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126. 
Врз основа на чл. 109 од Уредбата за расподел-

бата на вкупниот приход на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) и чл. 49 
од Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. БЗ'53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, РАСПОДЕЛБАТА И НА-
ПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И 

ФОНДОВИТЕ о д СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во Уредбата за пресметувањето, расподелбата и 

наплатата на приходите на буџетите и фондовите 
од стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54) се вршат измени и дополненија, 
така што нејзиниот пречистен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за наплата на приходите на буџетите и ф о н -

довите од стопанските организации 
I. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИ-

ОТ ПРИХОД 
Член 1 

Стопанските организации: стопанските прет-
пријатија и дуќани, занаетчиските и занаетчиските 
набавно-продажни задруги, земјоделските задруги 
основани како претпријатија, погоните на стопан-
ските организации што самостојно го утврдуваат 
вкупниот приход, како и претпријатијата и дуќа-
ните на земјоделските задруги и на сојузите на 
земјоделските задруги (во натамошниот текст: прет-
пријатија) се должни да вршат времено утврдување 
и расподелба на вкупниот приход и на добивката 
тримесечно и годишно. 

Член 2 
Кои групи претпријатија се должни да о с т а -

ваат периодични пресметки годишно определува 
сојузниот Државен секретар за работи на' народното 
стопанство. Другите претпријатија составаат пери-
одични пресметки тримесечно. 

Претпријатијата што се должни да ги со ста-
ваат периодичните пресметки тримесечно, можат 
да ги составаат во периоди од еден месец, а прет-
пријатијата на кои ќе им се определи период за 
пресметка од една година можат да ги (доставаат во 
периоди од еден, три или шест месеци. 

Член 3 
Претпријатијата се должни на крајот на секој 

месец да ги усогласат исплатите и другите издато-
ци за плати и да ги уплатат приходите на буџетите 
и фондовите со евиденцијата, ка ј Народната банка 
на ФНРЈ, ка ј другите банки и штедилници (во на-
тамошниот текст: банка), без обѕир на срокот во 
кој се должни да составаат времени периодични 
пресметки. 

Член 4 
Претпријатијата се должни за извршената пре-

сметка к расподелба на вкупниот приход во пе-

риодите предвидени во горниот член да испратат 
до банката во определниот срок извештај за вре-
мената периодична пресметка. 

Извештајот за периодичната пресметка го и-
спраќаат: 

1) трговските, угостителските и занаетчиските 
претпријатија и дуќани во срок од 15 дена откога 
ќе помине периодот за пресметка; 

2) сите други претпријатија во срок од 20 дена 
откога ќе помине периодот за пресметка. . 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе ги определи групите прет-
пријатија што можат да поднесуваат извештај за 
периодичната пресметка во продолжен срок од 
следните 20 дена од сроковите предвидени во гор-
ниот став. 

За последниот пресметковен период во годината 
претпријатието е должно да испрати до банката 
извештај за времената периодична пресметка до 
срокот за редовно испраќање на овие извештаи без 
обѕир на срокот за поднесување на годишната за-
вршна сметка. 

Со извештајот за времената периодична пре-
сметка претпријатијата испраќаат до банката и 
бруто биланс. 

Извештајот за времената период,ична пресметка 
како и бруто билансот, претпријатијата го испра-
ќаат до банката на обрасците што ги пропишува 
сојузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Член 5 
Претпријатијата што во својот состав имаат по-

гони, го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат 
неговата расподелба за претпријатието како цели-
на. Овие претпријатија се должни едновремено со 
извештајот од горниот член да испратат до банката 
и податоци за износот на сојузниот данок на до-
бивката за погоните што се наоѓаат на територија 
на друга народна република, како и податоци за 
учеството на народниот одбор во добивката одделно 
за секој погон на подрачјето на друга околија 
(град). 

Претпријатијата од горниот став, пред да го 
издвојат делот од добивката на име учество на 
ф е д е р а ц и ј а т а , ги покриваат станатите загуби во 
поодделни погони. 

Ако во својот состав има погони за кои само-
стојно се пресметува вкупниот приход, претприја-
тието е должно утврдувањето на вкупниот приход 
и неговата расподелба да ја врши одделно за тие 
погони, а одделно за другата дејност на претпри-
јатието. 

Ако погонот за кој самостојно се пресметува 
вкупниот приход има жиро сметка, извештајот за 
времената периодична пресметка и бруто билансот 
за тој погон се испраќа до банката при која погонот 
има жиро сметка. 

Член 6 
Пресметувањето и утврдувањето на вкупниот 

приход и неговата расподелба по работите на извоз, 
вршење услуги на странство и застапување странски 
фирми се врши врз основа на наплатената реали-
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з аци ја а според составена-та пресметка што ја под-
нела стопанската организација до Народната банка 
на ФНРЈ во смисла на прописите што важат според 
кои се пресметува разликата во цените при увозот 
и извозот. 

Член 7 
Претнриајтијата што плаќаат паушален износ 

на име учество на околијата во добивката, како и 
данок на промет во паушален износ, периодичната 
пресметка ја составаат на крај на секое полугодие. 
Пред да ја состават периодичната пресметка овие 
претпријатија се должни да извршат инвентари-
сање согласно прописите што важат за инвента-
рисањето. 

Член 8 
Податоците во извештајот за времената перио-

дична пресметка мораат да бидат прокнижени во 
книговодството на претпријатието. 

Член 9 
Банката врши контрола на утврдувањето и ра-

споделбата на добивката по периодичните пресмет-
ки поднесени од претпријатијата. 

Банката е должна да изврши контрола на сите 
периодични пресметки што и' се предадени до сро-
ковите определени во чл. 4 од оваа уредба најдоцна 
за 5 дена по истекот на тие срокови. 

Ако банката при контролирањето на периодич-
ната пресметка или при прегледувањето на работ-
ните книги на претпријатието ќе утврди дека утвр-
дувањето и расподелбата на вкупниот приход, не 
се правилно извршени ќе му ја врати периодичната 
пресметка на претпријатието. Во овој случај се сме-
та дека периодичната пресметка не била ни под-
несена. 

II. НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И 
ФОНДОВИТЕ 

Член 10 
Приходите на буџетите и фондовите банката ги 

наплатува во текот на годината врз основа на вре-
мените периодични пресметки, извештаите на прет-
пријатијата и решенијата на народните одбори, а 
во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Банката ги наплатува приходите на буџетите и 
фондовите од расположивите средства на жиро 
сметката на претпријатието при банката. 

Член 11 
Банката во текот на годината ги наплатува од 

претпријатијата следниве приходи на буџетите и 
фондовите: 

1) амортизацијата, 
2) интересот на основните средства, 
3) земјарената, 
4) придонесите за општествените фондови, 
5) данокот на промет, 
6) учеството на политичко-територијалните е -

дивици во добивката (учеството на федерацијата и 
учеството на околијата, градот односно градската 
општина со одделни права), 

7) данокот на рента, 
8) придонесот за социјално осигурување, 
9) придонесите за задолжителните фондови на 

претпријатијата (резервен фонд, инвестиционен 
фонд). 

Наплатите што се вршат во текот на годината 
врз основа на одредбата од горниот став се сметаат 
како времени. 

Конечна пресметка и наплата на приходите на 
буџетите и фондовите се врши врз основа на завр-
шната сметка на претпријатието. 

а) Амортизација 
Член 12 

Банката ја наплатува амортизацијата врз осно-
ва на годишната претсметка на амортизацијата и врз 
основа на месечните изводи за станатите измени во 
состојбата на основните средства што се должни 
претпријатијата да ги испраќаат до банката. 
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Обврската за уплата на амортизацијата стасува 
25-иот во месецот за минатиот месец. 

Претпријатијата во ликвидација плаќаат амор-
тизација до последниот ден во месецот во кој е 
извршено книговодственото пренесување на основ-
ните средства на друга стопанска организација или 
на народниот одбор. 

Ако претпријатието не поднесе годишна прет-
сметка на амортизацијата, односно месечен извод 
за станатите измени на основните средства, банката 
ќе изврши наплата во висина на последната напла-
та на амортизацијата. 

Ако банката при прегледот на годишната прет-
сметка на амортизацијата, односно месеч,ните изво-
ди за станатите измени на основните средства, ќе 
утврди дека има грешки во претсметката односно 
во месечниот извод, ќе стави забелешка и ќе му ја 
врати претсметката односно изводот на претприја-
тието за да изврши потребни исправки. Во овој слу-
чај се смета дека претсметката односно месечниот 
извод за станатите измени не бил ни поднесен. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство издава упатство за оставањето 
и за сроковите на испраќањето на годишната прет-
сметка на амортизацијата и месечните изводи за 
измените во состојбата на основните средства. 

6) Интерес на основните средства 
Член 13 

Интересот на основните средства се пресметува 
и наплатува на не отпишаниот дел на вредноста на 
сите основни средства според состојбата на поче-
токот на годината. 

Измените во состојбата на основните средства 
станати во текот на годината се земаат во обѕир за 
пресметување на интересот на основните средства 
од првиот ден на следниот месец по станатата изме-
на. Наплатената амортизација и врз основа на тоа 
евентуално извршеното отпишување во текот на 
годината не се сметаат како измена во состојбата 
на основните средства и не се земаат во обѕир при 
пресметувањето интересот на основните средства. 

Наплатата на интересот на основните средства 
стасува и се врши во срокови и на начинот во кои: 
се наплатуваат амортизационите износи. 

в) Земјарина 
Член 14 

Банката ја наплатува земјарината во износот 
определен со решението од финансискиот орган на 
народниот одбор. 

Обврската за уплата на земјарината стасува 5 
дена по истекот на секое тримесечје. 

Финансискиот орган на народниот одбор е дол-
жен преписите од решенијата за задолжување со 
земјарина на сите претпријатија на своето подрачје 
да ги испрати до банката во срок од 5 дена од декон 
кога е донесено решението. 

г) Придонеси за општествените фондови 
Член 15 

Банката врз основа на одделните извештаи од 
претпријатијата ги наплатува придонесите за след-
ниве фондови: 

1) фондот за кадрови, 
2) фондот за унапредување на шумарството, 
3) фондовите за унапредување на производ-

ството и истражувањето. 
Извештајот од горниот став претпријатијата се 

должни да го испраќаат 10 дена откога ќе помине 
секое тримесечје. 

Придонесите за општествените фондови стасу-
ваат за наплата 5 дена по истекот на срокот што е 
определен за поднесување на извештајот од гор-
ниот став. 

д) Данок на промет 
Член 16 

Банката го наплатува данокот на промет врз 
основа на извештајот од претпријатието за стаса-
ниот данок на промет за односниот период. 
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Претпријатието е должно во срок од 5 дена по 
истекот на секои 10 дена почнувајќи од првиот во 
месецот да испрати до банката извештај за ста-
саниот данок на промет за извршениот промет во 
текот на минатите 10 дена. 

Обврската за наплата на данокот на промет 
стасува на 15-иот и 25-иот во месецот, како и на 
5-иот во идниот месец. 

Претпријатието од кое данокот на промет се 
наплатува од случај до случај, е должно извешта-
јот во смисла на горниот став да го поднесува само 
за месеците во кои е извршен промет на кој се 
наплатува овој данок. Во овој извештај претпри-
јатието е должно да означи дека неговата обврска 
за поднесување на извештајот е повремена. 

За испраќањето и исправноста на извештајот 
од овој член одговорни се: раководителот на кни-
говодството и р1аководителот на комерциј алната слу-
жба на претпријатието, а во случај на нивна отсут-
ност, или ако во претпријатието ги нема овие рако-
водители, лицата што ги заменуваат односно ја вр-
шат нивната функција. 

Претпријатието е должно да го пресмета меѓу-
фазниот данок на потрошувачката на производите 
од сопствено производство заради изработка на 
други производи до 5-иот во месецот за минатиот 
месец и да го искаже во пријавата што ја поднесува 
до банката за последните 10 дена на минатиот 
месец. 
ѓ) Учество на политичко-територијалните единици 

во добивката 
Член 17 

Данокот на добивката и учеството на околијата 
(градот, градската општина со одделни права) во 
добивката на претпријатијата што се утврдени во 
времената периодична пресметка на претпријати-
јата, банката ги наплатува во висината искажана 
во извештајот за периодичната пресметка. 

Данокот на добивката и учеството на околијата 
(градот, градската општина со одделни права) во 
добивката на претпријатијата утврдени по перио-
дичната пресметка стасуваат за наплата 5 дена 
по срокот определен за поднесување на извештајот 
до банката за периодичната пресметка. 

Од претпријатијата што имаат пресметковен 
период подолг од еден месец, банката ги наплатува 
месечните аконтации на име учество на федераци-
јата во добивката — данокот на добивката, како и 
месечните аконтации на делот со кој околијата 
(градот, градската општина со одделни права) у-
чествува во добивката. Овие аконтации стасуваат 
за наплата на 25-иот во месецот за минатиот месец. 

Аконтациите од горниот став банката ги напла-
тува во висина која ,му одговара на едномесечниот 
дел на данокот на добивката односно на делот со 
кој во добивката учествува околијата (градот, град-
ската општина со одделни права) а според реали-
зирањето на овие приходи во минатиот пресметко-
вен период. 

Од трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани што го пресметуваат платниот фонд со при-
мена на процентот од прометот, банката го напла-
тува учеството на федерацијата (данокот на добив-
ката) и делот на добивката со кој околијата (гра-
дот, градската општина со одделни права) учествува 
во добивката на претпријатијата двапати годишно, 
и тоа според периодичната пресметка за I полуго-
дие и според периодичната пресметка на крајот 
на годината. 

Член 18 
За претприј ати јата ипо имаат погони односно 

работни единици на територија на друга народна 
република, делот од данокот на добивката што от-
паѓа на погоните односно работните единици на те-
риторијата на друга народна република, се упла-
тува при банката на подрачјето на околијата (гра-
дот, градската општина со одделни права), каде 
што се наоѓа погонот односно работната единица. 

Ако со прописите што важат не е утврден на-
чинот како се определува висината на добивката 

што служи! како основа за утврдување данокот на 
добивката за поодделни погони односно работни 
единици, добивката што служи за утврдување 
данокот на добивката се утврдува на ист на-
чин како и основата за учеството на околијата 
(градот, градската општина со одделни права) во -
добивката на погонот односно работната единица. 

Член 19 
Од новооснованите претпријатија за периодот 

до поднесувањето на првата, периодична пресметка 
не се наплатуваат месечни аконтации; на данокот на 
добивката и учеството на народниот одбор во до-
бивката на претпријатието. 

Член 20 
На претпријатијата при кои реализацијата е не-

рамномерна поради сезонскиот карактер на рабо-
тењето, советот за стопанство на народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права) може да им ја определи основата за наплата 

Ј на аконтациите на данокот на добивката и учеството 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права) во добивката за поодделни месеци. 

Финансискиот орган на народниот одбор е дол-
жен решението за определување на основата за 
наплата на аконтациите во смисла на горниот став, 
да го испрати до претпријатието и до банката во 
срок од 5 дена по донесувањето на решението. 

Сојузниот Државен секретар за работи! на на-
родното стопантво ги, определува, групите претпри-
јатија чијашто дејност има карактер на сезонско 
работење. 

е) Данок на рента 
Член 21 

Банката го наплатува данокот на рента од прет-
пријатијата за кои во републичкиот општествен 
план е предвидено да го плаќаат овој данок. 

Данокот иза рента го наплатува банката врз 
основа на извештајот за периодичната пресметка. 

Данокот на рента стасува за наплата 5 дена 
по истекот на срокот определен за поднесување на 
извештајот до банката за периодичната пресметка. 

ж) Придонес за социјално осигурување 
Член 22 

Придонесот за социјално осигурување го напла-
тува банката од претприја.тието при секоја исплата 
на платата и определените издатоци за плати спо-
ред одделните прописи. 
з) Придонес за задолжителните фондови на прет-

пријатието 
Член 23 

Врз основа на периодичната пресметка банката 
го наплатува придонесот за резервниот фонд, инве-
стициониот фонд на п,ретпријатието, инвестицио-
ниот фонд на Ј Ж и ПТТ, фондот за покритие на 
загубите на ЖТП, фондот за обновување и одр-
жување резервите на рудното и друго минерално 
богатство и фондот за станбена изградба ка ј рудни-
ците на јаглен, кои според важечките прописи за-
должително се издвојуваат од добивката односно 
од вкупниот приход на претпријатието. 
И з д в о ј у в а њ е н а с р е д с т в а т а ш т о м у 

о с т а н у в а а т н а п р е т п р и ј а т и е т о н а 
с а м о с т о ј н о р а с п о л а г а њ е 

Член 24 
Во текот на пресметковниот период претор рЈЈа-

тијата можат да ги издвојуваат од жиро сметките 
црн банката во корист на своите фондови само 
средствата чиешто реализирање е искажано во пе-
риодичната пресметка за минатиот период. 

П р е т п р и ј а т и ј а ш т о п л а ќ а а т п а у ш а -
л е н и з н о с н а и м е у ч е с т в о н а о к о л и -
ј а т а в о д о б и , в к а т а , к а к о и д а н о к н а 

п р о м е т н о п а у ш а л е н и з н о с 
Член 25 

Наплатата на паушалниот износ на име уче-
ство на околијата (градот) во добивката и постоја-
ните придонеси спрема општествената заедница, 
како и на данокот на промет во неупатен износ од 
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претпријатијата, банката ја врши во висината и 
сроковите што ќе ги определи народниот одбор на 
околијата (градот, градската општина со одделни 
права). 

Народниот одбор е должен да испрати до бан-
ката список на претпријтијата и дуќаните што пла-
ќаат годишен паушален износ на име учество на 
околијата во добивката и постојаните придонеси за 
општествената заедница, како и данокот на промет 
во паушален износ, со означување соодветните 
износи и сроковите во кои треба овие да се напла-
тат во текот на годината. 

Најкус срок за наплата на аконтацијата на. пау-
шалниот износ од горниот став што може да го 
^предели народниот одбор е еден месец. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ' 
Член 26 

Банката е должна да ги наплати приходите на 
буџетите и фондовите за сито претпријатија з о 
(Срок од 5' дена од денот на стасаноста утврдена со 
,,оваа уредба за секој неодделен вид приходи на 
/буџетите и фондовите. 

Член 27 
Ако претпријатието во пропишаниот срок не 

поднело извештај за периодичната пресметка, бан-
ката ќе ги наплати: 

1) данокот на добивката, 
2) данокот на рентата, 
3) делот на добивката што и' припаѓа на око-

I лијата (градот, градската општина со одделни пра-
1 ова) во висина на претходната наплата а во срокот 
! предвиден во горниот член. 

Разликите меѓу дополнително поднесениот и -
, звештај за периодичната пресметка и наплатените 
, аконтации според горниот став, банката ги напла-

,тува најдоцна во срок од 15 дена од денот на допол-
- нително поднесениот извештај за периодичната 
: пресметка. 

Член 28 
На претпријатијата што до определениот срок 

не поднесат извештај за периодичната пресметка, 
банката им исплатува 80% од платите според та-

; рифниот правилник пресметани по времето односно 
' по ефектот и другите издатоци од чл. 31 од Уред-

бата за расподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации и во случај ако тие имаат 
расположиви — реализирани плати од добивката од 
Поранешните пресметковни периоди. 

Разликата на платите меѓу 80% и 100% според 
тарифниот правилник може да му се исплати на 
Претпријатието дури откога ќе поминат 15 деца од 
денот за поднесување на извештајот за периодич-
ната пресметка ако претпријатието според подне-
сената периодична пресметка реализирало доста-
точен доход. 

Член 29 
Ако со прописи одделно е регулирана висината, 

срокот на наплатата или предопределеноста на 
Приходите на буџетите и фондовите (одделна норма 
на интересот на основните средства, наплата на 
интересот на основните средства во корист на инве-
тициониот фонд на народниот одбор за комунал-
ните претпријатија, наплата на амортизацијата во 
различни износи по месеците и сл,), народниот од-
бор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) на чие подрачје се наоѓа претпри-
јатието до кое се однесуваат такви прописи ќе му 
Издаде на претпријатието решение за висината и 
срокот на наплатата. Претпријатието е должно пре-
писот од тоа решение да го испрати до банката. 

Ако претпријатието не го испрати преписот на 
решението од горниот став, банката ќе ги наплатува 
приходите врз основа на општите прописи за еко-
номските инструменти и мерки. 

