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520. 
Врз основа на членот 119 став 2 од Законот 

државната управа („Службен лист на ФШ?Ј", 
бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО$ЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
ДА Г р Д О П И Ш У В А МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ 
НА ЈАГЛЕН К А Ј ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за индустрија да ги пропише, во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра -
ботите на стоковниот промет, минималните запаси 
на јаглен што определени стопански организации 
£е должни да ги формираат и да ги одржуваат за 
нормално работење. 

Секретаријатите од претходниот став ќе го опре-
делат срокот во кој се должни стопанските органи-
зации да ги формираат минималните запаси на ј а -
глен, водејќи сметка за можностите за производство 
и испорака на јаглен од страна на рудниците на 
јаглен. 

Член 2 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

индустрија, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, ќе 
ги регулира односите меѓу рудниците на јаглен, 
определените стопански организации и Дирекцијата 
за суровини во поглед на правата на Дирекцијата 
за суровини во вршењето на надзор над спроведу-
вањето на одредбите од оваа уредба чи на прописи-
те што врз основа на неа ќе се донесат и ќе донесе 
прописи за воведување евиденција и за поднесува-
ње извештаи за продадените количини јаглен од-
носно за формираните запаси. 

Член 3 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 

финансиите може, по потреба, да донесува прописи 
За одобрување кредити под посебни услови на сто-
панските организации заради набавка на Јаглен 
според одредбите од оваа уредба. 

Член 4 
Со парична казна од 50 ООО до 2,000.000 динари 

ле се казни за стопански престап стопанската орга-
низација: 

1) ако не обезбеди минимални запаси на јаглен 
или не ги обезбеди во определениот срок, иако 
можела тоа објективно да го стори; 

2) ако не изврши налог од Дирекцијата за су-
ровини издаден од неа согласно со прописите доне-
сени врз основа на членот 2 од оваа уредба; 

3) ако не достави или не ги достави во срокот 
извештаите за запасите на јаглен предвидени со 
прописите донесени врз основа на членот 2 од оваа 
уредба. 

За ^ п о с т а п у в а њ е според одредбите од претход-
ниот став ќе се казни и одтоворното лице во сто-
панската организација со парична казна од 5.000 
до 50.000 динари. 

Член 5 
За постапката по стопанските престапи од прет-

ходниот член во прв степен се надлежни окру-
жните стопански судови. 

Во постапката од претходниот став согласно ќе 
се применуваат одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уред-
бата за управување со средствата на стопанските 
организации. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 258 
28 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, е. р 

521. 
Врз основа на членот 34 од Законот за сојуз-

ните органи на управата („Службе« лист на ФНРЈ" , 
бр. 13/56), во врска со членот 48 од Царинскиот за -
кон („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 90/48 и 44/51), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Членот 133 од Правилникот за извршувањето 

на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 12/49) се менува и гласи: 

„Стоката примена во царинарницата според 
членот 15 од Царинскиот закон може да лежи: 

1) три дена ако • подложна на расипување; 
2) седум дена сета друга стока. 
По истекот на срокот од претходниот став ца-

ринарницата го повикува сопственикот ако е то-
варниот лист откупен, или возарот ако товарниот 
лист не е откупен, да ја оцарини и подигне стоката, 
и тоа: стоката подложна на расипување веднаш, а 
другата стока во срок од два дена. Срокот од два 
дена по исклучок може за попатни пратки, на ба-
рање од железницата, да се продолжи најмногу за 
десет дена." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 14326 

27 јуни 1958 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 
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522. 
Врз основа на членот 47 од Законот за прадо* 

нес от од доход от на стопанските организац ии 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/57), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
п р о ш и ш у в а 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВУВАЊЕТО НА ПЕРИОДИЧНИТЕ 
ПРЕСМЕТКИ И ЗА НАПЛАТАТА НА ПРИХОДИ-
ТЕ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Стопанските организации што се должни да со-

ставуваат периодични пресметки 
Чшен 1 

Стопанските организации го вршат утврдува- . 
љето на вкупниот приход и расподелбата на до-
водот тримесечно, полгодишно и годишно. 

