
доходот и повеќе од 10% од разликата на девизните 
курсеви, но најмногу онолку колку што е потребно 
да се постигне просечниов платен фонд. 

,Прописи за користењето на средствата од ре-
зервниот фонд создаден во смисла на одредбите на 
ст. 1 од оваа точка за оние гранки што немале до-
сега резервен фонд ќе се донесат дополнително. 

6. Паричните казни изречени против претпри-
јатијата (поради разни девизни, даночни, царински 
и други прекршоци, арбитражни казни и казни по 
други вини) освен пенали и договорни казни, па-
ѓаат на товар на платниот фонд на претпријатијата, 

7. На товар на платниот фонд на претпријати-
јата за периодот јануари-јуни 1953 година паѓаат 
издатоците предвидени во чл. 5 и 21 од Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53). 

8. За периодот јануари^март 1953 година прет-
пријатијата што не плаќаат акумулација и фон-

дови, туку само придонес за социјално осигурување 
како што се претпријатијата на филмската инду-
стрија, издавачките претпријатија, Државниот оси-
гурител ен завод, Државната лотарија на ФНРЈ, 
Управата за станбени згради, претпријатијата за 
работа со спрежни возила, претпријатијата и ди-
рекциите во ликвидација и др. исплатуваат на то-
вар на доходот а не на товар на платниот фонд 
следни издатоци: дневници за службени патувања 
и преместувања, патни, паушални и теренски до-
датоци, заработка по ефектот на доброволната ра-
ботна сила и заработки од кои се откажале добро-
волно за социјални цели работните колективи на 
споменатите претпријатија. 

9. Претпријатијата што врз основа на завр-
шните сметки за 1952 година пренеле во 1953 го-
дина непокривени износи по чл. 8 од Уредбата за 
завршните сметки за 1952 година а кои во перио-
дот јануари—јуни 1953 година оствариле доход по-
голем од доходот што им обезбедува исплата на 
платниот фонд по прописите што постојат, прео-
станатиот дел од доходот можат да го резервисат 
за покривање на непокривените износи од чл. 8 
на споменатата уредба. 

10. Прегледот и одобрувањето на билансот за 
првото полугодие 1953 година го врши работнич-
киот совет на претпријатието односно управниот 
и надзорниот одбор на задругата. 

И. Претпријатијата се должни да го испратат 
полугодишниот биланс до секретаријатот за сто-
панство на народниот одбор на околијата (градот) 
на чија територија се наоѓа седиштето на претпри-
јатието и до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која имаат текушта сметка и тоа ,тргов-
ските претпријатија најдоцна до 25 јули, а другите 
претпријатија најдоцна до 15 август 1955 година. 

12. Претпријатијата што не ќе ги испратат по-
лугодишните биланси до срокот определен во прет-
ходната точка не ќе можат да подигнат при На-
родната банка на ФНРЈ повеќе од 80% од просеч-
ниот платен фонд за исплата на товар на платниот 
фонд, без обзир дали оствариле и поголем платен 
фонд се' до моментот на предавањето на полугоди-
шниот биланс. 

13. ре овластува сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство да донесува по-
блиски прописи за извршување на оваа одлука. 

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 8334 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

и"5 Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

197. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот 

на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНИТЕ НА 

ЖИТАТА, БРАШНОТО И ЛЕБОТ 
1. Малопродавните цени на брашното (црно 

лебно, бело лебно и од Ог брашно и гриз) тргов-
ските претпријатија на мало ги формираат на ТОЈ 
начин што врз набавната цена имаат право да ги 
засметуваат: 

а) фактично платените трошоци на превезено-
то од утоварната до истоварната станица; 

б) до 1% на Транспортното кало; 
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в) фактично платените трошоци на превозењето 
од истоварната станица до стовариштето на купу-
вачот; и 

г) маржата на трговијата. 
Маржата на трговијата ја определува народниот 

одбор на околијата односно градот на чие подрачје 
се наоѓа трговското претпријатие. 

Ако во промет со житата и брашното од ст. 1 
од оваа точка учествуваат две претпријатија (освен 
претпријатијата за промет и преработка на жита), 
тие претпријатија ќе се спогодат за поделбата на 
маржата. 

2. Пекарските претпријатија и пекарските ду-
ќани ги формираат прбдавните цени на лебот (цр-
ниот и белиот) на тој начин што врз набавната цена 
на брашното имаат право да ги засметуваат: 

а) фактичко платените трошоци на превозењето 
од утоварната до истоварната станица на купувачот; 

б) до 1% кало во транспортот; 
в) фактичко платените трошоци на превозот од 

истоварната станица на купувачот до стовариштето 
на претпријатието; 

г) трошоците на печењето на лебот; и 
д) маржата н? трговијата. 
Трошоците на печењето на лебот и маржата на 

трговијата за продажбага на лебот ја определува 
народниот одСор на околијата односно градот на 
чие подрачја се наоѓа лекарското претпријатие од-
носно пекарскиот дуќан. 

3. Акз печење и продажба на леб вршат при-
ватни пекарски дуќани, тие се должни лебот (цр-
ниот, белиот и луксузното пециво) да го продаваат 
по цената што не ја преминува цената по која го 
продаваат државните трговски претпријатија од-
носно пекарски дуќани. 

4. Трговските претпријатија на мало, пекарски-
те претпријатија и пекарските дуќани за спомена-
тите производи во смисла на ова решение должни 
се да му ги испратат на народниот одбор на околи-
1ата односно градот на чие подрачје работат — кал-
кулациите на своите продавни цени за регистраци-
ја и одобрение. 

Одобрението за цените мора да биде истакнато 
на видно место во дуќанот. 

5. За да се согласат продавните цени на браш-
ното и лебот на подрачјето на околијата односно 
градот, околиските односно градските народни од-
бори можат да преземаат потребни мерки (воведу-
вања на просечен подвозен став, калкулации на 
цените и др,, согласување на цените спрема ква-
литетот). 

6. Секоја промена на цените на брашното и ле-
бот трговските претпријатија на мало, пекарските 
претпријатија и пекарските дуќани се должни да 
му ја пријават на народниот одбор на околијата 
односно градот на чие подрачје работат на реги-
страција и одобрение. 

1, Луксузните пецива трговските претпријатија 
на мало, пекарските дуќани и пекарските претпри-
јатија ќе ги продаваат по цените слободно форми-
рани на пазарот. 

8. Големопродавхште" цени на житата и произ-
водите од житата (брашно, трици и др.) по кои ќе 
ги купуваат овие производи претпријатијата за 
промет и преработка на жита непосредно од про-
изводителите, како и елементите на цените што 
ИМЕ ат право да ги засметаат претпријатијата за 
промет и преработка на жита во своите кзлкз'ла-
тивни продавни цени и начинот на пресметува-
њето на тие елементи ќе се пропишат со посебно 
решение. 

9. Упатството за засметување цените во прода-
жбата на големо на житата, брашното и гризот, 
т аќо и за пресметување разликите во цените при 
^порачките што ги вршат претпријатијата за про-
мет со жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52), 
престанува да важи. 

10. Ова решение влегува во сила на 1 јули 
1953 година. 

Р. п. бр. 164 
27 јуни 1953 годоша 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Буки аловиќ, с. р. 

198 
, Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот 

на житата, Одборот зар стопанство на Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МЕЛЕЊЕТО НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА 
1. Со цел да се ползува рационално пченицата 

и 'ржта, и за да се добијат определени асортимани 
брашно, сите мелници се должни да вршат мелење 
на пченица и 'рж на следен начин: 

Од 100 кг пченица хектолитарска тежина 76 со 
2% уродица и нечистота мора да се добие: 

— брашно тип Огг, Ог, О и гриз 10 кг 
— брашно Кг 2 20 кг 
— полубело лебно брашно 50 кг 

Вкупно брашно 80 кг 
— трици 17 кг 
— уродица и нечистота 2 кг 
— растур и согорување најмногу 1 кг 
Од 100 кг 'рж хектолитарска тежина 70 со 2% 

уродица и нечистота мора да се добие: 
— лебно еднолично брашно 80 кг 
— трици и уродица 18 кг 
— растур и согорување најмно1у 2 кг 
Ушурното мелење е слободно. 
2. Ако хектолитарската тежина на пченицата 

и 'ржта е поголема односно помала од онаа што е 
определена во точ. 1 од ова решение, количината 
на брашното се наголемува односно намалува за 
0,5 кг за секој килограм разлика во хектолитарска 
тежина а за толку се намалува односно наголе-
мува количината на триците. 

Ако процентот на уродица или нечистота е 
поголем или помал од процентот од точ. 1 на ова 
решение, количината на брашното се намалува 
односно наголемува за 1 кг за секој процент раз-
лика. 

3. Ако поради квалитетот на мелничките уреди 
за чистење на зрното не е можно да се издвои 
сета уродица, мелниците се должни за толку по-
веќе да издвојат трици за колку што издвоиле 
помалу уродица. 

Во случаите од претходниот став, на првите 
валци смее да се пушти пченица односно 'рж со 
најмногу до 0,5% уродица. 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јули 
1953 година. 

Р. п. бр. 165 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

199. 
Врз сенова на чл. 1 од Уредбата за прометот на 

житата Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА УШУРОТ 

ОД ВРШАЛКИТЕ 
1. Сите иматели на вршалки при врши двата 

ќе собираат од производителите ушур во натура за 
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сите количини на свршеното туѓо жито, и тоа во 
истиот процент како и 1952 година. 

2. Имателите на вршалки се должни да им го 
продадат на претпријатијата за промет и прерабо-
тка на жита сиот собран ушур, и тоа: 

а) државните селско-стопански добра и селан-
ските работни задруги — за сите овршени коли-
чини БОН производството на односното добро или 
задруга; 

б) општите земјоделски задруги — за сите коли-
чини овршено жито, освен житото од задружната 
економија; 

в) приватните сопственици на вршалки — за 
сите количини овршено жито, освен житото од 
сопственото стопанство, 

3. Претпријатијата за промет и преработка на 
жита ќе им го исплатат на сопствениците на вр-
ш а л к и ^ продадениот ушур по просечните цени по 
кои ќе ги купуваат белите жита во периодот на вр-
шењето. Конечната исплата ќе се изврши по завр-
шената пресметка и продажба на сиот собран ушур. 
При секоја продажба на дел од собраниот ушур 
претпријатијата ќе им издаваат на сопствениците 
на вршалки аконтации во висина на 4/5 од вред-
носта на продадениот ушур. 