Член 30 
Затезниот интерес со смисла на Уредбата за 

к а м п . н а г?:::.г^о:.:::го уплатените приходи на 
б у н и л о и фокдс^лтз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53'53) и другите прописи банката го наплатува: 

1) кога претпријатието на својата жиро сметка 
нема достаточно средства за наплата на приходите 
на буџетите и фондовите, а периодичната пресмет-
ка е поднесена во срокот за време од денот на 
стасаноста на односната обврска до денот на на-
платата; 

2) кога претпријатието во пропишаниот срок но 
испратило извештај за периодичната пресметка, на 
разликата меѓу помалку наплатените износи и 
износите според периодичната пресметка за време 
од денот на стасаноста на обврската до денот на 
наплатата на разликата; 

3) кога претпријатието во срокот не испратило 
извештај за стасаните обврски за општествените 
фондови, односно за стасаниот данок на промет, од 
срокот определен за поднесување на извештајот до 
денот на наплатата; 

4) кога инспекциониот орган Брз основа на кни-
говодството на претпријатието ќе утврди дека пе-
риодичната пресметка е неточно составена и дека 
поради тоа приходите на буџетот и фондот се на-
платени во помали износи — од срокот утврден од 
страна на инспекцискиот орган до денот на на-
платата; 

5) кога претпријатието не поднесе во срокот 
претсметка на амортизацијата и интересот на о-
сновните средства односно месечен извод за стана-
тите измени во состојбата на основните средства, а 
наплатените износи се помали од износот утвр-
ден според претсметката односно според месеч-
ниот извод — за времето од стасаноста на обвр-
ската до денот на наплатата на разликата. 

Пресметаниот и наплатениот затезен интерес 
оди во корист на односниот буџет и на фондовите 
до кој се однесува наплатата неизвршена во срокот. 

Член 31 
Кога со оваа уредба е предвидено банката да 

ги наплатува приходите на буџетите и фондовите 
врз основа на. општите прописи или во висина на 
претходните наплати или пресметки, а со дополни-
телно поднесената пр?вметка ќе се утврди дека е 
наплатен поголем износ од износот утврден во до-
полнително поднесената пресметка, банката ќе ја 
врати повеќе извршената наплата. Во тој случај 
претпријатието нема право на враќање на интере-
сот на износот на повеќе извршената наплата. 

Член 32 
Наплатата на приходите на буџетите и фондо-

вите што ја врши банката во смисла на оваа уред-
ба, а во рамките на расположивите средства на 
претпријатијата на нивната жиро сметка се врши 
по следниов ред: 

1) придонес за социјално осигурување, 
2) данок на промет, 
3) амортизација,, 
4) интерес на основните средства, 
5) земјарина, 
6) придонеси за општествените фондови, 
7) данок на добивката, 
8) данок на рентата,, 
9) придонеси за задолжителните фондови на 

претприј атието, 
10) делот од добивката што и' припаѓа на око-

лијата (градот, градската општина со одделни 
права). 

За периодот во кој стасува наплатата на инте-
ресот на кредитот за обртните средства при бан-
ката, овој интерес го наплатува банката во рамките 
на расположивите средства на жиро сметката на 
претпријатието пред да ги наплати приходите на 
буџетите и фондовите од горниот став. 

Ако во времето кога банката треба да ги на-
плати приходите на буџетите и фондовите претпри-
јатието нема на својата живо сметка расположиви 
средства,, приходите ќе се наплатат сукцесивно, ка-
ко што ќе притрчуваат средствата на сметката на 
претпријатието при банката, пред сите негови на-
лози за исплата за други цели, 
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Член 33 
Покрај контролата на книговодството на прет-

пријатието што ја врши финансиската инспекција 
според прописите што важат, финансиската ин-
спекција врши и контрола на периодичната пресмет-
ка испратена до банката, како и контрола на пра-
вилноста на наплатата на приходите на буџетите 
и фондовите извршени од банката. 

IV. ЖАЛБИ 
Член 34 

Против решението на советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот, градската 
оптшина со одделни прав-а) за о-пределување виси-
ната на аконтацијата на данокот на добивката и 
учеството на околијата (градот, градската општина 
со одделни права) во добивката претпријатието мо-
же во срок од 15 дена по приемот на решението да 
му подаде жалба на народниот одбор на 'околијата 
(градот, градската општина со одделни права). 

По жалбата од горниот став решава одделна 
комисија за жалби, што ја формира народниот 
одбор. 

Жалбата не ја запира наплатата на аконтаци-
јата на данокот на добивката и учеството на око-
лијата (градот, градската општина со одделни 
права). 

Член 35 
Ако претпријатието не се сложува со забеле-

шките што ги сторила банката во смисла на чл. 9 
и 12 од оваа уредба, има право во срок од 3 дена од 
приемот на забелешките да побара од началникот 
на секретаријатот за стопанство на народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права) да донесе решение за правилноста на пери-
одичната пресметка, на годишната претсметка на 
амортизацијата односно на месечниот извод за ста-
натите измени на основните средства. Началникот 
на секретаријатот за стопанство на народниот одбор 
е должен да донесе решение во срок од 8 дена од 
денот кога е поднесено барањето. 

Член 36 
Ако претпријатието смета дека банката не ги 

наплатила приходите правилно според одредбите 
од оваа уредба, тоа може во срок од 3 дена откога 
ќе го прими известувањето за наплата да побара од 
надлежниот орган на народниот одбор да донесе 
решение за правилноста на извршената наплата. 
Надлежниот орган на народниот одбор е должен 
да го донесе решението во срок од 8 дена од денот 
кога е поднесено барањето. 

Член 37 
Ако началникот на секретаријатот за стопанство 

на народниот одбор односно надлежниот орга-н на 
народниот одбор во срокот не го донесе решението 
по барање на претпријатието во смисла на чл. 34 и 
35 од оваа уредба и во срокот предвиден со тие одред-
би, ќе се смета дека ја потврдил правилноста на 
забелешките од банката, односно на извршената 
наплата. 

Член: 38 
Против решението од чл. 34—36 на оваа уредба 

може во срок од 8 дена по приемот на решението да 
се подаде жалба до републичкиот државен секре-
тар за работи на стопанството. Жалбата не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Член 39 
Претпријатието има ораво на враќање на инте-

ресот за повеќе наплатените износи на приходите 
на буџетите и фондовите во случај на поволно ре-
шение во жалбената постапка. 

Член 40 
Банката води евиденција за определените еле-

менти на вкупниот (приход и за расподелбата на до-
бивката (општествена евиденција) за претпријати-
јата од чл. 1 на оваа уредба. 

Банката ја води оваа евиденција врз основа на 
податоците за измените по жиро сметката на прет-
пријатието и податоците од периодичната пресметка. 

За да се искажат правилно измените на смет-
ките во општествената евиденција, претпријатијата 
се должни на налозите за исплати и на исплатите 
што ги испраќаат до банката да ставаат шифри што 
ќе ги определи Народната банка на ФНРЈ. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 дин. ќе се 
казни, претпријатие ако во срокот не испрати до 
банката извештај за стасаниот данок на промет, 
претсметка на амортизацијата и интересот на основ-
ните средства односно месечен извод за изме-
ните во состојбата на основните средства или изве-
штајот за обврските на придонесот за општествените 
фондови. 

За дејствието од горниот став ќе се казни со па-
рична казна од 1.0,00 до 10.000 дин. и директорот, 
раководителот на книговодството и раководителот 
на комерцијалната служба на претпријатието одно-
сно лицата што ги заменуваат или ја вршат таа 
функција како и секое друго одговорно лице во 
претпријатието. 

Ако најде дека во извршувањето на дејствијата 
од ст. 1 на овој член лема елементи на стопански 
престап, јавниот обвинител ќе го испрати предметот 
до надлежната финансиска инспекција за да изрече 
казна (поради прекршок. 

За прекршокот од горниот став финансиската 
инспекција може да го казни шефот на сметковод-
ството на претпријатието со парична казна од 500 
до З.ООО динари. 

Член 42 
Со парична казна од 1.000 до 10 ООО дин. ќе се казни 

директорот и одговорниот службеник на банката 
ако според одредбите од оваа уредба не ќе (Ш 
наплати во предвидените срокови приходите на бу-
џетите и фондовите од жиро сметката на претпри-
јатието. 

Член 43 
Одговорниот службеник на народниот одбор на 

околијата (градот, градската општина со одделни 
права), ќе одговара за дисциплински престап според 
Одредбите за дисциплинската одговорност на др-
жавните службеници ако не испрати до банката пре-
пис од решението односно од списокот во срок од 
5 дена од денот кога е донесено решението: 

1) за задолжувањето на поодделни претприја-
тија со земјарина во смисла на чл. 14 од оваа уредба, 

2) за висината на аконтацијата на данокот на 
добивката и делот со кој во добивката учествува око-
лијата (градот, градската општина со одделни права) 
во смисла на чл. 20 од оваа уредба. 

Член 44 
Стопанските престап:! од чл. 41 и 42 од оваа 

уредба ги суди (надлежниот окружен стопански суд, 
а извидите ги води финансиската и/:спс;оџф. 

Постапката по стопанските престапи од оѓа а 
уредба се води според одредете од Законот за сто-
панските судови. 

Ако со одредбите од оваа уредба и со Законот 
за стопанските судови не е определено поинаку на 
стопанските престапи и на постапката што се води 
по тие преста,пи согласно ќе се применуваат одред-
бите од чл. 75,, 78, 80 ст. 2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 
ст. 1 и 2 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 4-5 

Претпријатијата што според оваа уредба се дол-
жни периодичните пресметки да ги исплаќаат три-
месечно, должини се периодичните гчесметки за I и 
П тримесечје на 19-5 'година да ги испратат во сро-
ковите определени за испраќал.е на тримесечните 
периодични измениаи во 1Ѕ34 го,дина. 

Член 46 
Се овластува сојузниот Дг^аг.ен секретар за 

работи на на,родното стопанство дд. донесува, по 
потреба, упатства за извршување на оваа уредба. 
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Член 47 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на, ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.д. бр. 106 

. 30 март 1955 година 
Белград 

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

. 127. 
^ Врз основа на одделот 5 од главата XXVII на 

Сојузниот опште-ствен план: за 1955 година и чл. 28 
' и 30 од Уредбата ва расподелбата на вкупниот при-
! ход на стопанските организации, Сојузниот извр-

шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

И ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Член 1 

Со цел да се обезбедат средства за унапреду-
ј вање на индустриското производство и градежни^ 
I 'пивото се о сливаат фондови за унапредување на 
ј индустриското производство и фонд за унапреду-
ј вање на градежништвото. 

Член 2 
Фондовите за унапредување на индустриското 

производство се осниваат: 
! 1) при Сојузната индустриска комора; 

2) при секциите на Сојузната индустриска ко-
I мора односно при стручните здруженија. 

Фондот за унапредување на градежништвото се 
! оснива при Сојузната градежна комора. 

Член 3 
Средствата на фондовите за унапредување на 

; (индустриското производство односно Фондот за 
унапредување на градежништвото се формира од 

ј придонесот што се должни да го плаќаат сите сто-
пански организации на индустријата односно сите 

I стопански организации кои според својата основна 
^ (дејност спаѓаат во градежништвото, по нормите 
1 што ќе ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Придонесот за унапредување на индустриското 

производство и придонесот за унапредување на 
градежништвото се уплатува од реализираниот 
вкупен приход на стопанската организација пред 
да се утврди добивката. 

Член 5 
Средствата за унапредување на индустриското 

производство односно градежништвото можат да се 
користат само врз основа на програмата за упо-
треба на овие средства одобрена од Сојузниот из-
вршен: совет. 

Член 6 
Придонесот за унапредување на индустриското 

производ ство и придонесот за унапредување на гра-
дежништвото се уплатуваат во сроковите и на на-
чинот определен за расподелбата на вкупниот при-
ход и за уплата на обврските на стопанските орга-
низации. 

Член 7 
Од пресметаниот п,ридонес за унапредување на 

индустриското производство стопанските организа-
ции уплатуваат: 

а) во фондот за унапредување на индустриското 
производство при Сојузната индустриска комора 
20%; 

б) во фондовите при секциите на Сојузната ин-
дустриска комора односно при стручните здруже-
нија 80%. Овој износ на придонесот секоја стопан-
ска организација го уплатува во фондот при сек-
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цијата односно стручното здружение на коешто таа 
според својата основна дејност му припаѓа. 

Придонесите за унапредување на гр,адежни-
штвото ги уплатуваат во целост сите стопански 
организации од чл. 3 на оваа уредба во Фондот за 
унапредување на градежништвото. 

Член 8 
Стручните здруженија и секциите на Сојузната 

индустриска комора можат деловите од средствата 
од уплатениот придонес за унапредување на инду-
стриското производство са кои располагаат да им 
ги отстапат на стопанските организации од својата 
гранка за извршување определени задачи. 

Сојузната индустриска комора може од својот 
фонд за унапредување на производството да ги от-
стапи деловите од средствата за извршување опре-
делени задачи на секциите или стручните здруже-
нија. 

Сојузната градежна комора може деловите на 
средствата од уплатениот придонес за унапредува-
ње на градежништвото да им ги отстапи на своите 
секции, на стручните здруженија од градежната 
струка или на стопанските организации, на своите 
стручни гранки. 

Сојузната индустриска комора, како и нејзи-
ните секции и стручни здруженија и Сојузната 
градежна комора, кога отстапуваат средства од 
уплатениот придонес според горните ставови, дол-
жни се да склучат за тоа писмен договор со сто-
панската организација и со стручното здружение, 
на кои им се отстапуваат средствата. Во договорот 
мора да се предвиди обврската на корисникот при-
мените средства да ги употреби за целите и на на-
чинот определен со оваа уредба. 

Член 9 
Средствата од уплатениот придонес за унапре-

дување на индустриското производство служат ис-
клучиво за унапредување на индустриското произ-
водство од општо значење, како што е: истражу-
вањето, проширувањето и оплеменувањето на су-
ровинските бази, усовршувањето на технолошките 
процеси, набавката на документации, освојување 
нови производи и проширување на асортиманот, 
подигањето на квалитетот на производите и сл. 

Средствата на Фондот за уна,предување на гра-
дежништвото служат исклучиво за научни работи 
и истражувања со цел да се наголеми продуктив-
носта на трудот односно да се намалат трошоците 
за градење, како што е: подигање општи градили-
шта, оснивање и проширување институти, лабора-
тории, заводи и сл. во градежната струка, помагање 
научно-издавачката дејност во градежништвото и 
слично. 

Член 10 
Со фондовите формирани од уплатениот при-

донес за унапредување на индустриското производ-
ство односно градежништвото управуваат: 

а) Управниот одбор на Сојузната индустриска 
комора — со делот што и' е уплатен на Сојузната 
индустриска комора; 

б) одборите на секциите на Сојузната инду-
стриска комора и на стручните здруженија — со 
делот што и' е уплатен н,а секцијата односно на 
стручното здружен,ие; 

в) Управниот одбор на Сојузната градежна ко-
мора со Фондот за унапредување на градежни-
штвото. 

Управувањето со фондовите при Сојузната ин-
дустриска комора, при нејзините секции и стручни 
здруженија се врши според правилникот што го 
донесува Управниот одбор на Сојузната индустри-
ска комора, а управувањето со фондот за унапре-
дување на градежништвото се врши според пра-
вилникот што го донесува Управниот одбор на Со-
јузната градежна комора. 

Член 11 
Претсметката на расходите што се финансираат 

од средствата на фондовите за унапредување на 
индустриското производство врз основа на одобре-
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ната програма за употреба на средствата од тие 
фондови, ја донесува: 

а) Управниот одбор на Сојузната индустриска 
комора - за делот од средствата што и' припаѓа 
на Сојузната индустриска комора; 

б) собранието на производителите на секциите 
или стручните здруженија на Сојузната индустри-
ска комора — за делот што им припаѓа во рамките 
на одобрената висина на придонесот односно гран-
ката или Групата претпријатија. П.ретсметката на 
секциите и стручните здруженија ја одобрува 
Управниот одбор на Сојузната индустриска комора. 

Претсметката на расходите што се финанси-
раат ед фондот за унапредување на градежништво-
то ја донесува Управниот одбор на Сојузната гра-
дежна комора врз основа на одобрената програма 
за употреба на средствата на овој фонд. 

Член 12 
Органите на управувањето со фондовите за 

унапредување на индустриското производство од-
носно со Фондот за унапредување на градежни-
штвото се должни по барање од Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет да поднесуваат 
преку Сојузната индустриска комора и Сојузната 
градежна комора извештај за работењето и состој-
бата на фондовите. 

Член 13 
По истекот на годината органите на управува-

њето со фондовите за унапредувањето на индустри-
ското производство односно со Фондот за унапре-
дување на градежништвото составаат завршни 
сметки со извештајот за работењето. 

Завршната сметка на фондовите со кои упра-
вуваат секциите на Сојузната индустриска комора 
и стручните здруженија ја одобрува Управниот 
одбор на Сојузната индустриска комора, а завр-
шната сметка на фондот на Сојузната индустриска 
комора односно завршната сметка на фондот на 
Сојузната градежна комора ја одобрува Сојузниот 
извршен совет. 

По барање од Сојузниот извршен совет или од 
органот што ќе го определи тој должни се и органи-
те ма управувањето од горниот став со фондовите 
на секциите на Сојузната индустриска комора и на 
стручните здруженија за унапредување на инду-
стриското производство да им ги поднесат на увид 
своите завршни сметки. 

Член 14 
Средствата од уплатениот придонес за унапре-

дување на индустриското производство како и на 
Фондот за унапредување на градежништвото непо-
трошени во текот на една година, се пренесуваат 
на следната година. 

Член 15 
Контрола над употребата на средствата на фон-

довите за унапредување на индустриското произ-
водство и на Фсадот за унапредување на граде-
жништвото врши сојузниот Државен секретаријат? 
за работи на народното стопанство, како и репу-
бличките, околиските и градските финансиски ин-
спекции. 

Член 16 
Поблиски упатства за извршување на оваа уред-

ба ќе донесе по потреба сојузниот Државен секре-
таријат за работи на народното стопанство. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 107 

ВО март 1956 година 
Белград 

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

128. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
книговодството НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Член 1 
Чл. 6 од Уредбата за книговодството на стопан-

ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53 и 20/54) се менува и гласи: 

„Стопанските организации го водат книговод-
ството според контните планови што се составен дел 
од оваа уредба. Измените и дополненијата на контни-
те планови ги донесува Сојузниот извршен совет во 
согласност со Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ бр. 54/54). 

Големите и средните стопански организации ги 
водат своите книговодства според единствениот осно-
вен контен план. 

Малите стопански организации ги водат сво^ 
ите книговодства според скусените контни планови. 

Претпријатијата и дуќаните з̂ а кои народниот 
одбор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) решил да плаќаат паушален износ 
на име учество на околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права) во добивката и постојаните 
придонеси за општествената заедница, по правило, 
го водат книговодството според начелата на простота 
(едноставното) книговодство. 

Селско-стопа,нските организации што се сметаат 
како пробен погон го водат своето книговодство спо-
ред ст. 3 или ст. 4 од овој член, 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот, градската општина со одделни 
орава) определува кои стопански организации во сми-
сла на ст. 3 од овој член се сметаат како мали сто-
пански организации, односно кои селско-стопански 
организации од горниот став го водат книговодство-
то според скусениот контен план, а кои според наче-
лата на едноставното (простото) книговодство 

Банките и штедилниците, како и Државниот о'.'и-
гурителен завод (ДОЗ) ги водат своите книговодство, 
според одделните контни планови што ги доре^ѕа 
Сојузниот извршен совет" 

Член 2 
Чл. 7 се менува и гласи: 
„Правото за прегледување на работните книги 

на стопанските организации го имаат надлежните 
државни органи. Банките и штедилниците го имаат 
тоа право при одобрувањето и користењето на кре-
дитите, при вршењето на контрола на пресметката 
и уплатата на приходите на буџетите и фондовите, 
како и врз основа на овластени јата според оддел-
ните прописи, а заводот за социјално осигурување 
при контролирањето на правилноста на пресмет-
ката на обврските за социјално осигурување и за со-
цијалните давања." 