Како стопански организации во смисла на 
претходниот став се сметаат: 

1) стопанските претпријатија и дуќани; 
2) шумските стопанства; 
3) погонските и деловните единици што само-

стојно го утврдуваат доходот; 
4) земјоделските задруги; 
5) занаетчиските и занаетчиските набавно-про-

дажтии задруги; 
6) деловните здруженија; 
7) задружните деловни сојузи; 
8) заедниците на електростонаноките претпри-

jaTTiia; 
9) работничко-службеничките ресторани и мензи; 

мек ч; 
10) банките и штедилниците; 
11) осигурителните завода; 
12) претпријатијата и установите за приреду-

вање на саеми и стопански изложби; 
13) режиските одбори и режиските и инвести-

ционите групи; 
14) другите организации и установи што во 

смисла на членот 12 од Законот за средствата на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", б<р. 54/57), според принципите на стопанеко-
то работење, редовно и трајно остваруваат доход. 

II. Периоди за пресметка 
Член 2 

Утврдувањето на вкупниот приход и распо-
д е л а та на доходот ги вршат годишно, врз основа 
на завршна сметка, следните стопански органи-
зации: 

1) селскостопанските организации од точката 5 
на Одлуката за отстапување на придонесот од до-
ходот и земјарината на стопанските организации 
од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57); 

2) претпријатијата и установите за приредува-
ње на саеми и стопански изложби; 

3) издавачките претпријатија што исклучиво 
се занимаваат со издавање на учебници; 

4) претпријатијата за одгледување на шуми; 
5) претпријатијата за обработка на тутун со 

сезонска ферментација; 
6) угостителските претпријатија и дуќани што 

работат само за време на сезоната; 
7) претпријатијата на долгата пловидба на по-

морскиот сообраќај; 
8) банките, штедилниците и осигурителните за-

води. 
. Член 3 

Утврдувањето на вкупниот приход и распо-
делбата на доходот ги вршат полгодишно, врз 
с и о в а на периодична пресметка, стопанските ор-
ганизации што своите обврски спрема општестве-
ната заедница ги извршуваат во паушален износ. 

При составувањето на извештајот за периодич-
ната пресметка, 'стопанските организации од прет-
ходниот став се должни да извршат инвентариса-
ње според важечките прописи за инвентарисањето. 

Член 4 
Другите стопански организации утврдувањето 

на вкупниот приход и распределбата на доходот ги 
вршат тримесечно, врз основа на периодична пре-
сметка. 

Член 5 
Стопанските организации што се должни да ги 

составуваат периодичните пресметки тримесечно, 
можат да ги составуваат нив и во периоди од еден 
месец, а стопанските организации -што ги составу«* 
наат периодичните пресметки полгодишно и сто«! 
ланските организации што расподелбата на в куп-« 
ниот приход ја вршат годишно, врз основа на за-
вршната сметка, периодичните пресметки можат да 
ги составуваат во периоди од еден, три или шест ме-
сеци (незадолжителни срокови). 

Од периодичните пресметки составени во неза-
должителни срокови произлегуваат сите обврски 
и права на стопанската организација како што 
произлегуваат и од периодичните пресметки соста-
вени во пропишаните (задолжителни) срокови. 

III. Поднесување на периодичните пресметки 
Член б 

Стопанските организации се должни за извр-
шеното утврдување на вкупниот приход и за ра-
стаоделбата на доходот да и достават на банката к а ј 
која имаат жиро сметка извештај за периодична-
та пресметка во еро« од 20 дена по истекот на пре-
сметковниот период. 

Едновремено, стопанската организација еде« 
примерок од извештајот за периодичната пресмет-
ка п доставува и на општинската управа за приходи 
на чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопан-
ската организација односно седалиштето на погон-
ската или деловната единица ИГРО самостојно го 
утврдува доходот. 

Член 7 
По исклучок од одредбата од членот 6 на овој 4 

правилник, извештаите за периодичната пресметка 
во продолжен срок од натамошни 20 дена можат да 
поднесуваат: 

1) претпријатијата на поштенско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај; 

2) претпријатијата за изградба и одржување на 
поштенско-телеграфско-телефонски врски; 

3) железничките транспортни претпријатија; 
4) железничките претпријатија за одржување 

на пруги и на железнички средства; 
5) претпријатијата на коли за спиење и ру-

чање; 
6) претпријатијата на поморскиот сообраќај; 
7) претпријатијата на речното бродарство; 
8) претпријатието Југословенски аеротранспорт; 
9) заедниците на електростопанските претпри-

јатија; 
10) претпријатијата на дрвната индустрија што 

располагаат со сопствени експлоатациони шумски 
подрачја; 

11) претпријатијата за експлоатација на шуми; 
12) монтажните претпријатија: 
13) градежните претпријатија; 
14) градежно-занаетчиските претпријатија и ду-

ќани; 
15) претпријатијата за дл абдиески дупчења; 
16) претпријатијата за испитување на терени; 
17) регистрираните претпријатија за увоз и 