4. За работата на секоја вршалка ќе се води 
книга на вршидбата, која мора да биде прошиена и 
заверена. Образецот на книгата на вршидбата, 
начинот на заверувањето, водењето и контролата 
ќе ги пропишат републичките државни секретари 
за работи на народното стопанство. 

5. Приватните сопственици на вршалки се дол-
жни претходно да ги регистрираат своите вршалки 
при народниот одбор на околијата (градот) на чие 
подрачје ќе работи вршалката. 

Народниот одбор на околијата (градот) ќе му 
издаде на секој сопственик (ракувач) на вршалка 
решение за процентот на ушурот што треба вршал-
ката според својот тип да го собере од производи-
телите. Во ова решение ќе се означи претприја-
тието на кое што ќе му се продава ушурот од до-
тичната вршалка. 

6. Народните одбори на околиите (градовите) и 
општините се должни да вршат надзор дали соп-
ствениците на вршалки ги внесуваат во книгата на 
врши д бата сите овршени количини жита. 

Народните одбори од претходниот став се дол-
жни да забранат работа на вршалка што остава 
во сламата неовршено жито. 

7 Превозот на ушурот до магацинот на откуп-
ното претпријатие должен е да го изврши сопстве-
никот на вршалката со свои средства. 

8. По завршетокот на вршидбата сите сопстве-
ници на вршалки се должни врз основа на подато-
ците од книгите на вршидбата да состават пре-
сметка на собраниот'и продадениот ушур по видо-
вите на житата од која што мора да се види: 

а) вкупно овршени количини; 
б) количини овршени без наплата на ушурот; 
в) вкупна количина на собраниот ушур; 
г) количини на ушурот продадени на откупните 

претпријатија. 
Пресметката на собраниот и продадениот ушур 

во видовите на житата, сопственикот на вршалката 
му ја поднесува на народниот одбор на околијата 
односно градот при кого е регистрирана вршалката. 

За продадените количини сопственикот на вр-
шалката е должен да ги покаже потврдите од прет-
пријатијата за промет и преработка на жита. Врз 
основа на ваква пресметка се врши конечно раз-
должување во поглед на собраниот и продадениот 
ушур. 

9) По завршетокот на врши д бата народните од-
бори на околиите (градовите) ќе извршат преглед 
на вршидбените книги и пресметка со сопствени-
ците на вршалки и ќе утврдат дали ушурот е 
правилно собран и дали сите количини на ушурот 
им се продадени на претпријатијата. 

Врз основа на потврдата од народниот одбор на 
околијата (градот) за исправно извршената пре-
сметка, претпријатијата за промет и преработка на 
жита ќе им го исплатат на сопствениците продаде-
ниот ушур конечно. 

10. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 166 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на . Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен^ совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

200. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на 

житата, Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И 

ДРУМСКИОТ МОТОРЕН СООБРАКАЈ 
I. Покрај возарината по редовната тарифа во 

железничкиот, речниот и друмскиот моторен со-
обраќај за превоз на пченица, 'рж, су'ржица, јач-
мен и отпадоци од жита, како и мелнички произ-
води од цитираните жита, се наплатува уште и 
додаток од 18 динари за секој килограм бруто те-
жина, без обзир на оддалечувањето на превозот, 
а за пченка во зрно и кочан, овес и нивни мленич-
ки преработки — додаток од 15 динари за килограм 
бруто тежина без обзир ча отстојанието на пре-
возот. 

II. Од плаќањето на овој додаток се изземаат 
следните пратки: 

1) пратките на претпријатијата за промет и 
преработка на жита (претпријатијата на житниот 
фонд, односно на ^„Житопромет"), кога ги даваат 
овие на превоз на утоварните станици на своето 
редовно работно подрачје, како и пратките на 
оној испраќач што ги предава житата на превозе-
ње со товарен лист односно ро налог за превозење 
со моторно друмско возило, редно снабден со 
печат и евидентен број на претпријатието за про-
мет и преработка на жита; 

2) извозните, увозните и транзитните пратки; 
3) увозните пратки што се реекспедираат за ста-

ниците во внатрешноста; 
4) пратките што стасале со камиони од стран-

ство и што им се предаваат за превозење на стани-
ците во внатрешноста; 

5) пратките што стасале по море од, странство 
и што се предаваат за превезеше за станиците во 
внатрешноста; 

6) пратките што се извозат по море во стран-
ство; 

7) пратките на воените пошти; 
8) пратките на Управата за материјални ре-

зерви. 
Дирекцијата на претпријатијата за промет и 

преработка на жита на народните републики (Ди-
рекцијата на житниот фонд) ќе им испрати на ди-
рекциите на железниците и на народните одбори 
на околиите и градовите список на претпријати-
јата за промет и преработка на жита со назначува-
ње подрачјето на кое го вршат тие своето редовно 
работење. 

Ка ј сите извозни и увозни пратки испраќач 
може да биде и претпријатие за меѓународен тран-
спорт. 

III. Превозењето со моторни возила на друм-
скиот сообраќај на производите од точ. 1 од ова ре-
шение ќе СР регулира на следен начин: 

1) Транспортните претпријатија и други има-
тели на моторни возила на друмскиот сообраќај 
должни се пред товарењето да го уплатат додатокот 
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од 18 односно 15 динари за килограм бруто тежина 
при финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата односно градот од чија територија се 
упатува пратката. 

2) Приходите што ќе ги остварат народните од-
бори со собирањето на придадените тарифи од точ. 
I од ова решение од транспортните претпријатија и 
од имателите на моторните возила на друмскиот со-
обраќај одат во корист на буџетот на народните 
одбори. 

3) При превозењето на производите од точ. I од 
ова решение со моторните возила на друмскиот со-
обраќај во рамките на територијата на околијата од-
носно градот нема да се наплатува придадена 
тарифа. 

4) Финансискиот орган на народниот одбор на 
околијата односно градот ќе им издаде на транс-
портните претпријатија односно на имателот на мо-
торно возило, по наплатата на придадената пре-
возна тарифа, спроводен лист со назначување на 
тежината на товарот, наплатениот износ на при-
ведената тарифа, денот и местото на кинисувањето, 
како и местото во кое се превезува товарот. 

5) Од транспортните претпријатија и од другите 
иматели на моторни возила чии возила ќе се фатат 
во превозење на производи од точ. I од ова реше-
ние за кои не ја уплатиле придадената тарифа во 
околијата односно градот на товарењето на житата 
л нивните преработки, народните одбори на околи-
јата односно градот чии што органи ќе ги фатат вак-
вите превозници ќе наплатат двојна придадена та-
рифа во корист на својот буџет со право на залог 
на стоките и возилото се' до уплатата на целокуп-
ниот износ на двојната предадена тарифа. 

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

Р. п. бр. 163 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

201. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен сов-зт донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА НА-
МАЛУВАЊЕ ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВО-

ЗЕЊЕ ОГРЕВЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА 
ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА 

1) Решението за намалување тарифните ставови 
за превозење огрев наменет за широка потрошувач-
ка („Службен лист ФНРЈ", бр. 41/52), со кое е вове-
дено намалување на тарифните ставови за прево-
зење на огревно дрво, црн јаглен и лигнит наме-
нети за широка потрошувачка во внатрешниот же-
лезнички, поморски и речен сообраќај — се става 
вон сила. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 30 јуни 1953 година. 

Бр. 7578 
15 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ. с. р. 

202. 
Врз основа на точ. 1 од Одлуката за определу-

вање делот на девизните средства што ќе и' го про-
даваат на Народната банка на ФНРЈ стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА НА СЛОБОДНО 
РАСПОЛАГАЊЕ НА ИЗВОЗНИЦИТЕ НА ПОЛУ-

ФАБРИКА т и о д АЛУМИНИУМ И 
АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ 

1. Сите стопански организации што остваруваат 
девизни средства со извоз на полуфабрикати од алу-
миниум и алуминиумски легури добиваат на сло-
бодно располагање 50%? од остварените девизни 
средства, а остатокот на девизните средства се дол-
жни да и' го продаваат на Народната банка на 
ФНРЈ по званичниот курс. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на сите девизни средства остварени 
(наплатени) од 10 јуни 1953 година, 

Бр. 7942 
12 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

203. 
Врз основа на тон. 6 од Одлуката за времено 

определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација, а по предлог од Централ-
ното веќе на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија, Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПЛАТА НА НАДОКНАДИ НА ЗАРАБОТ-
Е Т Е ВО СТОПАНСТВОТО в о СЛУЧАИ НА 

КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР 
1. На работниците и службениците на работа 

во стопанството можат, по нивно барање, да им се 
исплатуваат надокнади на заработките за време на 
користење годишниот одмор напред и тоа пред да 
почне да се користи одморот. 

2. Сите стопански организации должни се на 
работниците и службениците што се со нив во ре-
довен работен однос и кои ќе го бараат тоа, напред 
да им ги пресметаат и исплатат надокнадите на 
заработите што им припаѓаат по прописите што 
важат за време додека ќе го користат годишниот 
одмор. 

3. Народната банка на ФНРЈ е должна по ба-
рање од стопанските организации да им ги исплати 
на товар на нивниот платен фонд бараните акон-
тации на заработите заради исплата на работни-
ците и службениците за време додека го користат 
годишниот одмор. 

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

Бр. 8445 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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204. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за време-

но определување делокругот на одборите и коми-
сиите на Сојузниот извршен совет и за организа-
ција на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53), Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ И ЛИКВИДАЦИЈА НА РАБО-
ТЕЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО НА ФНРЈ 

1. Се укинува Заводот за унапредување на ту-
ризмот и угостителство, основан со Решението за 
оснивање Заводот за унапредување на туризмот и 
угостителството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/52), 
а прогласен за стопанска установа со самостојно фи-
нансирање со Решението на Владата на ФНРЈ бр. 
2567 од 28 јули 1952 година. 

2. Ликвидацијата на работењето на укинатиот 
Завод за унапредување на туризмот и угостител-
ството, аналогно на одредбите од Уредбата за ли-
квидациона постапка на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51), ќе ја изврши 
ликвидационата комисија што ќе ја именува сојуз-
ниот Државен секретар за работи на народното сто-
панство. 