Член 3 
На чл. 13 му се додава нов став, кој гласи: 
„Ако водењето на книговодството на мала сто-

панска организација во смисла на чл. 53 од оваа 
уредба им било доверено на одделни стопански ор-
ганизации што вршат услуги за водење на книго-
водството, работните книги заклучени во смисла на 
чл. 11 од оваа уредба, се чуваат до истекот на срокот 
од горниот став, и тоа во стопанската организација 
чии книги се" / 

Член 4 
На чл. 15 на крајот се додава ст. 5, кој гласи: 
„Ако водењето на книговодството на мала сто-

панска организација во смисла на чл ЛЗ од ов?^ 
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уредба им било доверено на одделни стопански ор-
ганизации што вршат услуги за водење на книго-
водството, документите што се однесуваат до кни-
жењата извршени во работните книги заклучени во 
смисла на чл. 11 од оваа уредба, се чуваат во сто-
панската организација на чие книговодство му при-
паѓаат а на начинот предвиден со овој член." 

Член 5 
Во чл. 16 ст. 5 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. 16—31 од оваа уредба согласно 

се применуваат на дуќаните и помалите стопански 
организации од ст. 3—5 чл 6 од оваа уредба." 

Член 6 
На чл. 19 му се додаваат по ст. 3 нови ставови 

4 и 5, КОРХ гласат: 
„Стопанската организација може да ги книжи 

како материјални трошоци, односно на товар на це-
ната на чинењето на производите и услугите само 
оние трошоци што можат како такви според оддел-
ниот пропис да се намируваат од вкупниот приход 
на стопанската организација пред да се пресмета 
добивката. 

Стопанската организација е должна во своето 
(книговодство на контата на кои се книжат мате-
ријалните трошоци да ја осигури аналитичката еви-
денција на овие трошоци, по видовите, во смисла на 
Уредбата за расподелбата на вкупниот приход на 
стопанските организации." 

Досегашните ставови 4, 5 и 6 на чл. 19 стануваат 
ставови 6, 7 и 8. 

Член 7 
На чл. 20 му се додава нов став, кој гласи: 
„Стопанската организација е должна во своето 

книговодство да го искаже ка ј секоја обврска и по-
барување датумот на нивната стасаност (валути-
раг^е)." 

Член 8 
Чл. 21 се менува и гласи: 
„Обврските за постојаните придонеси на опште-

ствената заедница, данокот на промет и данокот на 
рента, како и учеството на политичко-територијал-
ните единици во добивката и другите давања на 
општествената заедница според прописите што ва-
жат, се искажуваат во книговодството на контото 
на обврските за придонесите на општествената за-
едница, и тоа расчленето според поодделни видови 
обврски. 

Стопанската организација е должна во своето 
книговодство, при секое книжење во врска со обвр-
ските од предниот став, да го стави датумот на 
стасаноста и намирувањето на односната обврска 
(валутирањето)." 

Член 9 
Чл. 22'Се менува и гласи: 
„Стопанската организација може на товар на 

трошоците односно на товар на цената на чинењето 
на производите и услугите да ги книжи само оние 
плати и издатоци кои според одделните прописи се 
признаваат како плати со соодветниот придонес за 
социјално осигурување, а кои можат да се намиру-
ваат во вкупниот приход на стопанската организа-
ција пред да се пресмета добивката. 

Книжењето на платите укалкулирани на товар 
на трошоците односно цената на пушењето се врши 
преку контото на платите, при што мора да биде 
осигурена аналитичка евиденц,ија според видовите, 
во смисла на Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Книжењето на сите исплати на име плати што 
влегуваат во целата на чинењето се врши исклучиво 
преку контото на аконтациите на платите, односно 
контото на платите според тарифниот правилник. 

Исплатата на платите од учеството во добивката 
се книжи преку одделното конто преку кое се кни-

жат и обврските од чл. 39 ст. 1 то"Ч. 1, % ђ и 7 од 
Уредбата за расподелбата на вкупниот нриход на 
стопанските организации." 

Член 10 
Во чл. 23 ст. 2 се менува и гласи: 
„Во цената на чинењето на производите односно 

услугите влегуваат: вредноста на материјалните тро-
шоци, амортизацијата, постојаните придонеси на 
општествената заедница и другите придонеси про-
пишани врз основа на сојузните прописи и платите 
пресметани по време односно по ефект врз основа 
на тарифниот правилник:, со издатоците што се при-
знаваат како плати и со придонесот за социјално 
осигурување " 

Член И 
Чл. 24 се менува и гласи: 
„Стопанската организација од горниот член ја 

утврдува добивката на тој начин што од износот 
на вкупниот приход ја одбива цената на чи-нењето 
на реализираните производи односно услуги, а за 
производите и услуги што се подложни на плаќање 
данок на промет уште и износот на овој данок." 

Член 12 
Чл. 25 се менува и гласи: 
„Трговските претпријатија и дуќану ја утврду-

ваат добивката откога од реализираната разлика 
меѓу продажната и набавната цена н^ стоката ќе ги 
покријат издатоците според чл. 68 ст. 1 од Уредбата 
за расподелбата на вкупниот приход на стопанските 
организации." 

Член 13 
,Чл. 26 се менува и гласи: 
„Другите стопански организации, како што се 

бирои, застапништва, претставништва, ја утврдуваат 
добивката согласно чл. 23 и 24 од ораа уредба." 

Член 14 
Во чл. 27 ст. 21 се менува и гласи: 
„Расподелбата на добивката се книжи во корист 

на соодветните конта на учеството, обврските, фон-
довите и придонесите. Стопанската организација мо-
ж е во текот на годината делот на добивката што и' 
припаѓа врз основа на расподелбата да го остава 
^распореден, ако со одделни сојузни прописи не е 
предвидено средствата на определениот дел на до-
бивката задолжително да се издвојуваат и уплату-
ваат на определени корисници." 

Член 15 
Чл. 28 се брише. 

Член 16 
Во чл. 29 ст. 2 се менува и гласи: 
„Средствата на фондовите од горниот став освен, 

средствата на фондот на обртните средства стопан-
ската организација ги уплатува на одделна сметка 
при банката и ги книжи на контото Банка — Издво-
ени средства." 

Член 17 
Во чл. 34 ст. 5 се менува и гласи: 
„Во смисла на горниот став ќе постапат л дуќа-

ните и малите стопански организации од ст. 3 -
5 на чл. 6 од оваа уредба." 

Член 18 
Во чл. 37' ст, 3 се менува и гласи: ^ 
„Како трошоци во смисла на ст. 1 од овој член 

се сметаат: во пари изразената потрошувачка на су-
ровини и материјали, услуги и амортизацијата, изда-
тоците за постојаните придонеси за општествената 
заедница и другите придонеси утврдени со сојуза^ 
прописи, како и платите пресметани до време оД^ 
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носно по ефект врз основа на тарифниот правилник 
и издатоците што се признаваат како плати, како и 
соодветниот придонес за социјално осигурување." 

Член 19 
На чл. 41 му се додаваат на крајот нови ставови 

4 и 5, кои гласат: 
„Ако стопанската организација врз основа на 

одделни прописи е делум или пеце л о ослободена од 
уплатата на амортизацијата, таа и во тој случај вр-
ши укалкулирани на амортизацијата во полн износ 
во смисла ст. 1 од овој член, со тоа што износот 
на амортизацијата која не се уплатува се книжи 
преку контото временски разграничувања во ко-
рист на вонредните приходи. 

Одредбата од горниот став не се однесува до 
случајот предвиден во чл. 33 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските ор-
ганизации („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 5^/53, 25/54, 
32/54, 7(551." 

Член 20 
Чл. 42 се менува и гласи: 
„Во цената на чинењето се внесуваат платите на 

изработката,' како и платите во општите трошоци, 
пресметани но време односно по ефект врз основа 
на одобрениот тарифен правилник со издатоците 
што се признаваат како плати и со соодветниот при-
донес за социјално осигурување." 

Член 21 
Во чл. 44 ст. 3 се менува и гласи: 
„Покрај материјалните трошоци и платите во 

општите трошоци на управата и продажбата влегу-
ваат, по правило, земјаринатз и другите придонеси 
од чл. 28 на Уредбата за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации," 

Член 22 
Чл. 45 се менува и гласи: 
„Добивката за неодделен производ или услуга 

се утврдеа Од разликата меѓу продажната цена и 
цената на чинењето на односниот производ или услу-
га, по одбивање данокот на промет." 

Член 23 
^ ј чл. 50 ст. 2 се менува и гласи: 
„Завршната саветка на задружната организација 

ја одобрува највисокиот орган на задругата." 

Член 24 
4л. 54 се менува и гласи: 
„Раководител на книговодството (директорот на 

стопалоко-сметковниот сектор, шефот на сметковод-
ството или Д1ефот на книговодството) се назначува, 
по правило, врз основа на конкурс според чл. 95 на 
Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани. 

Ако раководителот на книговодството не е на-
значен врз основа на извршен конкурс според гор-
ниот став, без обѕир дали е постојан или хонорарен 
службеник, стопанската организација мора за на-
значување на таков раководител да добие согласност 
од советот за стопанство на народниот одбор на око-
лијата (градот, градската општина со одделни права). 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околијата (градот, градската општина со одделни 
права) е должен решението за согласноста или за 
одбивање на согласноста за назначување раководи-
тел на книговодството да го издаде во смисла на 
горниот став во срок од 15 дена од денот на подне-
сувањето на барањето за согласност. Ако во тој срок 
решението не ќе биде издадено се смета дека е 
дадена согласност. 

Раководителот на книговодството (директорот на 
стопанско-сметковниот сектор, шефот на сметковод-
ството или шефот на книговодството) при стапува-
њето на должност полага пред претседателот на на-
родниот одбор на околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права), или пред одборникот што 
ќе го овласти тој за тоа, заклетва дека својата дол-
жност ќе ја извршува совесно и ќе се грижи стопан-
ско-финансиските прописи правилно да се приме-
нуваат и де^а во текот на својата работа постојано 
ќе води сметка за заштита на интересите на стопан-
ската организација и општествената заедница. 

Стопанската организација е должна при стапу-
вањето на должност на раководителот на книговод-
ството, а најдоцна во срок од 3 дена по неговото ста-
пување на должност да побара од народниот одбор 
на околијата (градот, градската општина со одделни 
права), во смисла на горниот став да се изврши за-
клетва на раководителот на книговодството. Органот 
од горниот став е должен да ја изврши заклетвата 
на раководителот на^ книговодството во срок од 5 
дена од денот на барањето од стопанската органи-
зација. 

При секое стапување на должност на раково-
дител на книговодство се полага заклетва, без обѕир 
дали лицето што стапува на таа должност веќе по-
рано положило таква заклетва " 

Член 25 
Во чл. 63, ст. 1, се менуваат точ. 3) и 10), така 

што ^оч. 3 гласи: 
„3) ако во срок од 15 дена по срокот определен 

за испраќање, не ја испрати периодичната пресмет-
ка, бруто билансот, односно к?вишната сметка;", а 
точ. 10 гласи: 

10) ако со цел да се прибави материјална корист 
поднесе неточен извештај за пресметката и распо-
делбата на вкупниот приход, или неточни податоци 
од книговодството." 

Во истиот член се брише ст. 2, а досегашните 
ставови 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 26 
Во чл. 64 се брише ст. 2, а досегашните ставови 

3 и 4 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 27 
Во чл. 69 ст. 2 се менува и гласи: 
„Земјоделските задруги што во смисла на чл. 

3 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54), не се организирале како 
стопански претпријатија, можат до крајот на 1955 
година да ги применуваат контните планови пропи-
шани со Упатството за водење на книговодството ка ј 
земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/49), и со Упатството за водење книговодство 
ка ј се ланските работни задруги („Службен лист на 
ФНРЈ1', бр. 56/51, 60/52)." 

Член 28 
По чл. 69 се додаваат нови членови, кои гласат: 

„Член 69 а 
До донесувањето на општествените планови на 

околиите (градовите) за 1955 година и тарифните 
правилници на стопанс-ките организации, преку кон-
тото на укалкулираните плати ќе се книжат сите 
оние трошоци што се книжени во 1954 година на тоа 
КОШ о 

Во смисла на горниот став, до донесувањето на 
општествените планови на околиите (градовите) за 
1955 година и тарифните правилници на стопанските 
организации, преку контото на материјалите и услу-
гите сторени од други ќе се книжат сите трошоци 
што во 1954 година се книжени како материјални 
трошоци 
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Член 696 
Откога ќе се донесат општествените планови на 

околиите (градовите) за 1955 година и тарифните 
правилници, стопанската организација ќе изврши 
прекнижување на сите оние трошоци книжени во 
смисла на горниот член, кои според Уредбата за 
расподелбата на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) 
мораат да се книжат на товар на другите конта. Овие 
прекнижувања ќе се извршат во рамките на контото 
на класата на трошоците (4) со одобрување пооддел-
ни конта и со задолжување соодветните конта во 
истата класа. 

Ако таквите трошоци не паѓаат на товар на кон-
тото од класата на трошоците (4), се задолжуваат 
соодветните конта во другите класи, односно ако 
тоа според прописите што важеле за 1954 година не 
биле трошоци, се задолжуваат соодветните конта од 
класата на трошоците (4), а им се одобруваат на со-
одветните конта во другите класи. 

Разликите што ќе се јават на контата од кла-
сата трошоци (4) поради извршените книжења во 
смисла на овој член, ќе се прекнижат со заедничко 
книжење преку контото Распоред на трошоците (49) 
и контото Добивка (загз^ба). 

Едновремено ќе се извршат и други потребни 
книжења на соодветните конта во другите класи во 
врска со претходно извршените книжења. 

Член 69в 
Откога ќе се донесат општествените планови на 

околиите (градовите) за 1955 година и тарифните 
правилници, покрај прокнижуваната во смисла на 
горниот член ќе се извршат следниве книжења: 

1) Салдото на контото 25 — Реализиран платен 
фонд (според новиот назив: Обврски спрема работ-
ниците и службениците од добивката) и салдото на 
контото 28 — Укалкулиран пресметковен платен 
фонд (според новиот назив: Пресметани плати) се 
израмнуваат со книжење во корист на контото 15 
— Исплати на товар на платниот фонд (според но-
виот назив: Плати според тарифниот пр,авилник). 

2) Разликата меѓу износот на укалкулираните 
плати и износот на пресметковниот платен фонд, 
која се однесува до недовршеното производство и до 
готовите производи на залае книжени на контото 
59 — Исправка на вредноста на записите на недо-
вршеното производство и полупроизводите и на кон-
тото 64 — Исправка па вредноста на залаеше на 
готовите производи ќе се орекнижи постапно до 
крајот на 1955 година при реализацијата на гото-
вите производи односно извршените услуги на начи-
нот што важел во 1954 година. 

При донесувањето на општествените планови на 
околиите (градовите) за 1955 година и на тарифните 
правилници, на контата на производството и залаеше 
на готовите производи и стоки нема да се вршат 
никакви прокнижувања, 

Стопанските организации што водат книговод-
ство според скусен,ите контни планови, ќе извршат 
книжења што се аналогни на книжењата од чл. 69а, 
696 и бОв. преку соодветните конта." 

Член 29 
Во единствениот основен контен план за стопан-

ството на ФНРЈ се вршат следниве измени и допол-
ненија: 

Контото 15 — Наплати на товар на платниот 
фонд, станува конто 15 — Плати според тарифниот 
правилник, контото 25 — Остварен платен фонд, 
станува конто 25 — Обврски опрема работниците и 
службениците од добивката, контото 28 — Укалку-
лиран пресметковен платен фонд, станува конто 
28 — Пресметани плати, ионтото 45 — Придонеси на 
општествената заедница и фондовите, станува конто 
45 - Придонеси за општествената заедница и други 
придонеси, и контото 46 - Укалкулирани плати, 
станува конто 46 - Плати. 

Се воведуваат нови конта, и тоа: 
14 — Аконтации на платите, и 96 - Фонд на 

обртните средства. 

Член 30 
Секретаријатот за законодавство и организација 

на Сојузниот извршен совет ќе издаде пречистен 
текст на Уредбата за книговодството на стопанските 
организации. 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила со децот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 107 

30 март 1955 година 
Белград 

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

129. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И 
ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за кредитите за обртни средства и 

други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54 и 54/54) на крајот на чл. 4 
се додаваат нови ставови, кои гласат: 

„Покрај прибавувањето на гаранција за кре-
дитите во случаите од ст. 1 на овој член, стопан-
ската организација е должна да прибави гаранција 
и во случаи во кои нејзиното прибавување е опре-
делено со одделни прописи. 

Околијата (градот, градската општина со оддел-
ни права) и друга политичко-територијална едини-
ца, како и друг давач на гаранции по краткороч-
ните кредити, должни се да депонираат кај банката 
определен износ на своите средства на име осигуру-
вање на гаранцијата (гарантен износ)." 

Член 2 
Во членот 25 се бришат зборовите: „определени 

категории". 

Член 3 
Во чл. 26 по ст. 2 се додава нов ст. 3, кој гласи: 
„Според претходниот став не можат да се одо-

бруваат ни да се користат кредити за намирување 
на следниве расходи, и тоа за: 

1) дотации на инвестиционите и одделните 
фондови; 

2) финансирање на нестопанските инвестиции; 
3) обврски по буџетот за минатата буџетска го-

дина и за буџетскиот резервен фонд; 
4) дотации на стопански организации и сред-

ства за нивни санации; 
5) обврски и гаранции." 
Досегашните ставови 3-8 стануваат ставови 4-9. 
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Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 108 

30 март 1955 година 
Белград 

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

130. 

Врз основа на чл. 31 ст. 3 од Уредбата за распо-
делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
. ЗА НАДОМЕСТУВАЊА НА ПЛАТАТА ЗА ВРЕМЕ 

НА ПРЕКИН ВО РАБОТАТА 
1. Како ,прекин во работата, што и' дава на сто-

панската организација право во смисла на чл. 31 
точ. 5 од Уредбата за расподелбата на вкупниот при-
ход на стопанските организации да ги одбие од 
вкупниот приход исплатените (надоместувања на 
платата пред да се утврди добивката, се смета секој 
прекин во работата што станал во текот на работ-
ниот ден поради ненадеен и нејавен прекин на елек-
трична енергија а кој не станал со вина на стопан-
ската орган-изација и нејзините работници или слу-
жбеници, или кој ќе стане поради елементарни нез-
годи кои непосредно биле причина за прекинот во 
работата. 

2. Во селското стопанство како прекин во рабо-
тата на селско-стопанските работи се смета преки-
нот што ќе стане поради елементарна незгода што 
оневозможува работата да се врши без прекин во 
текот на целото работно време, или поради која со 
работа мора да се почне подоцна или да се престане 
порано. 

3. Стопанската организација има право да го 
одбие надоместувањето од вкупниот приход пред 
да ја утврди добивката според одребите на точ. 1 и 2 
од оваа одлука само во случај ако во стопанската 
организација немало друга работа на која би можеле 
да работат работниците и службениците ш.то ја 
прекинале (работата. Во селското стопанство тоа 
право го има стопанската организација само за по-
стојаните работници и за работниците на работа за 
време на целата сезона на работите. 

4. Стопанската организација е должна да при-
бави потврда од секретаријатот за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина со Одделни права) за причините и траење-
то на пре,кинот во работата. 

5. Н-адоместувањето на платата за врехме на пре-
кинот во работата се одбива од вкупниот приход 
пред да се утврди добивката најмногу до висината 
од 70% од тарифниот став. 

Во селското стопанство надоместувањето на пла-
тата за прекинот во работата на селско-стопанските 
работи може да се одбие од вкупниот приход пред 
да се утзрди добивката најмногу до висината од 6С % 
од тарифниот став за работата на најниската група. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот кога ќе започнат ,да се при-
менуваат тарифните правилници за 1955 година. 

Рп. бр. 99 
28 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
ОДШ) Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

131. 
Врз основа на чл. 12 од Законот за! заштита 

на југословенскиот имот и имотните права и инте-
реси во странство („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
12/4)6), во врска со чл. 13 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖА-
ВЕН СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ОПШТАТА 
УПРАВА И ЗА БУЏЕТ ВО ПОГЛЕД НА РАБОТИТЕ 
НА УРЕДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ОТ ИМОТ ВО СТРАНСТВО 

1. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет да може да 
дава своја согласност на вонсудските порамнувања 
и аранжмани, што во земјава или во странство ги 
склучува Уредот за заштита на југословенскиот 
имот во странство во врска со неговото работење 
предвидено со Законот за заштита на југословен-
скиот имот и имотните орава и интереси во стран-
ство и со други прописи. 

Кога за давањето на согласноста според горни-
от став е потребно да се даде и1 писмено овластение 
односно полномошно за склучување на самото по-
рамнување или аранжман, тоа овластение односно 
полономошно ќе го дава сојузниот Државен секре-
тар за работи на општата управа и за буџет. 

2. За актите во поединечни предмети што ги до-
несува Уредот' за заштита на ју гословенскиот имот во 
странство, а за кои поради важноста на работата 
која е во прашање тој смета дека треба да се при-
бави согласност од повисок орган, таа согласност ќе 
ја дава сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. (П, бр. 102 
28 март 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

132. 
Врз основа на чл. 5, 11 и 91 од Уредбата за 

данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ' , бр. 
56/63, 31/54, 48/54 и 55/54), а во врска со чл. 3 од 
Уредбата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА' 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1955 

ГОДИНА 

1. Точ. 6 на одделот IV ед Одлуката за нор-
мите на данокот на ,доход за 1955 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/54), се мел,ув-а и гласи: 

„6) На приходите од дополнителен работен од-
нос и од хонорарна работа, и тоа: 

а) на приходите што се договорени или опре-
делени во месечен износ или по час работа за хоно-
рарна работа: 
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до 5.000 дин. месечно 3% 
6.000 и 11 150 + 4 % од износот преку 5.000 
8.ООО и и 190 + 6% л и а 6.000 

10.000 П и 310 + 8% и 11 11 8.000 
12.000 а н 470 10% П П 13 10.000 
15.000 и и 670 13% и и п 12.000 
20.000 П и 1.060 18% и и и .15.000 
25.000 П и 1.960 Н- 23% 11 11 11 20.000 
30.000 П п 3.110 Н- 28% И и и 25.000 
30.000 11 а 4.510 Н- 16% и и а 30.000 преку 

На пр-иходите на пр-ос ктантите — надворешни 
соработници се плаќа данокот според горните норми 
спрема висината на приходот по еден договор. Ако 
4а една работа се склучуваат повеќе договори, да-
нокот се плаќа спрема висината на приходот по 
Сите договори за една работа; 

б) на приходите од аквизитерска дејност при 
собирањето огласи и од надоместувањата за соби-
рање реклами што се истакнуваат на определено 
место или се објавуваат на друг начин: 

ДО 10.000 дин. годишно 10 % 
П 20.000 П и 1.000+ 15% од износот преку 10.000 дин. 
и 50.000 а П 2.500 20% и а 11 20.000 11 

и 100.000 и 11 8.500 25% „ „ „ 50.000 11 

и 200.000 и 11 21.000 35% 11 11 М 100.000 П 

н 300.000 П 19 56.000 45% 11 11 1) 200.000 11 

и 400.000 11 11 101.000 55% 11 11 11 300.000 11 

11 500.000 и 11 156.000 65% 11 11 11 400.000 11 

преку 500.000 п 11 221.000 Ч- 50% 11 9) П 500 ООО 11 

Данокот според горните норми се наплатува и 
ша оние приходи од аквизитерска дејност што не 
се сметаат како приходи од дополнителен работен 
однос; 

в) на другите приходи: 
до 10.000 дин. годишно по норма од 5% 

20.000 
50.0-00 

„ 100.000 
„ 150.000 
„ 200.000 

преку 200.000 

7% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 

2. Во тон. 7 на одделот IV даночните основи и 
норми се менуваат и гласат: 

до 10.000 дин. годиш-но го норма од 20% 
20.000 
50.000 

„ 100.000 
„ 150.000 
„ 200.000 
„ 250.000 
„ 300.000 
„ 350.000 
„ 400.000 

преку 400.000 

21% 
22% 
23% 
24%) 
25% 
26% 
27% 
28% 
29%? 
30%" 

3. Во ст. 2 на одделот IV се бришат зборовите: 
ж превозни" и на крај на истиот став се додаваат 
нови ставови кои гласат: 

„При пресметувањето на данокот на доход 
вкупната даночна основа се намалува за соодвет-
ниот износ на данокот на промет. 

Народните одбори на околиите (градовите) и 
градските општини со одделни права не можат да 
воведуваат општински данок на промет на прихо-
дите од превозничка дејност како спот)една дејност 
во селското стопанство на кој се плаќа данок спо-
ред точ. 7 од овој оддел." 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р. п. бр. 101 
28 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Се т-тре т ар, П отпр е тсе д а тел, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ра-нковиќ, с. р. 

133. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон 

во врска со чл. 17 од Уредбата, за данокот на доход 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЛОГ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД СЕЛСКО-
ТО СТОПАНСТВО ЗА 1955 ГОДИНА СПРЕМА 

ИСПРАВЕНИОТ КАТАСТАРСКИ ПРИХОД 
1. Облогот на данокот на доход од селското сто-

панство за 1955 година ќе се изврши спрема ката-
старскиот приход во катастарскиот операт на 1 ја-
нуари 1955 година во смисла на чл. 17 од Уредбата 
за данокот на доход. 

2. Пријави за личните и фактичните измени 
што станале до крајот на 1954 година, а кои не се 
поднесени до влегувањето во сила на оваа одлука, 
мораат да се поднесат најдоцна до 30 април 1955 
година. 

Републичкиот извршен совет ќе ги проп,ише сро-
ковите во кои подносителите на пријави ќе под-
несат докази за станатите измени и сроковите во 
коишто органите ќе ги проверат пријавените измени 
и ќе из)вршат исправки на обложениот данок. 

Измените што се 'Пријавени на време, а не се 
спроведени во определениот срок, ќе се уважат до-
полнително. 

Службените лица што не извршиле на време 
исправки на обложениот данок врз основа на на-
времено поднесени пријави за измените одговараат 
дисциплин-ски. 

3. Ако во катастарскиот операт не се спрове-
дени измените (врз основа на кои се извршени; 
исправки на обложениот данок на доход од селското 
стопанство за 1954 година според Одлуката за вон-
редните исправки на обложениот данок на доход од 
селското стопанство според катастарскиот приход 
за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54), 
ќе се изврши исправка на обложениот данок за 1955 
година според (податоците спрема кои се извршени 
исправки на данокот за 1954 година, ако тие измени 
не се земени во обѕир при обложувањето на данокот 
за 1955 година. 

4. По измените што станале до крајот на 1954 
година и кои се веќе пријавени или ќе би-
дат пријавени во срокот од тон. 2 ст. 1 на оваа од-
лука, ќе се извршат исправки на обложениот дѕнок 
за 1955 година. По исклучок, ако се во прашање из-
мени што влитаат на наголемувањето на данокот, а 
кои станале до крајот на 1353 година, ќе се извршат 
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5. Изв-ршените исправки на обложениот данок 
ва 1954 и 1955 година ќе се сметаат како конечни 
ако се утврди дека се точни пријавите врз осно-
ва на кои се извршени исправките и ако тие измени 
ќе бидат спроведени во катастарскиот операт. Ако 
се утврди дека пријавите се неточни и дека изме-
ните не можат да се спроведат во катастарскиот 
операт порано утврдениот износ на данокот допол-
нително ќе се исправи. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето ЕО „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 96 
19 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. .р 

134. 
Врз основа на чл. 57 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И ДЕЛОКРУГОТ НА СЕКРЕ-
ТАРИЈАТИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
ЗА РАБОТИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

I. Се о сливаат следни секретаријати на Соју-
зниот извршен совет за работи во областа на сто-
панството: 

— Секретаријат за стопански прописи, 
— Секретаријат за финансии, 
— Секретаријат за индустрија, 
— Секретаријат за селско стопанство, 
— Секретаријат за пазар и цени, 
— Секретаријат за надворешна трговија, 
— Секретаријат за сообраќај и врски, и 
— Секретаријат за инвестиции. 
II. Секретаријатот за стопански прописи при-

готвува нацрти на стопански прописи и други акти 
за мерките во областа на стопанството. 

Секретаријатите за поодделни подрачја на сто-
панството секој во својот делокруг вршат анализа 
на текуштите движења во областа на стопанството 
и му даваат мислења и предлози на Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет и на Соју-
зниот извршен совет. 

III. Со работата на Секретаријатот за стопански 
прописи и на секретаријатите за поодделни под-
рачја на стопанството раководат секретари во Со-
јузниот извршен совет. 

IV. Работата на секретаријатите од точ. I на 
оваа одлука ја согласува Секретарот за стопанство 
зво Сојузниот извршен совет, кој едновремено е и 
-Секретар на Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет. 

V. За прашањата што навлегуваат во две или 
повеќе стопански подрачја, како и за прашањата 
,од општо значење од областа на стопанството ра-
справа колегиум во кој влегуваат Секретарот за 
стопански прописи и секретарите за поодделни 
Подрачја на стопанството'. Колегиумот по тие пра-
шања му дава мислење на Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет односно на Сојузниот 
извршен совет. 

Со работата на колегиумот раководи Секрета-
рот за стопанство во Сојузниот извршен совет. 

VI. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за оснивање 
Секретаријат на Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/54). 

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

Р.п. бр. 111 
31 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

135. 
Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за распо-

делбата на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВ-
НИЦИ, ПАТНИ ПАУШАЛИ, ТЕРЕНСКИ ДОДАТО-
ЦИ И КИЛОМЕТРАЖА СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
1, Стопанската организација може да ги засме-

тува во материјални трошоци дневниците за слу-
жбени патувања и преместување во износите опре-
делени во тарифниот правилник, но најмногу; 

а) за службениците со вшие стручно 
образование 1.000 дин. 

б) за висококвалифицираните работ-
ници и службеници со средно 
струно образование 550. „ 

в) за другите работници и службе-
ници и за учениците во стопан-
ството 7001. п ч 

Цела дневница се признава за секои 24 часа (по-
минати на службено (патување, како и кога службе-
ното патување трае помалу од 24 часа, а не помалу; 
од 12 часа. 

Пола дневница се признава кога службеното 
патување трае 8 до 12 часа. За службеното пату-
вање што трае помалу од 8 часа не се (признава на-
доместување. 

По иста службена работа дневниците за слу-
жбено патување во едно исто место во земјата мо-
жат да се признаат најмно1у за 30 дена. По помина-
тите 30 дена во местото се признава износот на 
надоместувањето за работа на терен. 

Ако стопанската организација предвидела сз 
тарифниот правилник паушално надоместување за 
службено патување место дневница, месечното надо-
местување може да се признае како материјален! 
трошок најмногу до 70% од износот на дневницата 
што би му припаѓала на работникот односно на 
службеникот според времето' поминато на пат. 

2. На име дневници за патување во странство 
се признаваат како материјални трошоци издато-
ците за купување девизи, и тоа до висина од 80 % од 
дневниците определени за државните службеници 
од ЈП група за службените патувања во странство 
во валута на земјата во која се патува. 

Издатоците за дневници за службени патувања 
во странство се признаваат како материјални тро-
шоци под следниве услови: 

а) образложеното решение за патување во стран-
ство да го донесе управниот одбор на стопанската 
организација. Оправдан разлог за патување во 
странство може да биде само во случај ако работата 
поради која се патува не може да се изврши преку 
постојаните претставници или со писмо, телеприн-
тер, телефон, телеграф и сл.; 

б) стопанската организација пред извршеното 
патување да прибавила согласност од соодветното 
стручно здружение и одобрение од управниот одбор 
на соодветната сојузна комора односно сојузот на 
коморите ако патувањето во странство се врши со 
цел на стручно оспособување; 

в) решението' за службеното патување во стран-
ство да. го потпишат претседателот на управниот 
одбор на стопанската организација и директорот; 

г) патувањето да се изврши по најекономичен 
начин и со најмал број лица. 

Ако патувањето во странство се врши во врска 
со членството во меѓународните организации, испла-
тените дневници за тоа патување се признаваат во 
целост како материјални трошоци, без обѕир на 
ограничени јата во ст. 1 под услов тоа да е извр-
шено по претходно прибавена согласност од држав-
ниот орган надлежен за работите во врска со тие 
меѓународни организации. 



Страна 218 - Број 14 I ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^шгрч?"' Среда, 30 март 1955 

Дневниците исплатени за патувањето во стран-
ство се признаваат во целост како материјални ,тро-
шоци без обѕир на ограниченото во ст. 1 на оваа 
точка и во случај ако е извршено патувањето заоа-
ди освојување нови пазари и ако го поставил бара-
њето за тоа управниот одбор на Сојузната надво-
решно-трговска комора. 

Книговодството на стопанската организација од-
делно ги искажува издатоците, сторени за службе-
ните патувања во странство. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен да поднесе до работничкиот совет секои 3 месе-
ци извештај за извршените патувања во странство. 
Извештајот треба да содржи: колку патувања во 
странство имало во времето за кое се поднесува 
извештајот, каде и поради што се патувало, како 
се извршени задачите поради кои се патувало и 
колку изнесуваат издатоците сторени за тие пату-
вања. 

Ако финансиската инспекција утврди дека тро-
шоците за патува.ње во странство се прекумерни 
или дека немало (потреба да се патува, може да бара 
од стопанската организација да се расправи тоа 
прашање пред одделна арбитража на Сојузната 
надворешно-трговска комора. Врз основа на реше-
нието од арбитражата финансиската инспекција 
ќе и' издаде на стопанската организација и на бан-
ката налог на товар на кои средства ќе паднат 
трошоците на тоа патување. 

3. Издатоците за теренски додатоци се призна-
ваат како материјални трошоци во износите утвр-
дени со тарифниот (правилник, а најмногу 250 ди-
нари средно на ден по едно лице упатено на теренска 
работа. 

Ако теренската работа се врши на беспатни или 
тешко пристапни терени или слабо населени кра-
ишта без услови за сместување и исхрана во угости-
телската м-режа, односно каде што не се организира-
ни сместување и исхрана во режија на работи ли-
ццето, или ако местото на работата и сместува-
њето се поместува постојано, средниот износ на те-
ренскиот додаток може за лицата на таква теренска 
работа да Се наголеми до 25%. Решението за про-
центот на наголемувањето во границите на овој 
процент го донесува народниот одбор на околијата 
(градот) надлежен според седиштето на стопанската 
организација. 

Теренскиот додаток може да се признае како 
материјален трошок само за стручните работници и 
стручните службеници што се упатени на теренска 
работа вон седиштето на стопанската организација 
и вон местото на своето постојано живеење. 

Издатоците за теренски додатоци на пеквали-
фипираните работници и помошните службеници не 
се признаваат во материјални трошоци. 

Одредбите од оваа точка не се однесуваат до 
стопанските организации во градежништвото. 

4. Издатоците за дневници исплатени на извр-
шниот персонал на стопанските организации на по-
морскиот и речниот сообраќај при укревањето, 
искрцување^ и прекривањето од брод на брод се 
признаваат како материјални трошоци во висината 
определена според тарифниот правилник а најмногу 
до износите до кои биле определени тие издатоци 
според прописите за платите од 1954 година. 

5. Издатоците за дневници на возачите во сто-
панските организации на јавниот патен сообр.аќај 
што се 'пресметуваат според времето поминат^ вон 
местото на постојаното живеење на возачите или 
според бројот на поминатите километри (километра-
жа) се признаваат како материјални трошоци во ви-
сината определена со тарифниот правилник, а нај-
многу до износот до кој тие издатоци биле опре-
делени според тарифните правилници ед 1954 го-
дина. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од денот ког.а ќе почне да се применува 

тарифниот правилник и општествениот план на 
околијата (градот). 

Р. п. бр. 109 
31 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

136. 
Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за распо-

делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), а во 
врска со точ. 3 од Одлуката за условите под кои 
издатоците за дневници, патни паушали, теренски 
додатоци и километража се признаваат како мате-
ријални трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/55) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕ-
РЕНСКИ ДОДАТОЦИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СЕ 
ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Издатоците за теренски додатоци во граде-
жништвото се признаваат како материјални тро-
шоци' во износите утврдени со тарифниот правил-
ник на претпријатието но најмногу средно по еден 
работник односно службеник упатен на теренска 
работа, и тоа дневно: 

а) за висококвалифицираните работници и за 
службениците со више стручно образование 300 дин. 

о) за квалифицираните работници и за 
службениците со средно стручно образо-
вание 200 „ 

в) за полуквалифицираните работници 
и за службениците со ниже стручно обра-
вание 90 „ 

Износите на теренскиот додаток од горниот став 
под а) и б) можат да им се наголемат на прет-
пријатијата за истражни работи, за истражни буше-
ња и монтажни работи, како и на градежно-занает-
чиските претприја,тија — до 20%. Решението за 
процентот на наголемувањето го донесува држав-
ниот секретаријат за работи на стопанството на на-
родната република на чија територија се наоѓа се-
диштето на претпријатието. 

Наголемувањето на износите на теренскиот до-
даток од горниот став може да им се одобри и на 
монтажните трупи и на ороектантските бирои во 
состав на производителните претпријатија. 

2. Ако се врши теренската работа на беспатни 
или тешко пристапни терени или во слабо населени 
краишта без услови за сместување и исхрана во 
угостителската мрежа односно каде што не се ор-
ганизирани сместување и исхрана во режија на ра-
ботилиштето, или ако местото на работата и сме-
стувањето постојано се поместува, износите на те-
ренските додатоци од точ. 1 на оваа одлука г,тожат 
да се наголемат до 25%. Решението за процентот на 
наголемувањето го донесува народниот одбор на 
околијата (градот) на чие подрачје е претпријатието. 

3. Теренските додатоки од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука можат да се признаат како материјални 
трошоци само за стручните работници и службени-
ци што се упатени на теренска работа вон седи-
штето на претпријатието и вон местото на нивното 
постојано живеење. 

По исклучок, републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството може да одобри за струч-
ните работници да се признаваат како материјални 
трошоци теренските додатоци и кога теренската 
работа ја вршат во седиштето на претпријатието ако 
местото на постојаното живеење им е вон седиште-
то на претпријатието. Во тој случај износите на те-
ренскиот додаток определени во точ. 1 на оваа од-
лука се намалуваат за 50%. 

4. Не можат да се признаат како материјални 
трошоци теренските додатоци за неквалифицира-
ките работници и цодеошдите ^ Ш ^ Ш Ѕ т а Ј / ^ 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот кога ќе за.почнат да се при-
менуваат тарифните правилници и општествениот 
план на околијата (градот). 

Р. п. бр. 100 
28 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извр^.. и̂ .ет 

ѕ Секретар, потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

137. 
Врз основа на чл. 31 ст. 2 од Уредбата за распо-

делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА 
ОДДЕЛНИТЕ ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТУВАЊА 
ВО РЕЧНИОТ, ВОЗДУШНИОТ и МОРСКИОТ СО-
ОБРАКАЈ и МОРСКОТО СТОПАНСТВО и ВО ГРА-
ДЕЖНИШТВОТО ШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ОД 

ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ПРЕД ДА СЕ УТВРДИ ДОБИВКАТА 

I. Од вкупниот приход на стопанската организа-
ција пред да се утврди добивката можат да се издво-

. јат издатоците за одделните додатоци и надоместу-
вања : 

1) во стопанските организации на речниот со-
обраќај: 

а) — ронилечките додатоци и надоместува-
њата на ронилците за зајакната исхрана; 

б) — додатоците за багерување; 
в) —1 додатоците за изваден објект; 
г) — хршарината на укрцаниот персонал; 

2) во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај: 

а) — хранарина^ на летаните (пилотите, 
радиотелеграфисти-летачи, механичари-ле-
тачи, навигатори-летачи и на домаќин ки 
на авион); 

б) — (премиите на летаните на стопанската 
авијација; 

в) — премиите за исполнување норма на ле-
тањето; 

г) - додатоците за одделните услови на ра-
ботата на авиомеханичарите; 

д) — додатоците за работата на извршниот 
персонал во сезонските пословници во из-
носот над редовниот тарифен став на овој 
персонал; 

ѓ) — додатоците за ^нормирано работно вре-
ме на шоферите; 

е) — летачките додатоци; 
3) во стопанските организации на морското сто-

панство и сообраќај: 
а) — ронилечките додатоци и надоместува-

њата на ронилците за зајакната исхрана; 
б) — определените изнрси на странска валута 

што ги прима укрцаниот персонал за време 
престојот на бродот вон крајбрежното море 
на ФНРЈ; 

в) - - додатоците во определен процент од та-
рифните ставови за укрцаниот персонал на 
бродовите — цистерни (танкери); 

г) — додатоците на членовите на посадата на 
бродовите што превозат опасни товари; 

д) — наголемувањето на тарифните став оби 
на членовите на посадите на бродовите што 
пловат на Далечниот Исток; 

4) во стопанските организации во градежни-
штвото: 

а) — кесонските додатоци; 
б) — тунел ските додатоци; 
в) — додатоците за работа во вода. 