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

Бр. 7280 
19 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

205, 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Устваниот закон и точ. 6 од Одлуката за 
времено определување делокругот на одборите и 
комисиите на Сојузниот извршен совет и за орга-
низација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанството 
на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИ-
МЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО и НА 

РИБАРСТВОТО 
1. Покрај индустриските производи означени во 

тон. I под 3) од Упатството за применување на Ре-
шението за повластените продавни цени на инду-
стриските производи наменети за потребите на 
селско-стопанското производство и на рибарството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/53), по повласте-
ните цени ќе се продава и каделното везиво за 
самоврзачки со попуст од 60% од продавната цена, 
а со коефициент за пресметување износот на по-
пустот од 1,50. 

2. Под истите услови како стопанските органи-
зации означени во точ. I под 1) од споменатото 
упатство, право на купување по повластени цени 
имаат и претпријатијата за производство и промет 
на уљено семе и тоа на следни индустриски про-
изводи: вршалки, ветрењачи, дизел и бензински 
мотори, како и гориво за погон на овие мотори. 

3. Со ова се дополнува точ. I под 1), 3) и 5) од 
Упатството за применување на Решението за пов-
ластените продаваш цени на индустриските про-
изводи наменети за потребите на селско-стопанско-
то производство и на рибарството. 

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

Бр. 7639 
27 јуни 1953 године 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

206. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), а во согласност со Одборот за 
буџетски прашања, Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА НА ТРГОВ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗАРАДИ НАМАЛУВА-
ЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЦРН ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ДОМАЌИНСТВАТА 
1) За да се намали цената на црниот јаглен и 

лигнитот за потребите на индивидаулните домаќин-
ства, на студентските и ученичките домови, на сту-
дентските и ученичките ресторани и мензи како и 
за потребите на домовите за социјално загрозени 
(домовите на глувонеми, слепи, старци и старица), 
—на трговските претпријатија и другите стопан-
ски организации што вршат Продажба на овие про-
изводи ќе им се одобрува субвенција по одредбите 
од ова решение. 

2. На претпријатијата и организациите од точ. 
1 од ова решение ќе им се одобрува на име суб-
венција за црн јаглен и лигнит 65% од продавната 
цена што ќе ја постигнат со продажба на овие 
артикли на потрошувачите од точ. 1 од ова 
решение. 

За продадените количини на црн јаглен и ли-
гнит на другите потрошувачи, наведените претпри-
јатија и организации немаат право на субвенција. 

3. Поблиско упатство за спроведување на ова 
решение ќе донесе сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

4. Ова решение ќе се применува од 30 јуни 1953 
година кога престанува да важи Решението за 

доделување субвенција на трговските претприја-
тија заради намалување цените на црн јаглен и 
лигнит за потребите на домаќинствата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 61/52). 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 7579 
15 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

207. 
Врз основа на точ. 3 од Решението за доде-

лување субвенција на трговските претпријатија за-
ради намалување цените на црн јаглен и лигнит за 
потреби на домаќинствата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗАРАДИ НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ 

НА ЦРН ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ДОМАЌИНСТВАТА 

1. Трговските претпријатија и други стопански 
организации што вршат продажба на огревно дрво, 
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црн јаглен и лигнит, при кои ќе се затечат на 30 
јуни 1953 година з ал а си на овие производи преве-
зени по намалената тарифа во смисла на Реше-
нието за намалување тарифните ставови за прево-
зење огрев наменет за широка потрошувачка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 41/52), ќе ја уплатат на 
овие запаси разликата помеѓу фактично платената 
намалена тарифа и редовната тарифа. 

Овие разлики ќе се уплатат најдоцна до 1 ав-
густ 1953 година на с-ка бр. 338058— „Разлика 
помеѓу намалените тарифни ставови за превоз на 
;огрев и редовните тарифи". 

2. За да го остварат правото на субвенција спо-
ред Решението за доделување субвенција на тргов-
ските претпријатија заради намалување цените на 
црн јаглен и лигнит за потребите на домаќинствата, 
претпријатијата и стопанските организации ќе и' 
поднесат на филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која имаат текушта сметка, барање со 
податоци за количините и остварените цени на црн 
(Јаглен и лигнит продадени на потрошувачите озна-
чени во точ. 1 од споменатото вршение. 

Барањата за субвенција се поднесуваат месечно 
и тоа до 10-ти во наредниот месец за минатиот 
месец, односно по спогодба со надлежната фили-
јала до Народната банка на ФНРЈ и во покуси 
срокови. 

3. Откога ќе ја утврди исправноста на бара-4 

ЈБето за субвенција, Народната банка на ФНРЈ ќе 
го одбори износот на субвенцијата на текуштата 
сметка на претпријатието односно на стопанската 
организација и тоа на товар на с-ка бр. 800471 
- „Субвенција за намалување цените на црн јаглен 
и лигнит за потребите на домаќинствата". 

4. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технич-
ки упатства за начинот на пресметувањето на суб-
венциите, за податоците што треба да ги содржи 
барањето за одобрение на субвенцијата, како и за 
начинот на кој што надлежната филијала на На-
родната банка на ФНРЈ ќе ја провери исправноста 
на барањето за субвенција. 

5. Ова упатство ќе се применува од 30 јуни 
Д953 година. 

Бр. 10487 
24 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

- за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. -

208. 
Врз основа на овластеното од точ. 13 од Од-

луката за полугодишно^ билансирање на стопан-
ските организации на 30 јуни 1953 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВ АЊЕ ПОЛУГОДИШЕН БИЛАНС НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ 

ЈАНУАРИ—ЈУНИ 1953 ГОДИНА ^ 
I. Општи одредби 

1) Стопанските претпријатија и дуќани, занает-
чиските и набавно-продавните задруги, како и сто-
панските установи со самостојно финансирање при 
кои што платите на работниците и службениците 
се определуваат по прописите за определување за-
ра ботките во стопанството (во натамошниот текст: 
претпријатија) должни се да состават полугоди-
шен биланс за периодот јануари—јуни 1953 година 
со состојбата на 30 јуни 1953 година, и за тој период 
да извршат пресметка на доходот и негова распо-
делба, 

2) Состојбата на средствата и нивните извори 
на 30 јуни 1953 година се утврдува врз основа на 

податоците од книговодството без претходно инвен^ 
тарисање. 

По исклучок од претходниот став, трговските 
претпријатија се должни состојбата на запасите на 
стоќи на 30 јуни 1953 година да ја утврдат со ин-
вентарисање. Од тоа се изземаат техничките дуќани 
и други трговски претпријатија што водат текушта' 
евиденција на стоките на запас по видовите (арти-
клите). 

II. Биланс 
3) Претпријатијата составаат полугодишен би-

ланс во форма на заклучен лист (бруто и салдо 
биланс) без формално заклучување на книгите. 
Позиции на билансот претставуваат троцифрените 
синтетички конта на задолжителните распореди на 
контата (контите планови) пропишани за поодделни 
гранки односно областл на стопанството. Во заклуч-
ниот лист се внесуваат по ред сите задолжителни 
конта од основните распореди на контата, без гру-
пирање, и без обѕир дали на нив се вршени кни-
жења или не. Заклучниот лист се состава по обра-
зецот I. 

Позициите во заклучниот лист ја искажуваат 
состојбата од книгите по бруто принцип, т. е. без 
претходно внатрешно пребијање на аналитичките 
конта со различни салда. Така, на пример, ако по-
меѓу купувачите има и такви чци. што аналитички 
конта искажуваат пасивно салдо, тогаш купувачите 
со активно салдо ќе бидат искажани во колоната 
на активата од салдо билансот, додека купувачите 
со пасивно салдо ќе бидат искажани одделно во 
колоната на пасивата од салдо билансот. 

4) Пред да пристапат кон изработка на заклуч-
ниот лист претпријатијата се должни во своите 
книги да ја согласат аналитичката евиденција со 
синтетичката евиденција. Сите помошни книговод-
ства, како што се: книговодство на инвентар, кни-
говодство на материјали, книговодство на готови 
производи, разни салда — конти итн., мораат да се 
доведат во полна согласност со соодветните конта 
на главната книга. 

Исто така, пред да пристапат кон изработка на 
заклучниот лист претпријатијата се должни да ги 
извршат сите потребни временски разграничувања 
на трошоците, расходите и приходите помеѓу прво-
то и второто полугодие. 

Претпријатијата се должни како одделна по-
зиција на активните временски разграничувања 
(270-а) да го искажат исносот добивен со примена 
на одредбата на чл. 8 ст. 1 од Уредбата за завршни-
те сметки на стопанските организации за 1952 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), на кој 
е дадена согласност од надлежниот орган. 

Исто така, претпријатијата под одделна пози-
ција на активата „Други активни временски разгра-
ничувања" (270-6), односно одделна позиција на 
пасивата „Пасивни временски разграничувања" 
(271-6) ќе ги искажат курсните разлики што се 
однесуваат до валутите и девизите искажани на 
позициите — 105 и 106 на активата. Валутите 
девизите се искажуваат по званичен курс на На-
родната банка на ФНРЈ на 30 јуни 1953 година. 

5) Покрај заклучниот лист претпријатијата со-
ставаат исто така групиран биланс по образецот II. 
Збирот на групираниот биланс мора да биде еднаков 
со збирот на бруто и салдо билансот на 30 јуни 
1953 година. 

III. Утврдување и расподелба на доходот 
6) Како остварен доход на претпријатијата за 

период" ј акуари- јуни 1953 година се смета разли-
ката помеѓу постигнатата цена на продадените 
(фактурираните) стоки односно извршените (факту-
рираните) услуги без обѕир дали наплатата е извр-
тена ида не. од една страна, и потрошените су-
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Претпријатие - - О б р а з е ц I 
НР - - - - - - - -
Стопанска гранка ^ ^ „ 

З А К Л У Ч Е Н Л И С Т 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—ЈУНИ 1953 ГОДИНА 

Број на 
контото 

Назив на контото 
Салдо на 

1-1-1^53 
Промет од 

1-1 до 30-14-1953 
Вкупен 
промет 

Салдо на 
ЗО-УМУЗЗ г. , Број на 

контото 
Назив на контото 

долг. псбар. ДОЛГ. побар. ДОЛГ. побар долг. побар. 
1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 

Вкупно 

Задбилансна евид^ција 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 

ровини и материјали, укалкурината амортизација, 
данокот на промет и други стварно настанати тро-
шоци за производство на тие стоки, односно за 
извршување на тие услуги, од друга страна. 

Како продадени (фактурирани) стоки и извр-
шени (фактурирани) услуги се смета продажба на 
стоки и вршење услуги на други лица вон претпри-
јатието, вклучувајќи ги тука работниците и слу-
жбениците на претпријатието (екстерна реализа-
ција), како и продажба на стоки и вршење услуги 
на товар на одделните фондови на претпријатието 
и инвестиционите кредити. 

Остварениот доход од ст. 1 на оваа точка се 
намалува со вонредни и неработни расходи, а се 
наголемува со вонредни и неработни приходи. 

Кога се пресметува остварениот доход ка ј про-
изводните претпријатија, делот од платниот фонд, 
што се наоѓа укалкулиран во недовршеното про-
изводство и во готови производи на запас, како и 
евентуално во запаси на материјали на 30 јуни 
1953 година, не се пренесува во остварениот доход. 
Таков неостварен дел од платниот фонд останува 
укалкулиран во недовршеното производство и го-
товите производи со противставка на контото на 
укалкулирани заработен (200) во висината што му 
одговара на полниот износ на заработките по та-
рифниот правилник на претпријатието. 

На укалкулираните заработки во смисла на 
претходниот став претпријатието има право на 
аконтација во висина на просечниот платен фонд 
утврден по чл, 4, односно 5, 6 и 7 од Уредбата за 
данокот на платниот фонд, како и .на износите од 
чл. 12 од споменатата уредба укалкулирани во 
недовршеното производство, готовите производи на 
запас и во запасите на материјали на крајот на 
пресметаниот период, под услов да располага со 
потребни средства за нивна исплата. 

Утврдувањето на висината на доходот и не-
говата расподелба се врши на образецот III, односно 
за трговските претпријатија на образецот IV, при 
што контата на остварениот доход, на вонредните 
и неработните расходи и вонредните и неработните 
приходи не се затвораат, туку остануваат отворени 
за натамошни книжења во второто полугодие 1953 
година. Потребните книжења на расподелбата на 
доходот и вонредните приходи како и покритие на 
вонредните расходи се вршат преку соодветните 
конта на распоредот односно покритието (909, 
919, 959). 

7) Сиот остварен доход на претпријатијата за 
периодот јануари—јуни 1953 година, утврден врз 
основа на одредбата од претходната точка, претпри-
јатијата го делат на платен фонд и на акумулација 
И "фондови по одредбите од ова упатство и други 
прописи што се однесуваат до утврдувањето и ра-
споделбата на доходот на стопанските претприја-
тија. 

Претпријатијата се должни да ја прокнижат 
под 30 јуни 1953 година во своето книговодство 
расподелбата на остварениот доход за периодот 
јануари—јуни 1953 година. 

Претпријатијата кои врз основа на завршните 
сметки за 1952 година ги пренесле во 1953 година 
непокриените износи по чл. 8 од Уредбата за за-
вршните сметки за 1952 година, а кои во периодот 
јануари—јуни 1953 година оствариле доход пого-
лем од доходот со кој ја обезбедуваат исплатата на 
платниот фонд по прописите што постојат, можат 
преостанатиот дел од доходот да го резервираат за 
покритие непокривените износи од чл. 8 на споме-
натата уредба. 

8) На товар на платниот фонд на претпријати-
јата згГ периодот јануари—јуни 1953 година паѓаат 
издатоците предвидени во чл. 5 и 21 од Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/53). 

За периодот јануари—март 1953 година прет-
пријатијата што не плаќаат акумулација и фон-
дови, туку само придонес за социјално осигуру-
вање, како што се претпријатијата на филмската 
индустрија, издавачките претпријатија, Државниот 
осигурителен завод, Државната лотарија на ФНРЈ, 
управите за станбени згради, претпријатијата за 
работа со спрежни возила, претпријатијата и ди-
рекциите во ликвидација, потоа општествените ор-
ганизации и др., ги исплатуваат на товар на до-
ходот а не на товар на платниот фонд следните 
издатоци: дневници за службени патувања и пре-
местувања, патни паушали и теренски додатоци, 
заработен по ефектот на доброволна работна сила 
и заработен од кои се откажале работните колек-
тиви на споменатите претпријатија доброволно за 
социјални цели. 

Од позитивното салдо на разликите на деви-
зните курсеви што проистекнува од продажбата на 
девизи од 1 јануари до 5 мај 1953 година, по одби-
ток на износот што е употребен за да се намират 
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губитоците станати поради примена на коефици-
ентите при извозот односно увозот, како и по од-
биток на износите што им се одобрени на коми-
тетите од овие разлики, се внесува во корист на 
доходот на претпријатието 10% од тоа салдо, а 
најмалу 20% од званичниот курс на девизите. 
Остатокот на салдото на овие разлики претприја-
тието го уплатува во својот резервен фонд. 

Ако остварениот платен фонд на производните 
претпријатија — извозници пресметан од дохо-
дот во кој е внесено и 10% од разликата на деви-
зните курсеви од претходниот став, не го достига 
просечниот платен фонд, претпријатието ќе внесе 
во доходот повеќе од 10%, од разликата на деви-
зните курсеви, но најповеќе онолку колку што е 
потребно да се постигне просечниот платен фонд. 

9) Платниот фонд и неговата расподелба за 
периодот јануари—јуни 1953 година се пресметува 
на образецот V. Оваа пресметка е времена додека 
конечна пресметка на остварениот платен фонд и 
неговата расподелба за 1953 година ќе се изврши 

на крај на 1953 година во смисла на одредбата, на 
чл. 22 од Уредбата за данокот на платниот фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53). 

Со обѕир дека за пресметка и расподелба ,на 
платниот фонд за периодот јануари—март 1953 го-
дина ќе се применат одредбите од Уредбата за да-
нокот на вишокот на платниот фонд („Службен / 
лист на ФНРЈ", бр. 34/52), односно за трговските ? 

претпријатија одредбите од Уредбата за основите 
на работењето и за платниот фонд на трговските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
39/52), а за периодот април—јуни 1953 година од-
редбите од Уредбата за данокот на платниот фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53), претприја-
тијата за пресметка и расподелба на платниот фонд 
за периодот јануари—јуни 1953 година привремено 
ќе ги применат одредбите на чл. 22 од Уредбата за 
данокот на платниот фонд. 

Претпријатието најпрво го утврдува остваре-
ниот платен фонд за сиот период јануари-јуни 
1953 година во смисла на одредбата од точ. 7 на 

Претпријатие - - - , Образец 1Ѓ 
НР „ „ „ . 
Стопанска гранка „ „ „ ^ . ГРУПИРАН БИЛАНС 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1953 ГОДИНА 

Состојба на 
1 1 1953 

' (салдо) 

Билансна состојба на 30 VI 1953 

Ред. 
бр. О п и с 

Состојба на 
1 1 1953 

' (салдо) 
Вкупен промет во 

1 полугод. 1953 
С а л д о 

на 30 VI 1953 

долгува побарува долгува побарува долгува побарува 

1 1 1 2 3 4 5,г 6 7 8 

1 Народна банка на ФНРЈ: 
а) редовен — 101 
б) термински — 104 

Купувачи — НО, 111 
Добавувачи — 112, 113 и обврски 
за нефактурирани стоки — 145 
Запаси на суровини и материја-

ли (целата класа 3) 
Производство во тек (целата кла-

са 5 — и кл. 4, доколку не е 
пренесено на класата 5) — 

Стока и готови производи (це-
лата класа 6) 

Народна банка на ФНРЈ: 
а) редовен — 101 
б) термински — 104 

Купувачи — НО, 111 
Добавувачи — 112, 113 и обврски 
за нефактурирани стоки — 145 
Запаси на суровини и материја-

ли (целата класа 3) 
Производство во тек (целата кла-

са 5 — и кл. 4, доколку не е 
пренесено на класата 5) — 

Стока и готови производи (це-
лата класа 6) 

2 

Народна банка на ФНРЈ: 
а) редовен — 101 
б) термински — 104 

Купувачи — НО, 111 
Добавувачи — 112, 113 и обврски 
за нефактурирани стоки — 145 
Запаси на суровини и материја-

ли (целата класа 3) 
Производство во тек (целата кла-

са 5 — и кл. 4, доколку не е 
пренесено на класата 5) — 

Стока и готови производи (це-
лата класа 6) 

3 

4 

5 

Народна банка на ФНРЈ: 
а) редовен — 101 
б) термински — 104 

Купувачи — НО, 111 
Добавувачи — 112, 113 и обврски 
за нефактурирани стоки — 145 
Запаси на суровини и материја-

ли (целата класа 3) 
Производство во тек (целата кла-

са 5 — и кл. 4, доколку не е 
пренесено на класата 5) — 

Стока и готови производи (це-
лата класа 6) 

( И ц и к 4 с ф Џ Л . 

X X X 

А V А а Ф е ' ( Н И М 

м и т 

X X X 
6 

Народна банка на ФНРЈ: 
а) редовен — 101 
б) термински — 104 

Купувачи — НО, 111 
Добавувачи — 112, 113 и обврски 
за нефактурирани стоки — 145 
Запаси на суровини и материја-

ли (целата класа 3) 
Производство во тек (целата кла-

са 5 — и кл. 4, доколку не е 
пренесено на класата 5) — 

Стока и готови производи (це-
лата класа 6) X X X X X X 

З б и р 
Укалкулирани заработки — 200 

(201) 
Аконтации на заработете — 141 
Остварени заработки — 202 
Односи со буџетот (контата од 

групата 13) 
Сета друга актива и пасива (о-

свен кл. 0,8 и 9) 
Основни средства. (кл. 0) и изво-

ри на основ, средства (кл. 8) -
Вонредни и неработ. расходи — 

900 и покритие на вонред. и 
неработните расходи — 909 — 

Вонред. и неработ. приходи — 
910 и распоред на вонред. и 
неработ. приходи — 919 

Остварен доход — 950 
Распоред на остварениот доход 

7 

8 
9 

10 

И 

12 

З б и р 
Укалкулирани заработки — 200 

(201) 
Аконтации на заработете — 141 
Остварени заработки — 202 
Односи со буџетот (контата од 

групата 13) 
Сета друга актива и пасива (о-

свен кл. 0,8 и 9) 
Основни средства. (кл. 0) и изво-

ри на основ, средства (кл. 8) -
Вонредни и неработ. расходи — 

900 и покритие на вонред. и 
неработните расходи — 909 — 

Вонред. и неработ. приходи — 
910 и распоред на вонред. и 
неработ. приходи — 919 

Остварен доход — 950 
Распоред на остварениот доход 

X X X 

X X X 
X X X 

1 Н Н Х 
1 4 Ш Џ 9 9 0 

1 1 I X 
4 в С 4 Ф в 4 

. . 1 . % . . 