II. Издатоците за одделните додатоци и надоме-
ОДХВДО ОД I можат да се издвојат од вкупниот 

приход на стопанската организација пред да се утвр-
ди добивката најмногу во износите утврдени во та-
рифните правилници од 1954 година односно утвр-
дени во прописите за платите што важеле за 
истата година. 

По исклучок од одредбите од горниот став мо-
жат да се -признаат по точ, 1 и во поголеми износи 
од износите од 1954 година: 

1) во воздушниот сообраќај: додатокот за испол-
нување нормата на летањето кој може да изнесува 
најмногу до 1 динар по прелетан километар; 

2) во морскиот сообраќај: наголемувањето на 
тарифните ставови на членовите на посадите на 
бродовите што пловат на Далечниот Ме ток кое ли.же 
да изнесува најмногу до 15% од тарифниот став. 

ИС. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот кога ќе почне да се приме-
нува тарифниот правилник и општествениот п^ав 
на околијата (градот). 

Р.п. бр. НО 
31 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р 

138. 

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 
за обртни средства и други краткорочни кредити! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/64, 54/54 И! 
14/55), во врска со тон. 4 од Одлуката за депо-
нирање гарантни износи по кредитите за дополнив 
телните обртни средства („Службен лист на ФНРЈ",, 
бр. 14/55), Сојузниот извршен совет, по предлог од 
Главната централа на Народната банка на ФНРЈ 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ГАРАНТНИОТ ИЗНОС ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ВИДОВА КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

1. Се определуваат следниве гарантни износи 
според видовите на кредитите за дополнителните 
обртни средства, и тоа: 

а) за увоз, извоз и други надворешно-тргов-
ски дејности — 0,50% од износот на кредитот за; 
дополнителните обртни средства; 

б) за сите други дејности на стопанските орга-
низации — 0,75% од износот на кредитот за допол-
нителните обртни средства. 

2. Технички упатства за начинот на депонира-
њето на гарантните износи и нивното враќање ќе 
издава Народната банка на ФНРЈ. 

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

Р. п. бр. 79 
30 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вуивановиќ, с. р, 

139. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 
14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ОД СТРА-
НА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КРЕ-
ДИТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕД-

СТВА 
1. По кредитите за дополнителните обртни сред-

ства стопанската организација е должна на име 
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гарантен износ да депонира при банката или штедил-
ницата (во натамошниот текст: банка) средства со 
кои располага самостојно, и тоа во износи опреде-
лени со оваа одлука. 

2. Стопанската организација може за депони-
рање на гарантниот износ да ги употреби средствата 
на инвестициониот фонд, резервниот платен фонд и 
на другите фондови, освен резервниот фонд и амор-
тизационите фондови, како и нераспоредениот износ 
на средствата на самостојно располагање. 

По исклучок, ако задругата нема достаточно 
средства од горниот став, може за депонирање на 
гарантниот износ да употреби и средства од резерв-
ниот фонд и средства од уплатените удели на задру-
гарите. 

Стопанската организација не може за депони-
рање на гарантниот износ да употреби средства од 
фондот за реализирање на задолжителните резерви 
што се формирани според одредбите на Сојузниот 
општествен план за 1955 година, ниту средства од 
фондовите формирани од средствата што и' се оста-
вени на сточанската организација со ослободување 
од плаќањето на сојузниот данок на добивката. 

3. Ако стопанска организација нема достаточно 
средства од горната точка за депонирање на гарант-
ниот износ може да и' стави на располагање по-
требни средства околијата (градот, градската оп-
штина со одделни права), автономната единица, на-
родната република или оснивачот. 

4. Гарантниот износ се депонира во висина од 
-0,5% до 5% од износот на одобрениот кредит за до-
полнителните обртни средства. 

Во рамклте на износот од горниот став Сојузниот 
извршен совет по предлог од Главната централа на 

1 Народната банка на ФНРЈ ја определува висината 
јна гарантниот износ за поодделни категории сто-
I тански организации или за определени видови кре-
' дити за дополнителните обртни средства. 

5. Гарантниот износ се депонира ка ј банката на 
издвоена сметка. 

6. Стопанската организација не може да распо-
лага со депонираниот гарантен износ се' додека не 
ќе го намири кредитот за кој е депониран гарантниот 
износ. 

Ако е договорено кредитот да се враќа во рати, 
банката ќе му го врати на депонентот иго негово ба-
рање делот од депонираниот гарантен износ сра-
змерно со износот на вратениот кредит. 

7. По исплатата на кредитот банката е должна 
на депонентот да му го врати депонираниот гарантен 
износ 

Ако кредитот за кој е депониран гарантен износ 
не ќе биде вратен во срокот, банката ќе го употреби 
депонираниот гарантен износ за наплата на даде-
ниот кредит. 

8. Со одделни прописи на Сојузниот извршен 
совет може за поодделни категории стопански орга-
низации или за определени видови кредити за допол-
нителни обртни средства да се пропише ослободу-
вање од обврската за депонирање на гарантен износ. 

9. Во срок од 90 ,дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука стопанските организации се 
должни да депонираат соодветни гарантнр! износи 
по веќе дадените кредити за дополнителните обртни 
средства во смисла на оваа одлука. 

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

Р.п. бр. 84 
30 ма,рт 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с, р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

140. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54 Ц 
14/55), во врска со точ. 8 од Одлуката за депонира-
ње гарантни ,износи по кредитите за дополнителна 
обртни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/55), Сојузниот извршен совет донесува) 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НЕКОИ КАТЕГОРИИ СТО-
ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБВРСКАТА ЗА 

ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО КРЕДИ-
ТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 
I. Од обврската за депонирање гарантни износи 

по кредитите за дополнителни обртни средства се 
ослободуваат: 

1) издавачките и весникарските претприја,тија; 
2) претпријатијата на филмската индустрија; 
3) трговските претпријатија и дуќани чијашто 

главна или претежна дејност е продажба на книги, 
весници и списанија; 

4) претпријатијата за промет со жита; 
5) мелничките претпријатија; 
6) претпријатијата за промет со семенска отокар 
7) земјоделските стопанства; 
8) земјоделските задруги и други стопански ор-

га,низации за селско-стопанска дејност што е орга-
низирана како одделен погон; 

9) селско-стопанските апотеки; 
10) специјализираните работилници и сервиси 

за поправање селско-стопански машини; 
11) специјализираните претпријатија за промет 

со средства за селско-стопанско производство; 
12) преработувачките и трговските организации 

по безинтересните кредити што ги користат во сми-
сла на тон. 9 од Одлуката за контрахирање селско-
стопански производи со давање аванс и други по-
годности на селско-стопанските производители! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54); 

13) трговските претпријатија и дуќани по тер-
минските кредити што ги користат во смисла на 
точ. V под 4 од Наредбата за одобрување потрошу-
вачки кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/52 и 2/53); 

14) трговските и угостителските претпријатија 
во поглед на кредитите за дополнителните обртни 
средства за приготвување зимница; ' 

15) трговските претпријатија во краиштата одда-
лечени од сообраќајни врски во поглед на кредитите 
за дополнителните обртни средства за приготвување 
резерви потребни за време на прекинот на соо-
браќајот; 

16) претпријатијата за промет со лекови; и 
17) трговските претпријатија на дробно за про-

мет со млеко и млечни производи. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 93 
30 март 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретар:.?, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. о. Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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' 141. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/54, 32 54, 54/54 и 
14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ОД СТРА-
НА НА ДАВАНИТЕ НА ГАРАНЦИИ ПО КРАТКО-

РОЧНИТЕ КРЕДИТИ 

I. По краткорочните кредити чиешто давање е 
условено со прибавување гаранција од околијата 
(градот, градската општина со одделни права), на-
родната република и федерацијата или од стопан-
ска односно општествена организација, во смисла 
на чл. 4 од Уредбата за кредитите за обртни сред-
ства и други краткорочни кредити („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55) давачот на 
гаранцијата е должен ка ј банката и штедилницата 
(во натамошниот текст: банката) да депонира га-
рантен износ во висината определена со оваа 
одлука. 

II. Околијата (градот, градската општина со 
одделени права), народната република и федераци-
јата може на име гарантен износ по дадените га-
ранции за кредитите да ги депонира ка ј банката 
слободните средства на инвестиционите и други фон-
дови со кои располага самостојно, како и средствата 
на буџетските и вонбуџетските приходи. 

Средствата од фондовите за создавање задол-
жителни резерви во смисла на одредбите на Соју-
зниот општествен план за 1955 година не можат да 
се употребат за депонирање на гарантниот износ, 

III. Ако стопанска или општествена организација 
во својство на оснивач на нови претпријатија да-
ва гаранција за краткорочни кредити, може за 
депонирање на гарантниот износ да ги употреби 
средствата од резер зинет платен фонд, инвестици-
ониот фонд и другите фондови, освен резервниот 
фонд и амортизационите фондови, како и нераспо-
редениот ИЗХЈОС на средствата на самостојно распо-
лагање 

По исклучок, ако задругата нема достаточно 
средства од горниот став, може за депонирање на 
гарантниот износ да ги употреби и слободните сред-
ства од резервниот фонд и средствата од уплате-
ните удели од задругарите. 

Стопанска или општествена организација не 
може за депонирање на гарантниот износ да упо-
треби средства од фондот за реализирање на задол-
жителните резерви што се форм,ирани според од-
редбите на Сојузниот општествен план за 1955 го-
дина, ниту средства од фондовите формирани од 
средствата што и' се оставени на стопанската орга-
низација со ослободување од плаќањето на сојузни-
от данок на добивката. 

IV. Давачот на гаранцијата е должен да де-
понира ка ј банката на име гарантен износ, и тоа: 

1) по гаранциите за кредитите што го премину-
ваат редовниот обем на работењето на сто-панските 
организации (чл. 4 од Уредбата за кредитите за обрт-
ни средства и други краткорочни кредити) - од 5% 
до 10% од износот на одобрениот кредит преку кре-
дитот за редовниот обем на работењето. 

Се смета дека кредитот го преминува редовниот 
обем на работењето на стопанските организации во 
случај на натрупување запаси на суровини, матери-
јали, недовршени и готови производи, како и на-
големување на побарувањата, што не се во согла-
сност со нормалните услови на набавките, процесот 
на проргзводството и реализацијата; 

2) по гаранциите за кредитите на сто-па леќите 
организации кои по периодичната пресметка пока-
жале загуба која не произлегува од сезонскиот ка-
рактер на нивното работење, а која не можела да 
се покрие од средствата на резервниот фонд или од 
други извори: 

а) за стопанските организации од областа на 
селското стопанство — од 3% до 10% од износот на 
одобрениот кредит; -

б) за сите други стопански организации од 5% 
до 25% од износот на одобрениот кредит; 

Н) по гаранциите за кредити на нови стопански 
организации, нови работни и погонски единици, за 
проширување на оние што постојат или за изградба 
нови капацитети и за стопански организации во 

о.-на работа: 
а) од областа на селското стопанство, прехран-

бената индустрија, угостителството и туризмот, за-
наетчиството и домашната дејност, како и кому-
налните дејности — од 2% до 5% од износот на 
одобрениот кредит; 

б) од областа на трговијата (трговски претпри-
јатија на јадро и трговски претпријатија на дробно, 
откупни претпријатија и надворешно-трговски прет-
пријатија) - од 15% до 35% од износот на одо-
брениот кредит; 

в) од другите стопански област-, - од 5% до 
25% од износот на одобрениот кредит. 

Народната банка на ФНРЈ во согласност со Со-
јузниот извршен совет, определува во кои случаи 
ќе се смета дека кредитите се дадени за нови сто-
пански организации, за нови работни и погонски 
единици, за проширување на оние што постојат и за 
изградба нови капацитети и за стопански органи-
зации во пробна работа; 

4) по гаранциите за кредитите на стопанските 
организации во постапка за присилна ликвидација 
што се дадени за извршување на текуштите и веќе 
започнатите работи и за покритие на трошоците на 
постапката за присилна ликвидација—до 10%? од 
износот на одобрениот кредит; 

5) по гаранциите за кредитите на корисниците 
вон стопанството — од 3% до 10% од износот на 
одобрениот кредит. 

Гарантниот износ за кредитите од точ. 3 се дава 
со срок од најмалу една година, сметајќи од денот 
на одобрениот кредит за кој се депонира гарант-
ниот износ. Висината на гара.нтниот износ се опре-
делува според целта за која е одобрен кредитот, а 
не според основната дејност на стопанската орга-
низација. 

V. Управниот одбор на Главната централа на 
Народната банка на ФНРЈ, во согласност со Соју-
зниот и?1 лен совет, а во границите на износите од 
одделот I па оваа одлука, ја утврдува висината на 
гарантниот износ за поодделни видови кредити кај 
сите банки 

VI. Сојузниот извршен совет може да пропише 
и друга висина на гарантниот износ по гаранциите 
за кредитите од одделот IV на оваа одлука или да 
определи за поодделни видови кредити да не се 
депонира гарантен износ. 

VII. Гарантниот износ се депонира кај банката 
на издвоен.? сметка. 

VIII. Давачот на гаранцијата не може да распо-
лага со депонираниот гарантен износ се' додека не 
ќе го намири кредитот за кој е депониран гарант-
ниот износ. 

Ако е договорено кредитот да се враќа во рати, 
банката ќе му го врати на депонентот по негово 
барање делот од депонираниот гарантен износ сра-
змерно со износот на вратениот кредит. 

IX. По исплатата на кредитот банката е должна 
на депонентот да му го врати депочипаниот гаран-
тен износ. 

Ако кредитот за кој е депониран гарантен из-
нос не ќе биде вратен во срокот банката ќе го упо-
треби депонираниот гарантен износ за наплата на 
дадениот кредит. 

X. Во 1955 година нема да се депонира гарантен 
износ по гаранциите за кредитите што ќе им бидат 
одобреа за редовна работа на оние стопа^сии ор-
ганизации и погони чијашто изградба е финанси-
рана од средствата па Општиот ипгегг.пдлонон фонд 
и ти од средствата на федопатг 1 преку Општиот 
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инвестиционен фонд, а кој започнуваат со редовна 
работа во 1955 година. 

Во 1955 година нема да се депонира гарантен 
износ по гаранциите ни за кредитите што им се 
одобрени на пробните погони од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за нивната работа, како 
ни за кредитите што им се одобрени ни пробните 
погони изградени со средства од Општиот инвести-
ционен фонд. 

XI. Огаа одлука влегува во сила со -денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на кредитите што ќе бидат одобрени 
по влегувањето во сила на оваа одлука. 

Р. п. бр. 95 
30 март 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

142. 
Врз основа на ст. 1 одделот 1 главата XXV на 

Сојузниот општествен елан за 1955 година, а во вр-
ска со чл. 3 ст 2 и 3 од Уредбата за девизното ис-
елување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ И' ГО 
ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
И ОСНОВОТ ПО КОЈ ЌЕ СЕ ОТКУПУВА ОВОЈ ДЕЛ 

1, Во Одлуката за определување делот на де-
визните средства што стопанските организации ќе и' 
го продаваат на Народната банка на ФНРЈ и осно-
вот по кој ќе се откупува овој дел („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 50/54) на крајот на тон. 1 се додаза 
нов став, кој гласи: 

„Производите на домашната дејност . . . 80%" 
2, Оваа одлука ќе се применува на сиот притек 

на девиз-ните средства од 1 декември 1854 година. 
3, Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. о. бр. 90 
24 март 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

143. 
Врз основа на ст. 2 тон. 3 одделот 1 од гла-

вата XV на Сојузниот општествен план за 1955 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА ЃУБРИШТА И СИЛОСИ ЗА 

ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

1. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд на селско-
стопанските производители — организациите (на 
земјоделски^ стопанства, на земјоделските задруги 
и економииЈ инвестициони заеми за изградба на 
ѓубришта и силоси за храна за добиток. 

И. Инвестиционите заеми од горната точка ќе 
им се одобруваат само на заемобарачите што се во 
состојба во изградбата на инвестициониот објект да 
учествуваат со сопствени средства или со средства 
на гарантот на ј малу во висина-од 10% од (вредноста 
на објектот според прописите за учеството на инве-
ститорот во трошоците на инвестициите што се фи-
нансираат од општиот инвестиционен фонд. 

III. Инвеститорите се должни да уплатат ка ј бан-
ката на име гарантен депозит 5 % од одобрениот заем 
според прописите за депонирање гарантен износ по 
заемите за инвестиции од Општиот инвестиционен 
фонд. 

IV. Заемите според оваа одлука ќе ги дава На-
родната банка на ФНРЈ без конкурс со интересна 
норма од ?% годишно, а со срок за отплатување од 
најмногу 10 години. 

V. Барањето за доби-вање заем треба да содржи: 
1) ознака на објектот за кој се бара заем; 
2) капацитет на објектот; 
3) висина на бараниот заем; 
4) срок за исплата на заемот што го предложува 

заемобарачот; 
5) други податоци предвидени во образецот за 

барање инвестиционен заем, што го издава Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

VI. Со барањето за заем заемобарачот е должен 
да поднесе' 

1) градежна скица со технички опис, предмер и 
претсметка на работите со назначување на матери-
јалите со кои се изведува објектот; 

2) податоци за сегашниот капацитет на соодвет-
ните објекти; 

3) податоци за трошоците на новата инвестиција 
по едно условно грло крупен добиток. 

VII. Заемите им се даваат само на кредитно спо-
собни заемобарачи. 

Народната банка на ФНРЈ може да го обуслови 
давањето на заемот со поднесување гаранција од 
народниот одбор на околијата (1радот, градската оп-
штина со одделни права) во случаите кога ќе го најде 
тоа за потребно. 

VIII. Барањето за добивање заем се поднесува до 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која 
заемобарачот има текушта односно жиро сметка. 

IX. Во сето друго за давање заеми во смисла на 
оваа одлука согласно ќе се 'применуваат одредбите 
од Уредбата за заемите за инвестиции во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

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

Р.п. бр. 53 
8 март 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р, Светозар Вукмановиќ, с. р. 

144. 
Врз основа на главата XIV на Сојузниот опште-

ствен план за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/54). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА 

ВЛОЖЕНИ ПРИ БАНКИТЕ 
1. На средствата што се вложени или депонирани 

при банка или штедилница, банката односно штедил-
ницата (во натамошниот текст: банката) м /̂ плаќа на 
вложувачот (депонентот) интерес, и тоа: 

а) на износите вложени без отказен срок на 
одделните сметки на издвоените средства и фондови! 
на стопанските организации сметајќи ги и задруги-
т е и на општествените организации сметајќи ги и 
задружните сојузи, како и на износите вложеше 
како судски депозит - по норма од 1% годишно; 
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б) на износите вложени со отказен срок на од-
делните сметки на издвоените средства и фондови 
на сите вложувачи (депоненти) — по норма од 2% 
до 5% годишно според должината на отказниот 
срок; 

в) на износите што ги држат другите банки и 
штедилници на одделна издвоена сметка при На-
родната банка на ФНРЈ заради своја ликвидност — 
по норма од 3,5% годишно; 

г) на износите на пупилните влогови и пре-
мините резерви на Државниот осигурителен завод 
што потекнуваат од животното 'осигурување — по 
норма од 5% годишно; и 

д) на износите на штедните влогови по штед-
ните книшки — по норма од најмалу 5% годишно. 

2. Банката не плаќа интерес на средствата што 
се вложени односно депонирани кај неа: 

а) по жиро сметките и сметковните книшки; 
б) по домашните девизни сметки; 
в) на средствата на амортизационите фондови 

на стопанските организации и на Државниот осигури-
те лен завод на сметките без отказен срок; 

г) по сметките на фондовите за замена и допол-
нување на средствата на установите со самостојно 
финансирање — без отказен срок; 

д) по редовните и одделните сметки на издво-
ените средства и фондовите на државните органи и 
установи и времени депозити — без отказен срок. 

Народната банка на ФНРЈ не плаќа интерес на 
средствата по редовната текушта (работна) сметка 
на други банки и штедилници. 

3. По исклучок од одредбата на горната точка 
под в), банката плаќа интерес во смисла на точ. 1 
од оваа одлука на вложените средства по сметките 
на амортизационите фондови на задругите, без об-
ѕир дали тие средства се вложени (депонирани) без 
отказен срок или со отказен срок. 