X X X 

7 

8 
9 

10 

И 

12 

З б и р 
Укалкулирани заработки — 200 

(201) 
Аконтации на заработете — 141 
Остварени заработки — 202 
Односи со буџетот (контата од 

групата 13) 
Сета друга актива и пасива (о-

свен кл. 0,8 и 9) 
Основни средства. (кл. 0) и изво-

ри на основ, средства (кл. 8) -
Вонредни и неработ. расходи — 

900 и покритие на вонред. и 
неработните расходи — 909 — 

Вонред. и неработ. приходи — 
910 и распоред на вонред. и 
неработ. приходи — 919 

Остварен доход — 950 
Распоред на остварениот доход 

о ш 

0 ф ЏЏ џ Ф ̂  

ММкФ^ 

. 4 4 Џ Џ А Ф 

( 1 

С % 4 ф 4 С ' 1 М 1 1 М 

ш цџџџ т 

е е ве е с Ф 

13 

14 

15 
16 

З б и р 
Укалкулирани заработки — 200 

(201) 
Аконтации на заработете — 141 
Остварени заработки — 202 
Односи со буџетот (контата од 

групата 13) 
Сета друга актива и пасива (о-

свен кл. 0,8 и 9) 
Основни средства. (кл. 0) и изво-

ри на основ, средства (кл. 8) -
Вонредни и неработ. расходи — 

900 и покритие на вонред. и 
неработните расходи — 909 — 

Вонред. и неработ. приходи — 
910 и распоред на вонред. и 
неработ. приходи — 919 

Остварен доход — 950 
Распоред на остварениот доход 

л в % % е л % 
V С Ф Ф С ( к 

џ џ џ џ с а . 
4 % 4 Ф ш в . 

X X X 

- . 1 в в . . 

V Ф е а а џ е .Ј 
Ш Ч 1 Џ С 4 е 
V 1 1 в 1 А 4 

И И И ) 
Н 1 1 1 1 1 

М И Ј ' ' 

С к % % к в 1 
џ ш а к џ к к 

X X X 
В к у п н о : В к у п н о : . . ф . 4 . . 

" 4 " " 

Задбилансна евиденција - - -

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 
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ова упатство. Потоа го утврдува бројот на работник-
о н за фактично потрошеното работно време во 
тој период и тоа одделно за тримесечје^ јануари— 
март 1953 година според одредбите од Уредбата за 
данокот на вишокот на платниот фонд, односно 
според одредбите од Уредбата за основите на ра-
ботењето и за платниот, фонд на трговските прет-
пријатија, а одделно за периодот април- јуни 1953 
година според одредбите од Уредбата за данокот 
на платниот фонд. Со ставање бројот на работник 
— дни од периодот јануари—март во однос со бројот 
на работник — дни од периодот јануари—јуни се 
добија односот што изразен во проценти служи за 
утврдување на остварениот платен фонд за пери-
одот јануари^март, додека со одбијањето на овој 
износ од вкупно остварениот платен фонд се до-
бива остварениот платен фонд за периодот април— 
јуни 1953 година. 

Во смисла од претходниот став ќе постапат 
трговските претпријатија, како и оние претприја-
тија во кои на крај на секој месец или на крај 
не секои три месеци се пресметува платниот фонд 
за сето работно време потрошено во пресметков-
ниот период, т. е. оние претпријатија што немаат 
недовршено производство ни готови производи на 
гапас, па спрема тоа ни укалкулирани заработен 
на запасите на пресметковниот период. Овие прет-
пријатија го утврдуваат просечниот платен фонд 

Образец III 
Претпријатие - -
НР „ , - . 
Околија . - - -
Стопанска гранка „ „ 
ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПО-
ДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУ-

АРИ—ЈУНИ 1953 ГОДИНА 
А. Остварен доход 

Б. Стопа на акумулацијата и фондовите 
а) сојуз, и репуб. - - % 
б) на околијата (градот) - „ % 

В. Расподелба на доходот 

ех И з н о с 
о 
еј о О, 

Елементи на остварениот 
доход претко-

лона 
гл. 

колона 

1 Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

2 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

3 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

4 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

5 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 6 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 6 

Остварени заработен (202) 
а) I тримесечје 
б) II тримесечје 

Фонд за самостојно распо-
лагање (792) 
а) делот од АФ по Соју-

зната — републ. стопа 
б) делот на разликата на 

АФ помеѓу АФ по сто-
пата на околијата (гра-
дот) и АФ по Сојуз.— 
републ. стопа 

Придонес за социјално о-
сигурување (132) на нето 
исплатените заработен до 
30 VI 1953 година 

Општествен придонес (130) 
а) по Сојуз.-реп. стопа 
б) дел на разликата на 

АФ помеѓу АФ по Со-
јуз. и АФ по околи-
ската (градската) сто-
па што му припаѓа на 
НО на околијата (гра-
дот) 

Вкупно расподелени АФ 
(2 + 3 + 4) 

Расподелен доход (1 + 5) 

Г, Обврски од расподелбата на доходот 

Ре
д.

 б
р.

 

Обврска 
За периодот I. VI. 1953 г. 

Ре
д.

 б
р.

 

Обврска Оства-
рено 

Упла-
тено 

Треба да се 
4- уплати 
— врати 

1 

2 

Фонд за сомостој-
но располагање 
(792) 

Општествен придо-
нес (130) 
а) по Сојузната-

републ. стопа 
б) дел на разли-

ката на АФ 
помеѓу АФ по 
Сојузната сто-
па и АФ по 
околиската 
(градската) 

,стопа што му 
припаѓа на НО 
на околијата 
(градот) 

1 

2 

Фонд за сомостој-
но располагање 
(792) 

Општествен придо-
нес (130) 
а) по Сојузната-

републ. стопа 
б) дел на разли-

ката на АФ 
помеѓу АФ по 
Сојузната сто-
па и АФ по 
околиската 
(градската) 

,стопа што му 
припаѓа на НО 
на околијата 
(градот) 

1 

2 

Фонд за сомостој-
но располагање 
(792) 

Општествен придо-
нес (130) 
а) по Сојузната-

републ. стопа 
б) дел на разли-

ката на АФ 
помеѓу АФ по 
Сојузната сто-
па и АФ по 
околиската 
(градската) 

,стопа што му 
припаѓа на НО 
на околијата 
(градот) 

1 

2 

Фонд за сомостој-
но располагање 
(792) 

Општествен придо-
нес (130) 
а) по Сојузната-

републ. стопа 
б) дел на разли-

ката на АФ 
помеѓу АФ по 
Сојузната сто-
па и АФ по 
околиската 
(градската) 

,стопа што му 
припаѓа на НО 
на околијата 
(градот) 

Раководител на сметководството, 
Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

како за првото така и за второто тримесечје 1953 
година според бројот на работник"дни за односните 
периоди, и тоа со примена на одредбите од Уред-
бата за данокот на вишокот на платниот фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52) односно од-
редбите од Уредбата за основите на работењето и 
за платниот фонд на трговските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) за првото 
тримесечје, а со примена на одредбите од Уредбата 

Ре
д.

 б
р.

 

Елементи на структурата на 
остварениот доход 

И
зн

ос
 

1 Остварена разлика помеѓу продавната 
цена и цената на чинењето на реа-
лизацијата намалена за евентуален 
данок на промет (салдо од групата 
65) 

СО
 

ГО
 

Сразмерен дел на намалувањето од-
носно наголемувањето цените на чи-

нењето на реализираните произво-
ди, доколку се евидентираат произ-
водите по планската цена на чине-
њето (629) 

Укалкулирани заработки во реализа-
раните производи (200/9) 

Настанати вонредни приходи (919) 
В к у п н о : 

5 
6 
7 

8 

Настанати вонредни расходи (909) 
Остварен доход (салдо од контото 950) 
Резервирано покритие на износите од 

чл. 8 на Уредбата за завршните 
сметки 1952 год. (270/а) 

Доход за расподелба ? 
Доход содржан во фактурираните а 

до 30 VI ненаплатени стоки Дин. 
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Претпријатие 
НР „ ^ ^ 
Околија 

Образец XV 

Стопанска гранка -
ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРУВАЊЕТО И РАСПО-
ДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА ОД 1 I ДО 30 VI 1953 ГОДИНА 
I, Вредност на запасот на стоките по набавни цени 
1. Залае на стоки на почеток на годината 
2. Набавка на стоки од 1 I до 30 VI1953 г. ЈјЈЈј ЉС 
3. Вкупно (1 + 2) и Ш Т 
4. Залае на стоките по продавните цени ^ 

на 30 VI 1953 година ЈВХкЅ^Ѕ 
5. Салдо на контото 691 на 30 VI 1953 г. 
6. Вредност на запасот на стоки по на- "" 

бавни цени на 30 VI 1953 г. (4—5) Ѕ 
II. Промет на контото 691 
(Неостварен рабат, маржа и разлики 
во цената од 1. I. до 30. VI. 1953 г.) 

1. Салдо на 1. I. 1953 год. „,Д .. 
2. Пресметана разлика во цената од 1. 

I. до 30. VI. ,.'. 
3. Вкупно (1 + 2) , 
4. Остварена разлика во цената од 1. I. 

до 30. VI. 
Б. Салдо на контото 691 на 30. IV. 1953 г. 

(3—4) 
Ш. Пресметка на доходот 

1. Остварен рабат, маржа и разлика во 
цената -

2. Добивка од девизното работење и ра-
зни примања 

3. Вишок на вонредните приходи над 
вонредните расходи 

4. Позитивен резултат на споредната деј-

5. Вкупно (1 + 2 + 3 + 4) ,јМЈСШ% 
6. Вишок на вонредните расходи над 

вонредните приходи 

7. Негативен резултат на споредната деј-

в, Вкупно (6 + 7) "ТЅбц 
9. Бруто приход (5-8) Ђ Ш Ш . 

10. Материјални трошоци 
11. Останува (9—10) .Ц.ЏЈЈЈ 
12. Амортизација Ј 
13. Доход (11-12) / Ш (Ш 
14. Доход во фактурираните а до 30. VI. 

ненаплатените стоки 
IV. Расподелба на доходот 

1. Остварен платен фонд 
I трим II трим. , Вкупно ^ 

- 2. Акумулација и фондови 
I трим И трим. . . 5 . Вкупно  

3. Доход (1 + 2) : г 
I трим II грим Вкупно 

4. Земена позајмица од рез. фонд 1.1...111..... 
а) за плати 
I трим II трим. . . . . Вкупно  
б) за А и Ф 
I трим II трим Вкупно „ „ ^ ^ 

5. Фонд за самостојно располагање: 
а ) % од износот на АФ по-

Сојузната стопа „ 
б) % од разликата помеѓу 

сојузната и околиска-
та стопа на АФ ^ ^ 

6. Придонес за-резервниот фонд ( % 
на износот на АФ по сојузната стопа) 

7. Придонес за социјално осигурување. 
( % од нето исплатениот платен 
фонд до 30. VI. 1953 год.) - -

соди над , ј ^ 

8. Општествен придонес % по св-
јузната стопа „ 

9 . % од разликата помеѓу со-
јузната и околиската стопа 
за буџетот на околијата 
(градот) : 

Вкупно: 

V. Обврски од расподелбата на доходот 

О б в р с к а 
За периодот 1- у Ј-1953 год. 

Оства-
рено 

Упла-
тено 

Треба да се 
-Ј- уплат 
— врати 

Фонд за самостој-
но располагање 
(792) 

Придонес за ре-
зервниот фонд 
(. . .) 

Општествен при-
донес (130) 
а) по сојузната 

стопа 
б) дел на разли-

ката на АФ 
помеѓу соју-
зната и околи-
ската (град-
ската) стопа 
што му при-
паѓа на НО на 
околијата 

^ ( г р а д о т ) 
Раководител на сметководството, 

Директор на претпријатието 
Претседател на управниот одбор, 

за данокот на платниот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/53) за второто тримесечје. 

Другите претпријатија, кои на 1 јануари 1953 
година имале на запас недовршено производство и: 
готови производи од 1952 година, на потрошеното 
работно време за периодот јануари—март 1953 го-
дина, во смисла на, ст. 3 од оваа точка, му го до-
даваат потрошеното работно време во 1952 година 
што им одговара на нереализираните укалкули-
рани заработки на контото 200 на крај на 1952 
година. 

Од вкупно потрошеното Бреме во периодот ја-
нуари—јуии 1953 година, гаголемено за пренесе-
ното работно време од 1952 година во смисла на 
претходниот став се одбија оној дел на потроше-
ното работно време што им одговара на ^ р е а л и -
зираните укалкулирани заработки на контото 200 
во запасите на недовршеното производство и гото-
вите прорхзводи на 30 јуни 1953 година. На тој на-
чин се добија реализираното потрошено работно 
време што му одговара на остварениот платен 
фонд за периодот јануари—јуни 1953 година. 

Со пресметаното потрошено работно време за 
периодот јануари—јуни 1953 година во смисла на 
претходниот став, се става во однос работното вре-
ме потрошено во периодот јануари—март 1953 го-
дина, наголемено за потрошеното работно време 
во 1952 година што им одговара на укалкулираните 
заработен на контото 200 на крајот на 1952 година, 
и така се добија процентот што служи за утврду-
вање кој дел на остварениот платен фонд, пре-
сметан на 30 јуни 1953 година за првото полугодие 
на 1953 година, отпаѓа на периодот јануари—март 
1953 година. Со отфрлување делот на платниот 
фонд што отпаѓа на периодот јануари—март 1953 
година од утврдениот платен фонд остварен за 
прво полугодие на 1953 година се добија оствареа 
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ниот платен фонд за периодот април—јуни 1953 
година. 

Пример за пресметка на остварениот и просечниот 
платен фонд 

1. Остварен платен фонд во пе-
риодот јануари—јуни :— 

2. Реализирано потрошено работ-
' но време (работници-дни): 

а) работници-дни од I—VI — 
б) пренесени работници-дни од 

1952 година — 
ВКУПНО: 

в) број работници дни што им 
одговара на укалкулираните 
заработен на 30. VI. 

3. Потрошено работно време (ра-
ботници-дни): 

а) за периодот I—III 
б) пренесено од 1952 година — 

4. Процентуален однсс на бројот 
работници-дни на првото три-
месечје спрема бројот работ-
ници-дни за периодот јану-

Динари 

600.000 

1.600 

4-124 
1Л24 

- 1 6 4 

500 
124 

ари—дуни ( 624 х 100^ ^ 
\1.560 / 

1.560 

624 

4000 

5. Остварен платен фонд за пе 

риодот јануари 

6. Остварен платеа фон^ за периодот 
април—јуни (600.00(^-240.000) 

7. Просечен платан фонд За периодот ја-
нуари-март (624 :20 24 работници-ме 
сефг, 24 X 9.000) 

8. Број работаици-месеци во второто три-
^ м е с е ч ј е (1.5(60 — 6^4 = 836 ; 836 : 26) 
9. Состав на работната сила по пооддел-

ни видови работници и службеници 
врз основа на фактичко потрошеното 
работно време (по платниот список) за 
периодот април—јуни искажан во про-
центи е следен: висококвалификувани 
15%, квалификувани 40%, полуквали-
фикувани 25%, неквалификувани 20%. 

10. Од 36 остварени работник-месеци за 
периодот април—јуни отпаѓа на: 
висококвалификувани Дин. 

15% = 5,4 работник-месеци X 12.000 = 
квалификуваш! 
40% = 14,4 работник-месеци X 8.800 = 

полуквалификувани 
25% = 9 работник-месеци X 7.000 = 

Динари 

240.00 

360.000 

216.000 

36 

Дин, 
64.800 

126.720 

63.000 

Претпријатие „ 
Стопанска гранка „ Образец ^ 
НР - - „ 
Околија - - - - -

ОСТВАРЕН ПЛАТЕН ФОНД И НЕГОВА РА (^ПОДЕЛБА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ 1953 

и 
ѕ ^ 3 л О П И С 

I ТРИМЕСЕЧЈЕ II ТРИМЕСЕЧЈЕ 

ех Ир^колона 
V ; 

гл. вадена прехколоаа гл. колена 

5! 
Остварен платен фонд 
Од тоа претставуваат: 

а) надокнади за кои не се евидентира потро-
шеното работно време за I тримесечје (ст. 6 
точ. 9 од Упатството) 

б) награди на учениците во стопанството за I 
тримесечје (само за -трговијата) 
в) износите наведени во чл. 12 од Уредбата за 

данокот на платниот фонд за II тримесечје 

X X I X X X X X 
5! 

Остварен платен фонд 
Од тоа претставуваат: 

а) надокнади за кои не се евидентира потро-
шеното работно време за I тримесечје (ст. 6 
точ. 9 од Упатството) 

б) награди на учениците во стопанството за I 
тримесечје (само за -трговијата) 
в) износите наведени во чл. 12 од Уредбата за 

данокот на платниот фонд за II тримесечје 

4 в в в в в % 

X X X X 

X X X I 

X X X X 

н и 

X X X X 

X XX X 

X X X X 

X X X X 

3) 
4) 

Остаток на остварениот платен фонд (1—2) 
Просечен платен фонд 

X X X X XX X X 3) 
4) 

Остаток на остварениот платен фонд (1—2) 
Просечен платен фонд X X X X X X XX 

5) Разлика помеѓу остварениот и просечниот платен 
фонд (3—4) 
а) Данок на вишокот на платниот фонд одно-

сно на платниот фонд 
б) Делот на вишокот на платниот фонд распо-

реден во фондот за самостојно располагање 
Вишок на платниот фонд односно разлика за 

исплата (5—6) 
Покритие на заработите од резервниот фонд 

(само за трговијата) 

X X X X X X X X 
Ф 

Разлика помеѓу остварениот и просечниот платен 
фонд (3—4) 
а) Данок на вишокот на платниот фонд одно-

сно на платниот фонд 
б) Делот на вишокот на платниот фонд распо-

реден во фондот за самостојно располагање 
Вишок на платниот фонд односно разлика за 

исплата (5—6) 
Покритие на заработите од резервниот фонд 

(само за трговијата) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

Разлика помеѓу остварениот и просечниот платен 
фонд (3—4) 
а) Данок на вишокот на платниот фонд одно-

сно на платниот фонд 
б) Делот на вишокот на платниот фонд распо-

реден во фондот за самостојно располагање 
Вишок на платниот фонд односно разлика за 

исплата (5—6) 
Покритие на заработите од резервниот фонд 

(само за трговијата) 

/) 

Разлика помеѓу остварениот и просечниот платен 
фонд (3—4) 
а) Данок на вишокот на платниот фонд одно-

сно на платниот фонд 
б) Делот на вишокот на платниот фонд распо-

реден во фондот за самостојно располагање 
Вишок на платниот фонд односно разлика за 

исплата (5—6) 
Покритие на заработите од резервниот фонд 

(само за трговијата) 

X X X л П Ј ) 

8) 

Разлика помеѓу остварениот и просечниот платен 
фонд (3—4) 
а) Данок на вишокот на платниот фонд одно-

сно на платниот фонд 
б) Делот на вишокот на платниот фонд распо-

реден во фондот за самостојно располагање 
Вишок на платниот фонд односно разлика за 

исплата (5—6) 
Покритие на заработите од резервниот фонд 

(само за трговијата) X X X X 

У 
х х 

9) 
Платен фонд за исплата (2 + 4 + 7) или (2 -Ј- 3) 
или (2 + 3 + 8) 

Распореден платен фонд 
X X X X х х х Ј 9) 

Платен фонд за исплата (2 + 4 + 7) или (2 -Ј- 3) 
или (2 + 3 + 8) 

Распореден платен фонд X X X X ^ЃГх% 
10) 
И) 

Нераспореден остаток на платниот фонд за 1953 
година X X X X Ј Г х Г ^ 

12) 1 Нераспореден остаток на платниот фонд од 1952 година 

13) На товар на платниот фонд за 1953 година фактичко исплатено 

Раководител на сметководството, Директор на претпријатието, 
Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие - О б р а з е ц VI 
НР ^ ^ „ „ „ 
Околија „ „ - - -
Стопанска гранка . 

ПРЕГЛЕД НА УКАЛКУЛИРАНИТЕ ЗАРАБОТКА 
А. Структура на укалкулираните заработки во 
текот на периодот јануари—јуни 1953 година 

О. Број на 
контото 

(класата) 

Укалкулирано на товар 
о 
се 4) О, 

Број на 
контото 

(класата) 
Н а з и в на к о н т о т о 

(класата) 
Износ 

1. 
2. 
3. 