4. Висината на интересните норми од точ. 1 под 
б) и д) од оваа одлука ги определува управниот 
одбор на банкгта според должината на отказниот 
срок 

^ 

Отказниот срок од горниот став за вложените 
средства не може да биде покус, и тоа: 

а) за средствата на амортизационите фондови 
на стопанските организации, освен задругите, за 
замена и одржување што се издвоени на одделните 
сметки и за средствата на фондовите за замена и 
дополнување на установите со самостојно финанси-
рање — од 1 година. На средствата на амортиза-
ционите фондови кои според одредбите од Сојузниот 
општествен план за 1955 година не можат да се 
трошат не се плаќа интерес; 

б) за издвоените средства по сите други смет-
ки — од 3 месеци. 

5. Поблиски прописи за примена на оваа одлу-
ка ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен се-
кретар за работи на народното стопанство. 

Технички упатства за примена на оваа одлука 
донесува Народната банка на ФНРЈ. 

6. Со денот кога ќе почне да се применува оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за интересот 
што го плаќаат банките на средствата од определени 
категории вложувачи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/54), како и одредбите од другите прописи што 
се ЕО спротивност со одредбите од оваа одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" а ќз се 
применува од 1 април 1955 година. 

Р.П. бр. 97 
19 март 1955 година 

Белград I 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

145. 

Врз основа на точ. 1 чл. 79 на Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото у -
стројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) НА ВЕСНИКАР - I ; 
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА РАЗЛИКАТА ВО I 

ЦЕНИТЕ ПРИ КУПУВАЊЕТО НА РОТО ХАРТИЈА! 
1. Одлуката за давање надоместување (регрес) 

на весникарските претпријатија за разликата во 
цените при купувањето на рото хартија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/54) се укинува со денот I 
јануари 1955 година. 

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

Р. и. бр. 91 
24 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

146. 
Врз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛО-
ТАРИЈА КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Во Решението за организација на Југосло-
венската лотарија како установа со самостојно фи-
нансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) се 
вршат следниве измени и дополненија: 

Во тон. 5 ст. 1 место зборовите: „8 члена" се ста-
ваат зборовите: „9 члена"; а под зборовите: „Југо-
словенскиот црвен крст" се ставаат зборовите: „Со-
ветот на друштвата за воспитување и грижи за 
децата и младината на Југославија". 

Во тон. 11 ст. 2 под зборовите: „Југословенскиот 
црвен кр-ст" се ставаат зборовите: „Советот на дру-
швата за воспитување и грижи за децата и млади-
ната на Југославија". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1855 година 

Р.п. С.о 103 
23 март 1С35 година 

Белград 
Со„у^гн извршен, сзѕст 

Се усет ф, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с, р. Алекса идар Ранковиќ, с р. 
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147. 
Врз основа на одделот 3 од главата 25 на Соју-

зниот оиштествеи (план за 1955 година, а во врска со 
чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I оод 1 од Одлуката за овла-
стување Одборот за стопанство да донесува реше-
нија по работите од надлежноста на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефици-

ентите за пресметување разликата во цените при 
увозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување разликата во цените при уво-
зот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се вршат 
следниве измени и дополненија: 

I. Во гранката 116 (неметали) редниот број 53 се 
менува 1л гласи: 

„53. Медицински и лаборато-
риски мерни инструменти коефициент 1,50" 

Д. Во гранката 119 (електроиндустрија) се до-
да,ва нов реден број 68, кој гласи: 

„68. Услуге коефицијент 2,00" 
3. Во гранката 124 (текстилна индустрија) ред-

ните броеви 3, 13, 17, 18, 10, 27 и 28 се ме-
нуваат и гласат: 

„3. Конац за везење и шивење свих врста: 
а) конац за везење за 

народну радиност^) коефициент 1,20 
б) остали коефициент 3,00 

13. Булица за плетење: 
а) чешљана за народну 
радиност^) — коефициент 1,20 
б) остала коефицијент 3,00 

17. Ланено предиво за обу-
ќарски конац и народну 
радиност5^) коефициент 1,00 

18. Ланени копаш 
а) за народну расип-

н о с т ^ ) коефициент 2,00 
б) остали коефициент 3,00 

19. Ланене тканине: 
а) за народну радиност^) коефициент 1,00 
б) о ста л е коефициент 3,00 

27. Манила влакно и преди-
во коефициент 1,00 

28. Мани л а у жари ја и ко-
нопен коефициент 2,00" 

4. Во гранката 124 (текстилна индустрија) се 
додава нов реден број 54, кој гласи: 

„54. Етамин и маркизет — 
воал за народну ради-
н о с т ^ ) коефициент 1,20." 

II. Коефициентите утврдени со ова решение ќе 
се применуваат на работите склучени Х)д 16 март 
1955 година 

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

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 27 

24 март 1055 година 
Белград 

Претседател 
,на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

148. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за 

низацијата, работењето и управувањето со југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53), а во врска со тон. I под 6) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВО-
ЗЕЊЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕ-

ЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превозење стоки на југосло-
венските железници — Свеската 4 (Исклучителна 
тарифа) — во позиц-ијата 0 26 се сврстува како упатеа 
станица и станицата Нови Двори. 

2. Ова решение влегува во сила на 15 март 1955 
година. 

Сојузен извршен совет 

О. с. бр. 25 
17 март 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Пресметуваше по свој коефициент се врши само при увозот 
што се плаќаа о д оној дел на девизните средства што им останува 
па слободно располагање на извозниците на производи од домашна 
дејност. 

149. 

Врз основа на точ. 1 од Одлуката за овласту-
вање директорот на Управата за поморство и речен 
сообраќај да донесе правилник за одбегнување су-
дирање на море („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/54), во согласност со Државниот секретар за ра-
боти на народната одбрана и со Сојузниот извршен 
совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ СУДИРАЊА НА МОРЕ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ И ДЕФИНИЦИИ 
Член 1 

Со цел да се одбегне судирање на море, мораат 
да се придржуваат кон одредбите од овој пра-
вилник: 

1) бродовите што веат знаме на трговската мор-
нарица и на бродарство^ на внатрешната лловидба 
на ФНРЈ, односно воено-поморско знаме на ФНРЈ, 
како и домашните хидроавиони што пловат по отво-
рено море и води составени со море, а по кои мо-
жат да пловат поморски бродови, со исклучок пред-
виден во чл. 30 ст. 1 од овој правилник; 

2) бродови и хидроавиони со сите знамиња што 
пловат по крајбрежното море на ФНРЈ и по ре-
ките и езерата на ФНРЈ, а по кои мо.кат да пло-
ват поморски бродови, со исклучок предвиден во 
чл. 30 ст. 2 од овој правилник. 

Одредбите што се однесуваат до светлата мо-
раат да се применуваат по какво и да е време од 
згаѓањето до изгревањето на сонцето. За тоа време 
бродовите на смеат да покажуваат други светла 
освен такви кои не можат да бидат погрешно сме-
тани како пропишани светла или можат штетно да 
дејствуваат на видливоста и карактеристиките на 
пропишаните светла, и кои не ќе го пречат врше-
њето на исправна стража. 

Во смисла на овој правилник, ако со други не-
гови одредби не е определено поинаку: 

1) како број се смета секој вид пловило, освен 
хидроавиоии на вода, кое се употребува или може 
да се употребува како средство за превозење по 
вода; 

2) како хидроавион се смета брод што лета и 
секој друг авион што може да маневрира на вода; 
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3) како брод со механички погон се смета секој 
брод што го движи машина; 

4) секој брод со механички погон што плови со 
едра а не го движи машина се смета како едрењак, 
а секој брод што го движи машина^ без обѕир дали 
има стегнати едра, се смета како брод со меха-
нички погон; 

5) брод или хидроавион на вода се смета дека 
плови кога не е усидрен, врзан при крај или на-
сукан; 

6) „висина над трупот" значи висина над најви-
сока непрекината палуба; 

7) должината и широчината на бродот треба да 
се земат како се забележени во угодниот лист на 
бродот; 

8) должина и распон на хидроавион ќе биде 
онаа најголема должина и најголем распон што се 
внесени во сведоџбата за способноста за летање. 
Ако таа сведоџба не постои, тие димензии ќе се 
утврдат со мерење; 

9) зборот „видлив" кога се однесува до бродски 
светла, значи видлив во темна ноќ при чиста атмо-
сфера; 

10) изразот „кус звук" значи звук што трае 
околу 1 секунд; 

11) изразот ,,долг звук" значи звук што трае 4 
до 6 секунди; 

12) „пишталка" значи пишталка или сирена; 
13) „тона" значи бруто тона. 

И. СВЕТЛА И СИГНАЛНИ ТЕЛА 
Член 2 

Брод на механички погон кога плови мора да 
носи' 

1) на предниот јарбол или пред него, или, ако 
нема таков јарбол, на предниот дел на бродот, едно 
сјајно бело светло што е конструирано така што 
постојано да светли во лак на хоризонтот од 20 ве-
трови (2250), а кое е поставено така што да пока-
жува светло по 10 ветрови (112,50), од секоја страна 
на бродот, т. е. од правецот на прамецот па до два 
ветра (22,50) зад пречницата спрема крмата на обете 
страни. Ова светло мора да биде видливо од дале-
чина од најмалу 5 наутички милји; 

'2) пред или зад белото светло предвидено со 
предната точка, друго бело светло слично констру-
ирано и со слични својства како и првото. Другото 
бело светло не е задолжително за бродови покуси 
од 45,75 м (или 150 стопи), како ни за бродови што 
влечат, но тие можат да го носат; 

3) овие две бели светла мораат да бидат по-
ставени кон уздолжницата на бродот и над неа 
така што едното да биде најмалу 4,75 м (или 15 
стопи) над другото и во таква положба што пони-
ското светло да биде пред повисокото. Хоризонтал-
ното растојание меѓу двете бели светла мора да 
биде кај малу трипати поголемо отколку нивното 
вертикално растојание. Од овие две светла она по-
ниско, односно ако се носи само едно—тоа светло 
мора да стои на висина од најмалу 6,10 м (или 20 
стопи) над трупот, а ако широчината на бродот е 
поголема од 6,10 м (или 20 стопи), тоа мора да стои 
барем толку високо над трупот колку е широк бро-
дот, но не треба да биде на висина поголема од 
12,20 м (или 40 стопи). Во секој случај светлото, од-
носно светлата ако се две, мораат да бидат наме-
стени така што да бидат подалеку и над другите 
светла или надгради што и пречат на видливоста; 

4) на десната страна едно зелено светло кон-
струирано така што постојано да светли во лак на 
Хоризонтот од 10 ветрови (112,50), а поставено така 
што да покажува светло од правецот на прамецот 
па до два ветра (22,50) спрема крмата зад пречни-
цата на десната страна. Ова светло мора да биде 
видливо од далечина од најмалу 2 наутички милји; 

5) на левата страна едно црвено светло, кон-
струирано така што постојано да светли во лак на 
хоризонтот од 10 ветрови (112,,50), а поставено така 
Јато да покажува светло од правецот на прамецот 
Па до 2 ветра (22,50) кон крмата зад пречницата на 

левата страна. Ова светло мора да биде видливо од 
далечина од најмалу 2 наутички; милји; 

6) страничните светла, зелено и црвено, мораат 
да имаат од страна на бродот засолни кои се долги, 
сметајќи од светлото кон прамецот, најмалу 0,91 м 
(3 стопи) така што да се спречи зеленото светло да 
се гледа од левата страна на правецот на прамецот, 
а црвеното од десната. 

Хидроавион кога плови по вода, мора да носи: 
1) на предниот дел и во средниот уздолжен пре-

сек, на местото од каде може најдобро да се гледа, 
едно сјајно бело светло конструирано така што по-
стојано да светли во лак на хоризонтот од 220о, а 
поставено така што да покажува светло од НО0 од 
секоја страна на хидроавионот, т. е. од правецот 
на прамецот па до 200 зад пречницата кон крмата 
од секоја страна. Ова светло мора да. биде видливо 
од далечина од најмалу 3 наутички милји; 

2) на крајниот дел на десното крило едно зе-
лено светло конструирано така што постојано да 
светли во лак на хоризонт од 110а, а поставено така 
што да покажува светло од правецот на прамецот 
па до 20 0 кон крмата зад пречницата на десната 
страна. Ова светло мора да биде видливо од дале-
чина од најмалу 2 наутички милји; 

3) на крајн.иот дел од левото крило едно црвено 
светло конструирано така што постојано да светли 
во лак на хоризонтот од НО0, а поставено така што 
да покажува светло од правецот на прам^от па 
до 200 кон крмата зад пречницата на левата страна. 
Ова светло мора да биде видливо од далечина од 
најмалу 2 наутички милји. 

Член 3 
Брод со механички погон, кога влече или ти-

ска друг брод, освен свои странични; светла мора 
да носи и две сјајни бели светла поставени едно над 1 

друго а на растојание од најмал,у 1,83 де -(или 6 сто-
пи). Кога влече повеќе од еден брод, а должината 
на сето влечено, мерејќи од крмата на бродот што 
влече до крмата на последниот брод што се влече, 
изнесува повеќе од 183 м (или 600 стопи), бродот 
мора да носи уште едно придадено бело светло по-
ставено за 1,83 м (или 6 стопи) над или под споме-
натите две светла. Секое од тие светла мора да 
биде од иста конструкција и да има исти својства, 
а едно од нив мора да стои на ист положај како 
белото светло определено во чл. 2 ст. 1 точ. 1, освен 
предадеV ,го светло, кое мора да биде на висина од 
најмалу 4,27 м (или 14 стопи) над трупот на бродот. 
Бродовите што имаат само еден јарбол можат да 
ги носат овие светла на тој јарбол. 

Бродот што влече мора да покажува, по крмата 
уште и бело светло, определено во чл. 10, или ме-
сто тоа светло, едно мало бело светло' зад оџакот 
или видниот јарбол, по кој се управува влече-
ниот брод, но тоа светло не смее да се гледа 
пред цречницата на влекачот. Носење на бело све-
тло, определено во чл. 2 ст. 1 точ. 2, не е задол-
жително. 

Хидроавион на вода, кога влече еден или по-
веќе хидроавиони или бродови мора да ги носи' 
светлата пропишани во чл. 2 ст. 2 точ. 1, 2 и 3, а 
освен тоа тој мора да носи друго бело светло од 
иста конструкција и својства како и белото светло 
споменато во чл. 2 ст. 2 точ. 1. Ова друго светло 
мора да биде сместено вертикално над првото све-
тло или под него, на растојание од најмалу 1,83 м 
(или 6 стопи). 

Член 4 
Бродот што не е во состојба да маневрира мора 

да носи ноќе на највидно место, ако е бродот со 
механички погон, место светлата пропишани во чл. 
2 ст. 1 точ. 1 и 2, две црвени светла поставени вер-
тикално едно на друго на растојание од најмалку 
1,83 м (или 6 стопи), и такви што да можат да се 
гледаат од сите страни на хоризонтот од далечина 
од најмалу 2 наутички милји. Дење таков брод 
мора да носи на највидно место две црни топки 
или две црни сигнални тела со промер не помал 
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од 0,61 м (или 2 стопи), поставени вертикално на ра-
стојание од најмалу 1,83 м (или 6 стопи). 

Хидроавион на вода што не е во состојба да 
маневрира, може да носи на. ка ј видно место две 
црвени светла поставени вертикално едно над дру-

; го, а на растојание од најмалу 0,92 м (или 3 стопи), 
и такви да можат да се гледаат од сите страни на 
хоршонтот од далечина од најмалу 2 наутички 
милји. Дење хидроавионот може да носи на нај-
вид,но место две црни топки или две црни сигнални 
тела со премер не помал од 0,61 м (или 2 стопи), 
поставени вертикално на растојание од најмалу 
0,92 м (или д стопи). 

Брод што полага или крева подморски кабел 
или навигациони ознаки, или брод што врши хи-
дрографски истражувања или подморски работи, 
кога според природата на својата работа не може 
да им се тргне од патот на бродови што доаѓаат, 
мора да носи место светлата пропишани во чл. 2 
ст. 1 точ. 1 и 2, три светла поставени вертикално 
на меѓусебно растојание од најмалу 1,83 м (или 6 
стопи). Горното и долното од овие светла мораат да 

, бидат црвени, средното бело, а сите три мораат да 
бидат такви што да можат да се гледаат од сите 

! страни на хоризонтот од далечина од ка ј малу 2 
, наутички милји. Дење таков брод мора да носи на 
јнајвидно место 3 сигнални тела со премер не по-
мал од 0,61 м (2 стопи), поставени вертикално на 
меѓусебно растојание од најмалу 1,83 м (или 6 сто-
пи). Горното и долното сигнал,но тело мора да биде 
во топчаеста форма и со црвена боја, а средното 
во двочунеста форма и бела боја. 

Бродовите и хидроавионите споменати во овој 
'член, кога стојат не смеат да носат странични 
светла, но мораат да ги носат кога се движат. 

Светлата и дневните знакови пропишани со 
овој член мораат другите бродови и хидроавиони 
'да ги сметаат како знак дека бродот или хидроави-
онот што ги покажува не е во состојба да мане-
ва и спрема тоа, дека не може да се тргне од 
Патот. 

Овие знакови; не се сигнали на бродови што 
- се во опасност и бараат помош. Таквите сигнали 

ги содржи членот 31. 
Член 5 

Секој едрењак кога плови, како и брод или 
\ хидроавион што се влече, мора да ги носи истите 

светла што се пропишани, во чл. 2 ст. 1 за бродови 
( с о механички погон и во чл. 2 ст. 2 за хидроавиони 
^ додека пловат, освен белите светла пропишани со 
ј истиот член што не смеат тие никогаш да ги носат. 
1 ,Тие мораат да го носат белото крмено светло про-
I пишано во чл. 10, со тоа што влечените бродови, 
.' освен последниот влечен брод, да можат да носат 

место тоа крмено светло мало бело рветло, како 
што е означено во чл. 3 ст. 2. 

Брод што од влекач е тискан напред мора на 
предниот дел од десната страна да носи зелено све-
тло, а од левата црвено светло. Овие светла мораат 
да имаат исти својства како и светлата опишани 
во чл. 2 ст. 1 точ. 4 и 5 и мораат да имаат онакви 
засолни какви што се пропишани во чл. 2 ст. 1 
тон. 6 со тоа што, без обѕир на тоа колку бродови 
во групата се тискаат напред, тие мораат да бидат 
осветлени како да е само еден брод. 

Член 6 
Кога на мали бродови поради лошо време или 

друг достаточен разлог не е можно трајно да се 
постави зелено и црвено странично светло, тие мо-
раат да се држат при рака, запалени и приготвени 
да можат веднаш да се покажат. При доближување 
на некој друг брод или до некаков друг брод, овие 
светла мораат на соодветните страни да се пока-
жуваат навремено, за да се одбегне судирање, и 
тоа така што светлата да бидат добро видливи и 
зеленото светло да не се гледа од левата страна 
ниту црвеното од десната страна, и, ако е можно, 
да не можат да се гледаат повеќе од 2 ветра (22,50) 
од правецот на прамецот кон крмата зад пречни-
цата на соодветната страна од бродот. 

За да биде употребата на овие преносиви све-
тла што полесна и што посигурна нивните федери: 
треба да се обојат однадвор со односните бои и да се 
заградат со соодветни засолни. 

Член 7 
Бродови со механички погон под 40 тони и бро-

дови со весла или едра под 20 тони, како и чамци! 
со весла, кога пловат не се должни да ги носат 
светлата споменати во чл. 2, но ако не ги носат -
мораат да имаат следни светла: 

1) бродови со механички погон под 40 тони,, 
освен случаите предвидени во точ. 2 од овој член:, 
мораат да носат: 

а) - на предниот дел од бродот, на вајвидно 
место, и најмалу 2,75 м (или 9 стопи) високо над 
трупот на бродот, едно сјајно бело светло констру-
ирано и поставено како што е пропишано во чл. 2 
ст. 1 тон. 1 и доста јако за да може да се гледа 
од далечина од најмалу 3 наутички милји; 

б) — странични светла, зелено и црвено, кон-
струирани и поставени онака како што е пропи-
шано во чл. 2 ст. 1 точ. 4 и 5 и доста јаки да мо-
жат да се гледаат од далечина од најмалу 1 нау-
тичка милја, или 1 комбин,иран фенер што пока-
жува зелено и црвено светло од смерот на праме-
цот до 2 ветра (22,50) кон крмата зад пречницата на 
соодветните страни на бродот. Овој фенер мора да 
биде наместен најмалу за 0,91 м (или 3 стопи) под 
белото светло. 

2) Мали чамци со механички погон, како што 
се оние со кои се снабдени поморските бродови, 
можат да носат бело светло на висина помалу од 
2,75 м (или 9 стопи) над трупот на бродот, но тоа 
мора да се наоѓа над страничните светла или ком-
бинираното светло споменато во точ. 1 на овој член. 