4. 

Кл. 5 
Кл. 0 
Кл. 3 

900 

Производство во тек 
Основни средства 
Запаси на суровини и 

материјали 
Вонредни и неработни 

расходи 

5. Укалкулирани заработки во корист 
на контото 200 во текот на I 
полугодие: 

6. Пренесени укалкулирани заработки 
од 1952 год.: 

В к у п н 0Ѓ5Н-6Ј: 

Б. Структура на укалкулираните 
заработи на 30. VI. 1953 г. 

о, о 

а 

Број на 
контото 
(класата) 

Укалкулирано на товар о, о 

а 

Број на 
контото 
(класата) 

Н а з и в на к о н т о т о 
(класата) 

Износ 

1. 
12. 

3. 
4. 

Кл. 5 
Кл. 6 
Кл. 0 
Кл. 3 

Недовршено производство 
Готови производи 
Основни средства 
Запаси и суровини на 

материјали 

5. Салдо на укалкулираните заработки 
на контото 200 

6. Укалкулирани заработки од р. бр. 
1—4 според просеците од Уредба-
та за данокот на платниот фонд 
(чл. 4 и 7) и издатоци по чл. 12 

Раководител на сметководството, 
Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 

неквалификувани 
20% гг 7,2 работник-месеци X 6.000 " 43.200 

Вкупно 100% = 36 работник-месеци X 8.270 гг 297.720 
11. Просечен платен фонд за периодот 

април- јуни 297.720 
Доколку односот по тон. 4 изнесува 100 или 

повеќе проценти, тогаш целиот износ на остваре-
ниот платен фонд се пресметува спрема одредбите 
на Уредбата за данокот на вишокот на платниот 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52). 

Наведениот пример е земен само за работници, 
додека аналогно се врши и пресметка за службе-
ниците, земајќи ги во обзир само податоците за 

службениците -месеци според одредбите на Уред-
бата за данокот на вишокот на платниот фонд, 
односно спрема одредбите на Уредбата за данокот 
на платниот фонд. 

Од остварениот платен фонд за периодот јану-
ари—март 1953 година претпријатијата на кои се 
применуваат одредбите од Уредбата за данокот на 
вишокот на платниот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/52), се одбиваат договорените надок-
нади за работа што во определен износ им се 
исплатуваат на лицата што не се во постојан ра-
ботен однос со претпријатието, или на лицата чие 
потрошено работно време не може да се евиден-
тира, со тоа што да не се зема во обѕир ни потро-
шеното работно време на овие лица при пресмету-
вањето на просечниот платен фонд и тоа: 

а) надокнади за работа на повремените работ-
ници (работници што се зашијуваат од случај до 
случај); 

б) надокнади за работа на сезонските работни-
ци во селското стопанство; 

в) надокнади за работи на лицата вон работен 
однос, како што се надокнади за работа на надво-
решр1те соработници, проектантски и други прет-
пријатија, како и провизии на набавувачи, застап-
ници и аквизитери; 

г) надокнади за работа на други лица вон ра-
ботен однос кои се исплатуваат по парче на про-
извод изработено во станот на работникот; 

д) надокнади за работа на странски стручњаци 
освен надокнади за работа на оние странски струч-
њаци што учествувале во процесот на производ-
ството; 

Образец VII 
Претпријатие - - . 
НР „ „ „ . 
Околија 
Стопанска гранка ^ ^ ^ . 
СОСТОЈБА НА РЕДОВНОТО КОНТО НА НАРОДИ 
АТА БАНКА НА ФНРЈ НА 30 ЈУНИ 1953 ГОДИНА 
1. Состојба на редовното конто на Народната банка 

( 101) во претпријатието - -
2. Состојба на редовното конто на Народната банка 

по изводот бр. „ - на народната банка . 

3. Разлика помеѓу состојбата на претпријатието и 
состојбата на Банката (1—2) или (2—1) „ ^ -

4. Разликата се состои од следните ставки што се 
прокнижени во книговодството на претприја-
тието, а не се прокнижени на 30 јуни во книго-
водството на Народната банка 
а) ., -
б) - - - : „ , - - - - , 
в) - „ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

итн. 
5. На редовното конто кај Народната банка се 

наоѓаат освен обртните средства уште и сред-
ствата: 
а) - - -
б) - - - - - - , . - - - - - - - -

Вкупно точ. 5 -к 
6. Кога средствата под точ. 5 би биле на одделно 

конто при Народната банка, редовното конто 
на Народната банка би покажувало следна со-
стојба (1—5 ако редовното конто на Народната 
банка е активно, односно 1 + 5 ако редовното 
конто на Народната банка е пасивно). 

Раководител на сметководството, 
Директор на претпријатието, 

Претседател на управниот одбор, 
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Претпријатие ,... . . . ... Образец VIII Ј 
НР , 
Околија . -
Стопанска гранка , 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОДУКТОТ 
И ДВИЖЕЊЕТО НА ЗАПАСИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—ЈУНИ 1953 

А, Пресметка на продуктот на претпријатието 

Ред. 
бр. Е Л Е М Е Н Т И 

2 

Износ во 
ООО динари 

В 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 

Реализација 
Запаси на готовите производи на почеток на годината 
Запаси на готовите производи на крај на јуни 
Разлика (-Ј- или —) помеѓу 2 и 3 
Недовршено производство на почеток на годината 
Недовршено производство на крај на ју. и 
Разлика (4- или —) помеѓу 5 и 6 
Вкупно разлика(4 4- 7 или 7 — 4) 
Вредност на производството (1 8) 
Материјали 
Услуги и друго 
Амортизација 
Платен фонд (вкупни лични примања) 
Данок на вишокот на платниот фонд 
Други средства на остварениот платен фонд што се употребени за други 

цели 
Акумулација и фондови 
Данок на промет 
Нето продукт (13 4-14 +15 16 17) 

17.500 
1.000 
1.200 

-1- 200 
500 
400 

- 100 
100 

17.600 
7.200 

520 
1.030 
3.150 

201) 

300 
4.500 

700 
8.850 

Б. Движење на суровините и материјалите и елек тричната енергија 
(без другите услуги) 

во ООО динари 

Вкупно за 
претпријат. 

о д т о а 
Вкупно за 

претпријат. Ел. енерг. 
набавена Гориво Суровини и 

материјал Амбалажа 

1 Состојба на запасите на почеток на 
годината х х х х 1 1 

2 Набав. во текот на периодот јануари 
- ј у н и 1953 

Т Потрошено во текот на периодот 
јануари^јуни 1953 

4 Запаси на крајот на јуни ј Х Х Х Х 

Раководител на сметководството, 
Претседател на управниот одбор, 

Директор на претпријатието, 

ѓ) парични казни што во периодот ј а н у а р и -
март се изречени против претпријатието (поради 
разни девизни, даночни, царински и други прекр-
шоци, арбитражни казни и казни по други вини), 
освен пеналите и договорните казни, 

Трговските претпријатија на кои се примену-
ваат одредбите од Уредбата за основите на работе-
њето и платниот фонд на трговските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), ги одбиваат 
од остварениот платен фонд за периодот од 1 ја -
нуари до 31 март 1953 година, покрај издатоците 
цитирани во чл. 19 од споменатата уредба, уште и 
износите цитирани во претходниот став под ѓ). 

При пресметувањето на даночната основица за 
пресметување данокот на платниот фонд — за пе-
риодот април—јуни 1953 година од делот на оства-
рениот платен фонд што се исплатува на име за-
работен претходно се одбиваат износите цитирани 

вочл, 12 од Уредбата за данокот на платниот фонд, 

IV. Обрасци за полу годишниот биланс 
10) Полугодишниот биланс на претпријатијата 

за период јануари—јуни 1953 година се состава на 
следните обрасци што се составен дел од ова упат-
ство: 

Образец I - Заклучен лист 
Образец II - Групиран биланс 
Образец III — Пресметка и расподелба на до-

ходот 
Образец IV — Пресметка и расподелба на до-
- - - ' ходот на трговските претприја-

тија 
Образец V - Остварен платен фонд и негова 

расподелба 
Образец VI - Преглед на укалкулираните за-

работен 
. Образец VII — Состојба на редовното конто на 

„ Народната банка на ФНРЈ 
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Покрај овие обрасци претпријатијата ќе соста-
ват Образец VIII — Статистички податоци за про-
дуктот и движењето на запаеите за првото полу-
годие 1953 година на начинот пропишан со точ. 24 
од Упатството за примена на Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1952 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр.13/53). Овој 
образец претпријатието е должно да го испрати до 
статистичкиот уред на околијата (градот) до сро-
кот определен за предавање на п о л у г о д и ш т е би-
ланс за 1953 година. 

V. Завршни одредби 
11) Претпријатијата се должни претходно да ги 

согласат со Народната банка на ФНРЈ сите износи 
на извршените исплати на товар на платниот фонд 
и уплати на акумулацијата и фондовите за перио-
дот јануари—јуни 1953 година, без обзир дали тие 
исплати и уплати се извршени на товар на оства-
рениот доход по општествената евиденција при 
Банката или се исплатени како аконтации. 

Исто така претпријатијата се должни пред да 
состават биланс за полугодието јануари—јуни 1953 
година да ги извршат во своите книговодства сите 
книжења врз основа на одобрените завршни смет-
ки за 1952 година на кои е дадена согласност од 
надлежниот орган. 

12) Билансот за првото полугодие го прегле-
дува и одобрува работничкиот совет на претприја-
тието односно управниот и надзорниот одбор на 
задругата. 

13) По извршениот преглед и одобрување на 
билансот за првото полугодие 1953 година, во сми-
сла на претходната точка, претпријатијата ги ис-
праќаат пополнетите обрасци од точ. 10 од ова 
упатство освен образецот VIII, заедно со преписот 
на одлуката на работничкиот совет за одобрување 
на полугодишниот биланс во по два примерка до 
Народната банка на ФНРЈ, при која имаат теку-
шта сметка, и тоа трговските претпријатија нај-
доцна до 25 јули, а другите претпријатија најдоцна 
до 15 август 1953 година. 

Народната банка на ФНРЈ е должна веднаш 
по приемот на одобрените полугодишни биланси 
еден примерок од комплетот на овој биланс да 
му го испрати на секретаријатот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот) на чие под-
рачје се наоѓа претпријатието. 