3) Бродовите со весла или едра под 20 тони^ 
освен случаите предвидени во точ. 4 на овој член, 
мораат, ако не се носат странични светла да носат? 
на ка ј видно место еден фенер кој покажува зелено 
светло на едната страна, а црвено светло на дру-
гата, доста јако за да може да се гледа од далечина 
од најмалу 1 наутичка милја и поставен така што 
зеленото светло да не се гледа од левата страна, а 
црвеното од десната страна на бродот. 

Ако не е можно овие светла да се држат на 
определено место, тие мораат да се држат запалени 
при рака и навремено да се покажат, за да се од-
бегне судирање, и тоа така што зеленото светло дај 
не се гледа од левата, а црвеното од десната страна 
на бродот. 

4) Мали чамци со весла или едра се должни да 
имаат приготвена при рака само електрична све^ 
тилка или запален бел фенер, што ќе го покажува 
навремено, за да се одбегне судирање. 

5) Бродовите и чамците, споменати во овој член, 
не се должни да носат светла или сигнални: тела 
пропишани во чл. 4 ст. 1 и чл. 11 ст. 5. 

Член 8 
Пилотски бродови со едра, кога се во служба 

на пилотажа. на својата станица и кога не се уеи-
дрени, не ќе ги имаат светлата пропишани за други! 
бродови, туку на врвот од јарболот ќе носат едно 
бело светло видливо од сите страни на хоризонтов 
од далечина од најмалу 3 наутички милји, а освен 
тоа ќе покажува по еден или повеќе пламени от-
сени („ѓ1аге-ир-НѕМѕ") во куси паузи, никогаш по-, 
долги од 10 минути. 

При доближување^ до друг брод или кога им 
се доближува друг брод, тие ќе се држат за страч 
ничните светла запалени и приготвени за употреба,, 
и ќе светлат со нив или ќе ги покажуваат во покуси! 
временски паузи, за да го означат правецот на сво-
јето движење, но зеленото светло не смее да се 
гледа од левата., а црвеното од десната страна. 

Пилотски брод со едра кој е од таков вид што 
поради укинување на пилотот мора да пристане 
кон страната на бродот, може само да го покаже 
белото светло, место да го носи на врвот од јарбо-
лот, а место горе споменатите странични светла^ 
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може да има при рака, приготвен за употреба, фе-
нер со зелено стакло од едната, а со црвено стакло 
од другата страна, за да го употреби како што е горе 
пропишано. 

Пилотски брод со механички погон, кога е на 
својата станица во служба на пилотажа и кога не 
е усидрен, мора над светлата и отсевите пропишани 
за пилотските бродови со едра, да истакне за 2,40 м 
(или 8 стопи) под белото светло на јарболот уште 
едно црвено светло кое може да се гледа од сите 
страни на хоризонтот од далечина од најмалу 3 
наутички милји, како и странични светла што мора 
да ги носи бродот кога плови. Место отсеви може 
да се употреби бело светло, што сјајно трепери, 
видливо од сите страви на хоризонтот. 

Сите пилотски бродови, кога се на своите ста-
ници во служба на пилотажа и кога се усидрени, 
мораат да носат светла и да покажуваат отсеви 
како што е пропишано во горните ставови од овој 
член, освен страничните светла, кои не смеат да 
ги покажуваат, Овие бродови мораат да носат исто 
така сидришни светла или оние што се пропишани 
во чл. 11. 

Сите пилотски бродови, без обѕир дали се уси-
дрени или не, кога не се на своите станици во слу-
жба на пилотажа, мораат да ги носат истите светла, 
како и другите бродови од нивната категорија и 
тонажа. 

Член 9 
Рибарски бродови, кога не рибарат, мораат да 

ги покажуваат светлата и сигналните тела пропи-
шани за слични бродови од нивна тонажа. Кога 
рибарат, тие ќе истакнуваат само светла и сигнални 
тела пропишани во овој член, а кои, ако не е по-
инаку, речено мораат да се гледаат од далечина од 
најмалу 2 наутички милји. 

Бродови што рибарат со повлечни поврази, мо-
раат да ги покажуваат само светлата пропишани за 
бродовите со механички погон или за бродовите што 
пловат со едра, според дадениот случај. 

Бродови што рибарат со мрежи или поврази 
што не се повлечени и не се шират повеќе од 153 м 
(или 500 стопи) хоризонтално од бродот в море, мо-
раат да, покажуваат на видно место, едно бело све-
тло' кое се гледа од сите страни на хоризонтот, а 
освен тоа, кога се доближуваат до друг брод или 
овој им се доближува, мораат да покажуваат во 
правецот во кој се приврзани рибарските направи 
спуштени в море, уште и друго бело светло, наме-
стено најмалу за 1,83 м (или 6 стопи) под првото 
светло во хоризонтално растојание од најмалу 3,05 
м (или 10 стопи) односно 1,83 м (или 6 стопи) ако 
се во прашање мали чамци без палуба. Дење овие 
бродови ќе ја означат својата зафатеност така што 
на највидно место ќе истакнат кошара. Додека се 
усидрени, ако им се рибарските направи спуштени 
в море, мораат кога ќе им се доближи друг брод, 
да го покажуваат истиот тој сигнал во правец од 
судрениот пловак кон мрежата или направите. 

Бродови што рибарат со мрежи или поврази 
што не се повлечни а кои хоризонтално од бродот 
в море се шират повеќе од 153 м (или 500 стопи), 
мораат да покажуваат на највидното место 3 бели 
светла поставени во форма на вертикален триагал-
ник на меѓусебно растојание од најмалу 0,91 м (или 
3 стопи) и видливи од сите страни на хоризонтот. 
Кога пловат, овие бродови мораат да ги покажу-
ваат пропишаните странични светла но кога не се 
во движење, не смеат да ги покажуваат. Дење тие 
мораат да изложат кошара на предниот дел од бро-
дот што е можно поблиску до прамецот, не помала 
од 3,05 м (или 10 стопи) над оградата од бродот. На 
највидно место тие мораат дење да истакнат и еден 
црн чуњ свртен со врвот нагоре. Додека се усидре-
ни, ако рибарските направи им се спуштени в̂  море, 
тие мораат кога се доближува друг брод да ја по-
кажуваат кошарата во правец од сидрениот пловак 
кон мрежата или направите. 

Бродови што ловат со потезача, т. е. потегајќи 
ѓи повлечните мрлжи или другите направи по дното 
или близу дното, мораат, кога не се на сидриште: 

1) ако се со механички погон, на истото место 
на кое се наога белото светло споменато во чл. 2 
ст. 1 точ. 1 да носат еден трибоен фенер поставен 
така што да покажува бело светло од смерот на 
прамецот до 2 ветра (22,50) од секоја страна на бро-
дот, а зелено — кон десната и црвено — кон левата 
страна од бродот во лак на хоризонтот од 2 ветра 
(22,50) од правецот на прамецот па до 2 ветра (22,50) 
зад пречницата кон крмата од секоја страна. Освен 
тоа, овие бродови мораат да имаат најмалу за 1,83 м 
(или 6 стопи) а најмногу за 3,65 м (или 12 стопи) 
под трибојното светло уште бело светло што дава 
чиста едно л ика и постојана светлост, гледана од 
сите страни на хоризонтот. Овие бродови мораат да 
покажуваат и крмено светло определено во чл. 10 
ст. 1; 

2) ако се едреници, мораат да носат едно бело 
светло што покажува чиста, едно лика и постојана 
светлина, гледана од сите страни на хоризонтот. 
Кога се доближуваат до други бродови или овие 
кон нив, мораат од највидното место да покажу-
ваат иста така и бел пламен отсјај („Шге-ир-НѕМѕ") 
навремено, за да се одбегне судирање; 

3) дење секој од горе споменатите бродови мора 
на највидно место да истакне кошара. 

Освен светлата што се должни според овој член 
да ги имаат, бродовите кога рибарат, ако е потреб-
но да привлечат внимание од бродовите што се 
доближуваат, да покажуваат пламен отсјај (,Д1оге-
ир-Н^Мѕ"). Тие можат да ги употребат и своите 
работни светла. 

Секој брод што рибари, кога е усидрен мора да 
ги покажува светлата или сигналните тела пропи-
шани во чл. 11 ст. 1, 2 или 3 и мора, кога му се 
доближува еден или повеќе бродови, да покажува 
уште едно бело светло наместено за најмалу 1,83 м: 
(или 6 стопи) под предното сидришно светло, а од 
него оддалечено во хоризонтално растојание на ј -
малу 3,05 м (или 10 стопи) во правецот во ко се 
спуштени направите. 

Ако некој брод за време на рибарењето ќе запне 
со своите направи за карпа или друга пречка, мора 
дење да ја ,спушта котар ата пропишана во ст. 3, 4 
или 5 од овој член и да го покажува сигналот про-
пишан во чл. 11 ст. 3. Ноќе мора да го покажува 
светлото односно светлата пропишани во чл. И ст„ 
1 или 2. Во магла, примаглица, кога врне снег или: 
силен дожд, или во која и да е друга прилика што 
на сличен начин ја намалува видливоста, било де-
ње или ноќе, бродот мора да го дава звучниот сиг-
нал пропишан во чл. 15 ст. 3 точ. 5. Овој сигнал 
ќе го употреби тој и при добра видливост, кога ќе 
му дојде некој брод близу. 

За сигналите во магла за рибарските бродови 
важи чл. 15 ст. 3 точ. 9 од овој правилник. 

Член 10 
Бродот што плови мора да носи на крмата едно 

бело светло направено така што постојано да светли! 
во лак на хоризонтот од 12 ветра (1350) и поставено 
така што да светли 6 ветра (67,50) од правецот на 
крмата кон секоја страна на бродот. Ова светло 
мора да биде видливо од далечина од најмалу 2 на-
утички милји и поставено по можност во разината 
на страничните светла. 

За бродови што влечат или се влечени важат 
одредбите од чл. 3 ст. 2 и чл. 5 од овој правилник. 

На мали бродови, ако поради лошо време или: 
друг достаточен разлог не е можно ова светло да 
се држи на своето место, мора да се држи при рака 
електрична светилка или запален фенер приготвен: 
за употреба, кој, кога ќе им се доближи бродот што 
доаѓа, ќе биде покажан навремено, за да се одбегне 
судирање. 

Хидроавион на вода, кога е во движење, мора 
на опашката да носи едно бело светло направено 
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така што постојано да светли во лак на хоризонтот 
од 1400 и поставено така што да покажува светло 
70о од правецот на крмата на секоја страна. Ова 
светло мора да биде видливо од далечина од нај-
малу 2 наутички милји. 

Член 11 
Усидрен брод што е покус од 45,75 м (или 150 

стопи) мора да носи на предниот дел, на најбед-
ното место, едно бело светло наместено така што да 
покажува чиста, еднолика и постојана светлина, 
гледана од сите страни на хоризонтот од далечина 
од лај малу 2 наутички милји. 

Бродот што е долг 45,75 м (или 150 стопи, или 
повеќе, кога е усидрен мора да го носи на предниот 
дел, на височина од најмалу 6,10 м (или 20. стопи) 
над трупот, светлото како што е опишано во гор-
ниот став од овој член, а на комата или близу до 
крмата на височина што за најмалу 4,57 м (или 15 
стопи) е пониска од онаа на предното светло, друго 
такво светло. Двете овие светла мораат да бидат 
гледани од сите страни на хоризонтот од далечина 
од најмалу 3 наутички милји. 

Од изгревањето до заоѓањето на сонцето секој 
всидрен брод мора да носи на предниот дел од бро-
дот, на највидно место, една црна топка со промер 
најмалу 0,61 м (или 2 стопи). 

Брод што полага или крева подморски кабел 
или плутача, или што врши хидрографеки испиту-
вања или други подморски дејствија, кога е уси-
дрен мора да ги носи светлата или сигналните тела 
пропишани во чл. 4 ст. 3, кон оние пропишани во 
соодветните ставови од овој член. 

Насукан брод ќе ги носи ноќе светлата пропи-
шани во ст. 1 и 2 од овој член и две црвени светла 
пропишани во чл. 4 ст. 1. Дење мора да пе,ел на 
највидно место три црни топки, од кои секоја има 
промер од најмалу 0,61 м (или 2 стопи), поставени 
вертикално една над друга и на меѓусебно растоја-
ние од најмалу! 1,83 и (или 6 стопи). 

Хидроавион што е покус од 45,75 м (или 150 
стопи), кога е усидрен на вода, мора да носи на 
највидно место едно бело светло гледано од сите 
страни на хоризонтот од далечина од најмалу 2 
наутички милји. 

Хидроавион што е долг 45,75 м (или 150 стопи) 
или повеќе, кога е на вода усидрен, мора да носи 
на највидно место едно бело светло однапред и едно 
бело светло одзади, а двете мораат да бидат видливи 
од сите страни на хоризонтот од далечина од нај -
малу 3 наутички милји. Освен тоа, ако распонот на 
крилата е поголем од 45,75 м (или 150 стопи), тој 
мора да носи по едно бело светло поставено на се-
која страна и гледано по можност од сите страни 
на хоризонтот од далечина од 1 наутичка милја, за 
да биде означена максималната широчина. 

Насукан хидроавион мора да носи една или по-
веќе сидришни светла, како што е пропишано во 
ст. 6 и 7 од овој член; освен тоа, може да носи две 
црвени светла, вертикално поставени со меѓусебно 
растојание од најмалу 0,91 м (или 3 стопи) и така 
наместени да бидат гледани од сите страни на хо-
ризонтот, 

Член 12 
Секој брод или хидроавион на вода може, ако 

е потребно да привлече внимание, според светлата 
што е должен да ги носи според одредбите од овој 
правилник, да покаже уште и пламенен отсјај 
( „ П А Г Е - И Р - Н Ѕ М " ) , ИЛИ може да употреби пукање 
или некаков друг ефикасен звучен сигнал кој не 
може погрешно да се земе како кој и да е сигнал 
Пропишан на друго место со одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 13 
Домашни и странски бојни бродови, бродови 

што пловат во конвој и хидроавиони на вода, мо-
жат да имаат, по овластение од надлежните органи 
на државата на која и' припаѓаат, при дадени поло-
жајни и сигнални светла. Другите бродови можат 
да ги употребуваат знаковите за распознавање одо-
брени од надлежните органи на односната држава, 
што се усвоени од бродосопствениците и прописно 
регистрирани и објавени. 

Се овластува Командата на Југословенската 
бојна морнарица за бојните бродови и воените хи-
дроавиони на ФНРЈ да пропишува предадени по-
ложајни и сигнални светла, кои не смеат да бидат 
такви што да можат лесно да се заменат со свет-
лата предвидени со овој правилник. Пропишува-
њето на овие светла се објавува во „Огласот за по-
морците". 

Придадените положајни и сигнални светла за 
бродови што пловат во конвој ги определува, по 
потреба, управата на поморската област на чие под-
рачје се формира конвојот. Ако конвојот го орга-
низира, надгледува или осигурува Командата' на 
Југословенската бојна морнарица, таа ги опреде-
лува и овие светла. 

Управата за поморство и речен сообраќај, по 
предлог од бродосопственикот односно органот на 
управувањето со бродот, им одобрува на бродовите 
на трговската морнарица на ФНРЈ употреба на од-
делни знакови за распознавање. 

Ако југословенски боен брод или воен хидро-
авион со специјална конструкција или пред опреде-
лен за специјални цели, не може наполно да ги 
исполнува одредбите од овој правилник во поглед 
на бројот, положбата на дофрлувањето и лакот на 
видливоста на светлата или сигналните тела, а тоа 
да не и' пречи на воената функција на бродот или 
хидроавионот, Командата на Југословенската бојна 
морнарица ги определува светлата кои, по можност, 
во најголема мерка ќе им одговараат на одредбите 
од овој правилник, но никогаш на начинот да мо-
жат да се доведат во забуна други бродови. 

Член 14 
Брод што плови со едра и едновремено со ма-

шина, мора да носи дење однапред, на највидно 
место, еден црн чуњ на кој базата му има промет 
од најмалу 0,61 м (или 2 стопи), свртен со врвот на-
горе. 

Член 15 
Брод со механички погон мора да има силна 

пишталка било парна или со некое друго средство 
што може да ја замени парата, наместена така што 
никакви пречки да не го смеќаваат ширењето на 
звукот; освен тоа, мора да има силен механички рог 
за ^ магла и јак ѕвонец. Едреникот од 20 или по-
веќе тони мора да има сличен рог за магла и 
ѕвонец. 

Сите сигнали пропишани со овој правилник за 
бродовите кога пловат, ќе се даваат: 

1) со сирена — на бродовите со механички по-
гон; 

2) со рог за магла — на едрениците; 
3) со сирена или со рог за магла — на бродо-

вите што се влечени. 
Во магла и измаглина, кога врне снег или си-

лен дожд, или во која и да е друга прилика што 
на сличен начин ја намалува видливоста било дење 
или ноќе, сигналите пропишани во овој член ќе се 
употребуваат на следен начин: 

1) бродот со механички погон, кога плови, ќе 
дава во временски паузи од најмногу 2 минути по 
еден долг звук; 4 
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2) брод со механички погон, кога плови, ако е 
запрена машината и бродот не е во движење, ќе 
дава во временски паузи од најмногу 2 минути по 
2 долги звука одделени со растојание од околу една 
секунда; 

3) едрењак, кога плови, мора во временски па-
узи од најмногу една минута да дава, ако едри со 
десните узди, по еден звук, а ако едри со левите 
узди, по два звука едноподруго, а ако ветерот му е 
по крмата од напречницата, по три звука еднопо-
друго; 

4) усидрениот брод мора во временски паузи од 
најмногу една минута бргу да ѕвони по околу 5 се-
кунди. На бродови подолги од 106,75 м (или 350 
стопи) ќе се удира по ѕвонецот на предниот дел од 
бродот, а освен тоа во временски паузи од најмногу 
една минута ќе се дава на задниот дел од бродот 
со гонг или со некој друг инструмент чијшто тон и 
звук не може да се замени со звукот на ѕвонецот, 
звукови во траења од по 5 секунди. Усидрениот 
брод може, покрај тоа, во смисла на чл. 12, да дава 
по три звука едноподруго, и тоа: еден кус, еден 
долг и еден кус звук, за да му обрне внимание на 
бродот што се доближува на својата положба и на 
можноста за судирање; 

5) брод што влече и брод што полага или крева 
подморски кабел или плутача, како и брод што 
плови а не може да му се тргне од патот на бродот 
што се доближува затоа што не е во состојба да 
маневрира или не може да маневрира онака како 
што се бара во овој правилник, мора место сигна-
лите пропишани во точ. 1, 2 и 3 од овој член, да 
дава во временски паузи од најмногу една минута 
по 3 звука едноподруго, и тоа: еден долг и по него 
2 куси; 

6) влечен брод или, ако се влечат повеќе, само 
последниот влечен брод, кога има посада, мора во 
временски паузи од најмногу една минута да дава 
по 4 звука едноподруго, и тоа: еден долг а по него 
три куса. Ако е можно, овој сигнал ќе биде даван 
непосредно по сигналите што ги дава бродот — 
влекач; 

7) насукан брод мора да го дава сигналот про-
пишан во точ. 4 од овој член и, покрај тоа, мора 
да дава непосредно пред и по секој таков сигнал 
уште по три одвоени и јаки удари со ѕвонец; 

8) бродови помали од 20 тона, чамци со весла 
или хидроавиони на вода, не се должни да ги да-
ваат горе цитираните сигнали, но ако не ги даваат, 
мораат да даваат некаков друг ефикасен звучен си-
гнал во временски паузи од најмногу една минута; 

9) брод од 20 тони или повеќе, кога рибари, мо-
ра во временски паузи од најмногу една минута да 
дава по еден звук по кој не мора да следи удира-
њето по ѕвонец. Таков брод може место овие сигна-
ли да дава звуци што се состојат од серија на не-
колку наизменични ноти со повисок и понизок тон. 

Намалување на брзината при магловито време 
Член 16 

Секој брод или хидроавион, кога ќе се најде во 
магла, измаглина или кога врне снег или силен 
можд, или во која и да е друга прилика што на 
сличен начин ја намалува видливоста, мора да пло-
ви со умерена брзина, будно внимавајќи на при-
ликите што постојат и околностите. 

Брод со механички погон кога ќе чуе од пра-
вецот за кој смета дека се наоѓа пред пречницата 
сигнал за магла од друг брод на кој не му е утвр-
дена положбата, мора, ако му позволуваат околно-
стите во тој случај, да ги запре машините и потоа 
внимателно да плови додека не ќе ја мине опасно-
ста од судирање. 

' III. ПРОПИСИ ЗА КОРМИЛАРЕЊЕТО И 
Г1 ЛОВЕЊЕТО 

Увод 
Секоја манева преземена при извршувањето 

или толкувањето на одредбите за кормиларење^ и 
тхловењето мора да биде извршена решително, на-

времено и онака како што треба да го направи тоа 
добар поморец. 

Опасноста од судирање може, кога го позволу-
ваат тоа околностите, да се утврди со внимателно 
надблујдување на компасниот сниман на бродот 
што се доближува. Ако стомакот значително ќе се 
менува, по тоа треба да се смета дека има опасност. 

Поморците треба да -знаат дека хидроавионите 
при спуштањето или полетувањето, или маневри-
ра јќи при неповолни временски прилики, можат да 
бидат неспособни во последниот момент за да ја из-
менат намеруваната маневра. 

Член 17 
Ко-га два едреници се доближуваат еден до 

друг, така што да загрозува опасност од судирање, 
еден од нив мора да му се тргне од патот на другиот, 
и тоа: 

1) брод што плови со поволен ветар, мора да му 
се тргне од патот на бродот што плови против ве-
трот, 

2) брод што едри спроти ветрот со леви узди, 
мора да му се тргне од патот на бродот што едри 
спроти ветрот со десните узди; 

3) кога два брода едрат со поволен ветар, што 
им доаѓа од спротивните страни, бродот што го има 
ветрот од левата страна мора да му се тргне од па-
тот на другиот; 

4) кога два брода едрат со поволен ветар што им 
доаѓа од иста страна, бродот што се наоѓа во .при-
ветрина мора да му се тргне од патот на бродот што 
е во заветрина: 

5) брод што има ветар во крмата, мора да му се 
тргне од патот на другиот брод. 

Член 18 
Кога два брода со механички погон се доближу-

ваат еден до друг од спротивни или скоро спротивни 
правци, така што да има опасност од судирање, се-
кој од нив мора да го измени својот курс надесно, 
така што секоЈ да мине од левата страна на другиот. 
Оваа одредба ќе се примени само тогаш кога бро-
довите се сретнуваат пловејќи во спротивно и скоро 
спротивниот правец, така што постои опасност од 
судирање, а не се применува на двата брода што 
слободно, ако секој од нив го задржи својот курс, 
ќе мине еден покрај другиот. Едипи случаи што ги 
има оваа одредба во предвид се, кога секој брод го 
држи прамецот право или скоро право кон праме-
цот на другиот брод, а тоа значи во случаите кога 
дење секој од нив ги гледа јарболите на оној друг 
дека се покриваат или дека скоро се покриваат со 
неговите сопствени, а ноќе, кога секој брод се наоѓа 
во таква положба едновремено да ги гледа двете 
странични светла на другиот брод. 

Оваа одредба не се применува дење во случаи 
кога еден брод го гледа однапред другиот брод како 
му го сече курсот, или ћоќе во случаи кота црвеното 
светло на еден брод стои кон црвеното светло на дру-
гиот брод, или кога зеленото светло на едниот стои 
кон зеленото светло на другиот, или кога еден брод 
гледа пред себе само црвено светло без зелено или 
зелено без црвено, или, најпосле, кога двете светла, 
зеленото и црвеното, се гледаат во кој и да е друг 
правец освен однапред. 

Со цел да се применат одредбите од овој член, 
како и одредбите од чл. 19 и 20 ст. 1, хидроавион на 
вода ќе се смета како брод, и „брод со механ^ч-н 
погон" ќе се толкува согласно со тоа. 

Член 19 
Кога курсевите на два брода со механички по-

гон се крстосуваат така што да има опасност од 
судирање, ќе се тргне од патот оној брод што го 
гледа другиот на својата десна страна 

Член 20 
Кога брод со механички погон и едрењак се до-

ближуваат во такви курсеви да има опасност од 
судирање, бродот со механички погон е должен да 
му се тргне од патот на бродот со едра, освен во 
исклучителните случаи предвидени во чл, 24 и 26 
од овој правилник. 
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Хидроавион на вода мора воопшто да се држи 
далеку од сите бродови и да одбегнува да ја пречи 
навигацијата. Сепак, ако дојде до опасност од су-
дирање, тој мора да се придржува кон овој пра-
вилник. 

Член 21 
Кога врз основа на овој правилник еден од 

двата брода мора да се ^ргне од патот, другиот брод 
мора да го задржи својот правец и брзина. Кога од 
која и де е причина вториот брод ќе се најде близу 
до првиот брод што судирањето не ќе може да се 
одбегне со скршнување од патот само на оној брод 
што е должен да се тргне, тогаш и другиот брод 
мора да маневрира така што најдобро да придонесе 
да се одбегне судирањето (чл. 27 и 29 од овој пра-
вилник). 

Член 22 
Секој брод што според ОЕОЈ (правилник е должен 

да му се тргне од патот на другиот брод мора, ако 
околностите на дадениот случај позволуваат, да од-
бегнува пресечување на курсот пред неговиот пра-
вец 

Член 23 
СекоЈ брод со механички погон што според овој 

правилник е должен да му се тргне од патот на 
другиот јјрод мора, кога му се доближува на овој, 
да ја намали, ако е потребно, брзината, или да 
ги запре машините или да завози со крмата. 

Член 24 
Без обѕир на која и да е одредба од овој пра-

вилник, секој брод што го престасува другиот е дол-
жен на достасаниот брод да му се тргне од патот. 

Секој "брод што се доближува до друг брод од 
Правец поголем од 2 ветра (22,50) спрема крмата зад 
играчницата, т. е. кога е во таква положба спрема 
бродот што го престасува да ноќе не би можел да 
гледа ниедно од страничните светла на стасаниот 
брод, ќе се смета како брод што престасува. Никак-
ви подоцнежни измени, што би можеле да настапат 
во однос на положбата на тие бродови, не може да 
направи бродот што престасува да се смета како 
брод што го пресечува курсот во смисла на овој 
правилник, ниту може да го ослободи од должно-
ста да му се тргне од патот на достасаниот брод се' 
додека не ќе го замине и неќе се оддалечи од него. 

Ако брод што престасува не може точно да 
утврди далч се наоѓа пред или зад правецот на 
другиот брод, е должен во случај на сомнение да 
се смета како брод што нрестасува и да му се тргне 
од патот на другиот брод, 

Член 25 
Во тесни прооди секој брод со механички погон 

е должен, ако е тоа безопасно и можно да се држи 
од десната страна на пловниот пат или десно од 
средината на каналот. 

Кога брод со механички погон му се доближува 
на завој во тесен проод, каде што не може да се 
гледа друг брод со механички погон што се добли-
жува од спротивниот правец, првиот брод мора, 
кога ќе дојде на оддалеченост од половина наутичка 
милја од завојот, да дава сигнал со еден ,долг звук 
со пишталка. Секој брод со механички погон што 
ќе го чуе на другата страна од завојот овој сигнал 
мора да му одговори со ист сигнал. Без обѕир дали 
го чул сигналот како одговор од бродот што доаѓа 
од другата страна на завојот, првиот брод мора да 
го обиколи завојот внимателно и претпазливо. 

Член 26 
Сите бродови што не рибарат, кога пловат, мо-

раат да им се тргнуваат од патот на бродовите што 
рибарат со мрежи, поврази или со потезача. Оваа 
одредба не им дава право на бродовите што се за-

нимаат со риболов да го натрупаат покој пловидбен 
пат со кој се служат други бродови што не се ри-
барски. 

Член 27 
При исполнувањето и толкувањето на одред-

бите од чл. 17 до 26 од овој правилник мора секо-
гаш да се води сметка за сите она и ;ОСТЈ! на (пловид-
бата и судирањето, како и за сите одделни окол-
ности, вклучувајќи ги тука и ограничените можно-
сти на односниот брод или хидроавион, поради кои 
би можело да биде потребно од овие одредби да се 
отстапи, со цел да се одбегне некоја непотребна 
опасност. 

IV. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 28 

Кога се бродовите еден на друг на видик, бро-
дот со механички погон, што плови, кота зема некој 
курс што е нозволен или пропишан со овој правил-
ник, мора да ја означи оваа измена давајќи ги след-
ниве сигнал л со пишталка, и тоа: 

еден кус звук, за да означи 
„Го менувам својот курс надесно"; 

два куси звука, за да означи 
„Го менувам својот курс налево"; 

три куси звука, за да означи 
„Машините мои работат со крмата". 

Кога брод со механички погон, кој според овој 
правилник е должен да го запре својот курс и бр-
зина, му се наоѓа на видик на друг брод, а сомнева 
дали другиот брод презема потребни мерки да се 
одбегне судирањето, може да го изрази своето сом-
нение така што ќе даде најмалу пет куси брзи зву-
кови со пишталка. Давањето на овој сигнал не го 
ослободува бродот од обврските од чл. 27 и 29 или 
од кој' и да е друг член, ниту од неговата должност 
да сигнализира секоја маневра што ја врши според 
овој правилник со давање односни звучни сигнали 
како што е пропишано тоа во овој член. 

Примената на овие одредби не може да ја огра-
ничи примената на одделните правила издадени од 
владата на која и да е држава во поглед на упо-
требата на придадените сигнали со пишталка меѓу 
бојните бродови или бродовите што пловат во конвој. 

Член 29 
Ниедна од одредбите што ги сод,ржи овој пра-

вилник не може да го ослободи бродот' (или хидро-
авионот на вода), или бродосопствеиикот, или запо-
ведникот, или неговата посада од последиците на 
каква и да е невнимателност било при употробата 
на светлата или знаковите, било во вршењето на 
пропишаната стража, како и од невнимателноста 
при обрнувањето внимание што ја наложува ре-
довното поморско искуство или особените прилики 
на дадениот случај. 

Одделни правила за луките и внатрешните води 

Член 30 
Во лука, на река, езеро или во внатрешните води 

на странски држави, вклучувајќи ги тука и подрач-
јата резервирани за хидроавиони, одредбите од овој 
правилник мораат да ги почитуваат бродовите што 
го веат знамето на трговската морнарица и на бро-
дарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ, одно-
сно воено-поморското знаме на ФНРЈ, како и дома-
шните хидроавиони, ако односната држава за пло-
видба во тие подрачја не пропишала нешто друго. 

Во лука, на река, езеро или во внатрешните води 
на ФНРЈ, вклучувајќи ги тука и подрачјата резер-
висани за хидроавиони, одредбите од овој правил-
ник мораат да ги почитуваат бродовите на сите зна-
миња, ако со одделни прописи што ги донесува Ди-
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ректорот на Управата за поморство и речен сообра-
ќај не е предвидено нешто друго. 

Сигнали за опасноста 
Член 31 

Кога брод или хидроавиоп на вода ќе се најде 
во опасност и бара помош од други бродови или од 
копно, ќе ги дава или употребува заедно или одделно 
следниве сигнали: 

1) пукање со топ или некој друг експлозивен 
сигнал испукан во временски периоди од околу една 
минута; 

2) непрекинат звук даден со кој и да е вид 
направа за сигнали во магла; 

3) ракети или праскалки, што фрлат ѕ-везди со 
црвена боја, испукани поединечно во куси времен-
ски паузи; 

4) сигнал даден со радиотелеграфија или со кој 
и да е друг сигнален систем, а кој се состои од гру-
пата . . . . . . според Морзеовиот кодекс; 

5) сигнал даден со радиотелефонија, а кој се 
состои од изговорениот збор „МАУБАУ"; 

6) сигнал за опасноста НС на Меѓународниот 
сигнален кодекс; 

7) сигнал за поголема далечина, кој се состои 
од четириаголно знаме, над или под кое стои топка 
или предмет сличен на топка; 

8) пламени на бродот (на пр.: палење бочви со 
катран, масло итн.); 

9) ракета со падобран што дава црвена светлина. 
Забранета е употребата на горе цитираните 

сигнали во други прилики, освен кога треба да се 
означи дека бродот или хидроавионот се наоѓа во 
опасност, како и употребата на кој и да е друг сигнал 
што би можел да биде погрешно земен како еден од 
горните сигнали. 

Забелешка: За бродовите во опасност предвиден 
е радиосигнал што ќе го пушта во движење авто-
алармот на другите бродови и со тоа ќе привлечува 
внимание на сигналите или вестите за опасноста. 
Овој сигнал се состои од серија од по 12 црти даде-
ни во една минута, со тоа што секоја црта да трае 
4 секунди, а паузата меѓу цртите 1 секунда. 

Член 32 
Сите заповести на кормиларот ќе му се даваат 

на следен начин: 
„Кормилото надесно", значи да се стави листот 

од кормилото надесно; 
„Кормилото налево", значи да се стави листот 

од кормилото налево. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБ-И 
Член 33 

Ќе се казни поради поморски прекршок сторен 
на отворено море, во крајбрежното море на ФНРЈ, 
а во територијалното море на странска држава само 
тогаш ако правото за казнување не го задржала 
за себе крајбрежната држава, со парична казна до 
10.000 динари: 

1) заповедникот или друго одговорно лице на 
бродот на трговската морнарица на ФНРЈ или на 
цивилен хидроавион на ФНРЈ кој: 

а) на бродот или на хидроавионот на вода не 
ги истакнува односно не ги носи светла и сигнал-
ните тела пропишани со чл. 2 до 16 од овој пра-
вилник, или со прописите донесени врз основа на 
истиот; 

б) при магловито време плови со ненамалена 
брзина спротивно на одредбите од чл. 16 на овој 
правилник; 

в) кормилари и плови со бродот односно хи-
дроавионот на вода спротивно на чл. 17 до 26 на 
овој правилник; 

г) од бродот или хидроавионот на вода не ги 
дава сигналите пропишани со чл. 15 до 28 од овој 
Правилник или со прописите донесени врз основа 
на истиот^ 

д) од бродот или хидроавионот на вода, што 
се наоѓаат во опасност, не ги дава сигналите за 
опасноста според чл 31 на овој правилник; 

2) заповедникот или друго одговорно лице на 
боен брод на ФНРЈ односно на воен хидроавион на 
ФНРЈ кој со прекршокот од точ. 1 на овој член ќе 
ја загрови сигурноста на поморскиот сообракај или 
на бродовите од трговската морнарица со домашно 
односно странско знаме. 

За прекршок од точ. 1 на овој член сторен во 
крајбрежното море на ФНРЈ, со истата казна ќе се 
казни и заповедникот или друго одговорно лице на 
бродот на трговската морнарица со странско знаме 
односно на странскиот цивилен хидроавион на вода. 

Со панична казна до 3.000 динари ќе се казни 
заповедникот на бродот на трговската морнарица на 
ФНРЈ ко1 спротивно на одредбата од чл. 34 на ОВОЈ 
правилник, нема на бродот еден примерок од ОВОЈ 
правилник. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Секој брод на трговската морнарица на ФНРЈ 
од преку 10 БРТ должен е да има еден примерок од 
овој правилник, -што мора да го покаже на секој по-
мсрско-управен орган во земјата или на ди.пломат-
ско-конзуларниот претставник на ФНРЈ во стран-
ство, ако му го побара тоа овој. 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
бр. 4497 

13 ноември 1954 година 
Белград 

Го застапува Директорот 
на Управата за поморство и речен 

сообраќај, 
ѓорѓе Док л ветиќ, с. р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на народната одбрана 
генерал-полковник, 
Иван Гошњак, с. р. 

Согласен: 
Претседател на Одборот за внатрешна политика 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

150. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производ ителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната ко-
миси,ја за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХ-

НИКАТА НА ЗАВАРУВАЊЕ МЕТАЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 
1. Техника на заварување метали -

Дефиниции на поими и називи ЛЈЅ и 1 алпи 
2. Техника на заварување метали -

Упростено прикажување Барови на 
цртежи 

8. Техника на заварување метали -
Испитување квалитетот на елех-
тролачно или гасно заварени че- 0 ,,., 
лични составци — — — — -
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4. Техника на заварување метали — 
Испитување стручна способност на 
варители за електролачно и га-
сно заварување ЈТЈЅ С.Т3.061 

Споменатите југословенски стандарди се објаве-
ни во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1955 година. 

Бр 89 Г 
15 март 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот 
на Решението за формирање Сојузен завод за соци-
јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/55) се поткрала долу наведената грешка, и дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ СОЈУЗЕН ЗА-

ВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Во тон. 1 место зборовите: „до 10 април" треба 

да стојат зборовите: „до 15 април". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 28 март 

1955 година 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
Сојузниот извршен совет, утврди дека во текстот 
на Одлуката за обврската на инвеститорите и га-
рантите по заемите од Општиот инвестиционен 
фонд да го покријат пречекорувањето на инвести-
ционите средства настанато во 1955 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), се поткрала долу 
цитираната грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ И ГАРАНТИТЕ ПО ЗАЕМИТЕ ОД ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ДА ГО ПО-
КРИЈАТ ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИ-

ЦИОНИТЕ СРЕДСТВА НАСТАНАТО ВО 1955 
ГОДИНА 

Во насловот на Одлуката место зборовите: „во 
1955 година", треба да стои: „во 1954 година". 

Од Сојузниот извршен совет, 26 март 1955 го-
дина, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

126. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за пресметувањето, расподелбата и 
наплатата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации — 205 

127. Уредба за управување со фондовите за 
унапредување на индустриското производ-
ство и градежништвото 210 

1218. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за книговодството на стопанските ор-
ганизации 211 

129. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити '— 214 

130. Одлука за надоместувања на платата за 
- ' време на прекин во работата 215 
131. Одлука за овластувањата на сојузниот 

државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет во поглед на работите 
на Уредот за заштита на југословенскиот 
имот во странство — 215 

Страна 
132. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за нормите на данокот на доход 
за 1955 година 215 

133. Одлука за облог на данокот на доход од 
селското стопанство за 1955 година опрема 
исправениот катастарски приход 218 

134. Одлука за оснивањето и делокругот на 
секретаријатите на Сојузниот извршен со-
вет за работи во областа на стопанството 217 

135. Одлука за условите под кои издатоците 
за дневници, патни паушали, теренски 
додатоци и километража се признаваат 
како материјални трошоци 217 

136. Одлука за условите под кои издатоците 
за теренски додатоци во градежништвото 
се признаваат како материјални трошоци 218 

137. Одлука за највисокиот износ на издато-
ците за одделните додатоци и надоместу-
вања во речниот, воздушниот и морскиот 
сообраќај и морското стопанство и во гра-
дежништвото што се издвојуваат од вкуп-
ниот приход на стопанската организација 
пред да се утврди добивката 219 

138. Одлука за висината на гарантниот износ 
по определените видови кредити за до-
полнителните обртни средства 219 

139. Одлука за депонирање гарантни износи 
од страна на стопанските организации по 
кредитите за дополнителните обртни сред-
ства 219 

140. Одлука за ослободување некои категории 
стопански организации од обврската за 
депонирање гарантни износи по кредитите 
за дополнителните обртни средства 220 

141. Одлука за депонирање гарантни износи 
од страна на даваните на гаранции по 
краткорочните кредити - 221 

142. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување делот на девизните средства 
што стопанските организации ќе и' го 
продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
и основот по кој ќе се откупува овој дел — 222 

143. Одлука за давање инвестициони заеми од 
средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за изградба на ѓубришта и силоси за 
храна за добиток 222 

144. Одлука за интересните норми на сред-
ствата вложени при банките 222 

145. Одлука за укинување на Одлуката за да-
вање надоместување (регрес) на весникар-
ските претпријатија за разликата во це-
ните при купувањето на рото хартија — 223 

146. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за организација на Југословен-
ската лотарија како установа со само-
стојно финансирање 223 

147. Решение за измени и дополненија на 
Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликата во це-
ните при увозот 224 

148. Решение за дополнување на Та,рифата за 
превозење стоки на Југословенските же-
лезници 2124 

149. Правилник за одбегнување судирања на 
море 224 

150. Решение за југословенските стандарди 
за техниката на заварување метали 231 

Исправка на Решението за формирање Сојузен 
завод за социјално осигурување 232 

Исправка на Одлуката за обврската на инве-
ститорите и гарантите по заемите од Оп-
штиот инвестиционен фонд да го покријат 
пречекорувањето на инвестиционите сред-
ства настанато во 1955 година 23Ј! 
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