Претпријатијата што не ќе го испратат полу-
годишниот биланс на пропишаните обрасци до се-
кретаријатот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот) и до Народната банка на ФНРЈ 
до срокот определен во претходниот став не ќе 
можат да подигнат при Народната банка на ФНРЈ 
повеќе од 80% од просечниот платен фонд за ис-
плата на товар на платниот фонд, без обѕир дали 
оствариле и поголем платен фонд, се' до моментот 
на предавањето на полугодишниот биланс. 

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

Бр. 10652 
27 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Душан Чалиќ, с. р. 

годни марки што се пуштени во течај 1952 година 
за кои во решенијата не се определени срокови за 
франкатурната вредност, се повлекуваат од течај, 
со тоа што со истите да можат да се франкираат 
поштенски пратки заклучно до 31 август 1953 го-
дина. 

По ова решение им престанува франкатурната 
вредност од 1 септември 1953 година на следните 
изданија на пригодни поштенски марки: 

1) Ден на Армијата 1951 - (15 и 150 дин.); 
2) Шеесетгодишник на раѓањето на Маршал 

Тито - (15, 28 и 50 дин.); 
3) Детска недела - (15 дин.); 
4) XV олимпијада — (5, 10, 15, 28, 50 и 100 дин.); 
5) Ден на морнарицата 1952 — (15, 28 и 50 дин.); 
6) I југословенска филателистичка изложба во 

Белград — (15 дин.); 
7) VI Конгрес на КПЈ - (4 марки по 15 дин.). 

Бр. 6726 
20 јуни 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

209. 
Врз основа на чл. 5 од Закогот за поштенско-

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ТЕЧАЈ ПРИГОДНИТЕ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 
ДЕНОТ НА АРМИЈАТА 1951 И СИТЕ ПРИГОДНИ 

ПОШТЕНСКИ МАРКИ ОД 1952 ГОДИНА 
Пригодните поштенски марки издадени по по-

вод Денот на Армијата 1951 година и сите при-

210. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА СПИРАЛНИ БУРГИИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Спирални бургии — Дефиниции 

и ознаки на поими - Ј1ЈЅ К.Ш.001 
Преглед на стандардизирани спи-

рални бургии ЈТЈЅ К.Б3.002 
Спирални бургии — врв Ј1ЈЅ К.Б3.003 
Спирални бургии — пречници Ј17Ѕ К.Б3.004 
Спирални бургии — дозволени 

отстапувања на пречникот ЈХЈЅ К.Б3.005 
Спирални бургии со валчеста 

рачка - ушички ЈХЈЅ К.Б3.006 
Спирални бургии со валчеста 

рачка - куси ЈТЈЅ К.Б3.020 
Спирални бургии со валчеста 

рачка - долги Ј1ЈЅ"К.03.021 
Спирални бургии со панична 

рачка ЈТЈЅ К.Б3.022 
Спирални бургии со конична 

зајакната рачка Ј1ЈЅ К.БЗ.П23 
Алат за задупчување — преглед 

и употреба ЈТЈЅ К.Б3.050 
Бургии — задупчувачи ЈТЈЅ К.Б3.060 
Задупчувачи 60о и 90о Ј1ЈЅ КЛ33.061 
Задупчувачи за заштитени сре-

дишни гнезда 600 и 90о Ј1ЈЅ К.Б3.062 
Двострани впуштувачи за зашти-

тени средишни гнезда 60о и 90о ЈТЈЅ К.Б3.063 
Средишен гнезда од 60о Ј1ЈЅ М.А5.210 
Средишни гнезда од 900 ЈХЈЅ М.А5.2П 
Средишни гнезда од 60о — со 

навој ЈТЈЅ М.А5.212 
Области на примена на алат за 

резање Ј1ЈЅ К.А2.013 
Додаток за огорување за алатите 

со наварена рачка Ј1ЈЅ С.Т3.100 
Четвртки за алати ЈХЈЅ К.А2.001 
Внатрешен конус за машини 

алатки Ј1ЈЅ М.С0.051 
Премин од вратата кон рачката 

ка ј алатот ЈТЈЅ КЈХХ012 
Колички рачки за алати ЈТЈЅ КЛХХ011 

к. 



'Понеделник, 29 јуни 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 26 - Страна 259 

Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во одделно издание на Сојузната комисија 
за стандардизација, што е составен дел на ова 
решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1954 год ша. 

Бр. 944 
12 јуни 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
С. Виторовиќ, с. р. 

вет, по извршеното сравнување со изворниот текст 
установи дека во текстот на Решението за допол-
нување на Решението за рангот на школите и 
курсевите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/53) се 
поткрале долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И 
КУРСЕВИТЕ 

Под IV А. во тон. 2 место: „капетан на крај-
брежна пловидба", треба да стои: „управител на 
голема крајбрежна пловидба,". 

Во истата точка на крај место: „друга класа;" 
г - треба да стои: „прва и втора класа;". 

Под IV А. во тон. 3 и под IV Б. во точ. 8 место 
„и" да се стави запирка, а на крај место точка да 
Се ,стави: „и на машинист на внатрешна пловидба.". 

Под V тон. 5 и под V под Б. точ. 2 треба да 
гласи: „спремата на постар капетан на внатрешна 
пловидба, виши капетан на пристаниште и на виши 
машинист на внатрешна пловидба.". 

Од Одборот за просвета на Сојузниот извршен 
совет-, 20 јуни 1953 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 73 од Уставниот закон, а по 

Предлог, од Претседателот на Републиката, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 

НАРОДНА ОДБРАНА 
Се именуваат за членови на Советот за народ-

на одбрана: ; 
Едвард Кардељ, Потпретседател на Сојузниот 

извршен совет; 
Александар Ранковиќ, Потпретседател на Со-

јузниот извршен совет; 
Милован Ѓилас, Потпретседател на Сојузниот 

извршен совет; 
Моша Пијаде, Потпретседател на Сојузниот из-

вршен совет; 
Светозар Вукмановиќ-Темпо, член на Соју-

зниот извршен совет; 
. , Иван Гошњак, член на Сојузниот извршен 
совет; 

Осман Карабеговиќ, член на Сојузниот извр-
шен совет; 

Коча Поповиќ, член на Сојузниот извршен 
совет; 

Пеко Дапчевиќ, генерал-полковник, Началник 
на Генералштабот на ЈНА; 

Петар Стамболиќ, Претседател на Извршниот 
совет на НС на КР Србија; 

Владимир Бакариќ, Претседател на Извршниот 
совет на НС на НР Хрватска; 

Миха Маринко, Претседател на Извршниот со-
вет на НС на НР Словенија; 

Ѓуро Пуцар-Стари, Претседател на Извршниот 
совет на НС на НР Босна и Херцеговина; в 

Лазар Колишевски, Претседател на Извршниот 
совет на НС на НР Македонија; 

Блажо Јовановиќ, Претседател на Извршниот 
совет на НС на НР Црна Гора. 

Б. бр. 216 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за оснивање 
Комисија за соработка со меѓународните здрав-
ствени организации, Националниот комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенската национална комисија 
за меѓународната организација на трудот (МОР) 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВ-

СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се именуваат за членови на Комисијата за со-

работка со меѓународните здравствени организации: 
за претседател: Мома Марковиќ, член на Соју-

зниот извршен совет; 
за секретар: др Воја Ѓукановиќ, секретар за 

прашањата-на народното здравје во Сојузниот из-
вршен совет; 

за членови: др Јулијана Богиќевиќ, професор 
на Медицинскиот факултет во Белград, др Бранко 
Цветановиќ, научен соработник на Школата на 
народното здравје во Загреб, др Ернест Грин, шеф 
на Централниот антивенеричен диспанзер во Сара-
ево, др Роберт Ној бауер, професор на Медицин-
скиот факултет во Љубљана, др Чедомир Плав-
шиќ, професор на Медицинскиот факултет во Бел-
град и секретар на Сојузот на лекарските дру-
штва, др Андрија Штампар, професор на универ-
зитет и претседател на Југословенската академија, 
на знаноста и уметноста, др Милоје Видановиќ, 
професор на Медицинскиот факултет во Скопје. 

Б. бр. 218 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 
Државна комисија за верски прашања („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 62/45) и чл. 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 
ПРАШАЊА 

Се назначуваат: 
за претседател на Комисијата за верски пра-

шања Добривоје Радосављевић член на Сојузниот 
извршен совет; 

за секретар на Комисијата: Милоје Дилпариќ, 
досегашен секретар на Комисијата за верски пра-
шања; 

за членови на Комисијата: Миливоје Урошевиќ, 
претседател на Советот за просвета и култура на 
Народна Република Србија, Маријан Вивода, заме-
ник на Сојузниот јавен обвинител, Селмо Хашим-
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беговиќ, член на Извршниот совет на НС на НР 
Србија, Петар Ивичевиќ, шеф на кабинетот на 
Потпретседателот на Сојузниот извршен совет, 
Тошо Поповски, уредник на „Борба", 

Б. бр. 215 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен сове! 

Го заменува Секретарот, 
Мома Марковиќ, с. р 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Врз основа на чл. 2 од Одлуката за оснива-
њето Комисија за иселеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ИСЕЛЕНИЦИ 
Се именуваат за членови на Комисијата за 

иселеници: 
за претседател: Лидија Шентјурц, народен пра-

теник на Народната скупштина на ФНРЈ; 
за секретар: Мирко Куковиќ, досегашен прет-

седател на Комисијата за верски прашања; 
за членови: Јанко Смоле, секретар на Одборот 

за стопанство на Сојузниот извршен совет, Владо 
Валенчак, службеник на Комисијата за културни 
врски со странство, Гојко Божовиќ, II советник на 
Државниот секретаријат за надворешни работи, 
Јосип Марцеља, виши референт на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи, Стеван Лојен, 
потпретседател на Одборот на матицата на иселе-
ниците на Хрватска, др Љубо Леонтиќ, член на 
Одборот на матицата на иселениците на Хрватска, 
Зима Вршчај, секретар на Иселеничката матица 
на Словенија, Јован Гајиќ, секретар на Здруже-
нието на иселениците-повратници на Србија, Вла-
до Малески, секретар на Одборот на матицата на 
иселениците на Македонија, Салем Кериќ, член на 
Главниот одбрр на ССРН на Босна и Херцеговина. 

Б. бр. 217 
26 јуни 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. д. 
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