извоз; 
18) претпријатијата за снабдување на бродови; 
19) производите лек и те претпријатија што имаат 

повеќе од три продавници, складови, откупни ста-
ници или погони надвор од околијата на чие под-, 
рачје се наоѓа седалиштето на претпријатието; 

20) трговските претпријатија за промет на 
нафта и нафтини деривати што имаат повеќе од 
три продавници (складови) надвор од око лиј ата на 
чие подрачје се наоѓа седалиштето на претприја-
тието; 
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21) откупните претпријатија што имаат пове-
ќе од три деловни единици (откупни станици) над-
вор од општината на чие подрачје се наоѓа седа-
лиштето на претпријатието. 

Член 8 
Стопанската организација го составува изве-

штајот за периодичната пресметка врз основа на 
податоците од книговодството и од другите еви-
денции. 

Податоците внесени во извештајот за перио-
дичната пресметка, што според важечките пропи-
си се книжат во книговодството на стопанската 
организација (на пример: реализацијата на стоките 
и услугите, на материјалите и отпадоците, вонред-
ните приходи, вонредните расходи, расподелбата на 
доходот и друго), мораат да им одговараат на по-
датоците во книговодството односно во бруто би-
лансот 

Член 9 
Стопанската организација е должна при под-

несувањето на извештајот за периодичната пре-
сметка едновремено да и поднесе на банката и 
бруто биланс расчленет според задолжителните 
синтетички и аналитички конта. 

Член 10 
Стопанската организам'1 а е должна да подне-

сува бруто биланс и 3:. другите месеци за кои не 
е должна да составува извештај за периодичната 
пресметка, и тоа најдоцна до 25-ти во месецот за 
изминатиот месец. 

Кога во текот на годината ќе се изврши споју-
вање, припојување односно поделба на стопанска 
организација, задолжително мора да се направи 
бруто биланс според податоците од книговодството 
на денот на извршеното спојување, припојување 
односно поделба. Стопанската организација наста-
ната со спојување или припојување односно со по-
делба е должна, во бруто билансот да ги искаже 
податоците од книговодството според прометот на 
cir~e конта. Вака составениот бруто би пане и се 
поднесува на банката к а ј која стопанската органи-
зација има жиро сметка. 

Член 11 
За стопанската организација што до определе-

ниот срок не ќе и .поднесе на банката бруто биланс 
за месеците во кои не е должна да составува изве-
штај за периодичната пресметка — банката подне-
сува писмена пријава до општинската управа за 
приходи на чие подрачје се наоѓа седалиштето на 
стопанската организација односно до општинската 
управа за приходи на чие подрачје се наоѓа седали-
штето на погонската односно деловната единица 
што самостојно го утврдува доходот. 

Спрема стопанската организација од претход-
ниот став општинскиот народен одбор ги презема 
мерките предвидени во членот 63 од Уредбата за 
книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/55). 

Член 12 
Стопанската организација што во својот состав 

има погонски и деловни единици што самостојно го 
утврдуваат доходот, а и самите погонски и деловни 
единици, ќ доставуваат на банката ка ј која стопан-
ската организација има жиро сметка извештај за 
периодичната пресметаа и бруто биланс. Откога 
претходно ќе се изврши покривање на загубите во 
смисла на членот 39 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, во заглавјето 
на извештајот за периодичната пресметка како на 
пониските и деловните единици така и на стопан-
ската организација, се става клаузулата: „Пресме* 
тувањето извршено за претпријатието како целина".. 

Во' ваквите случаи на банката к а ј која се води 
жиро сметката на единицата што ја покрива загу-
бата едновремено кон периодичната пресметка Ј£ 
се доставува и вирмански налог за покривање на 
загубата на другите единици. 

Член 13 
I Стопанската организација што во својот состав 
има погони што не вршат самостојно утврдување 
на доходот и што не се наоѓаат на подрачјето на 
општината на кое се наоѓа седалиштето на стопан-
ската организација, задолжително составува пре-
сметка на придонесот од доходот за погоните на 
подрачјето на другите општини во смисла на чле-
нот 37 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации. 

Покрај тоа, ваквата стопанска организација со-
ставува и збирен извештај за периодичната пре-
сметка за стопанската организација како целина. 

Кон овој збирен извештај за периодичната пре-
сметка стопанската организација и поднесува на 
банката и пополнет образец Прилог бр. 1, во кој 
ги внесува поединечно обврските спрема буџетите и 
фондовите за секој погон. 

Поединечните пресметки од претходниот став 
за своите погони, стопанската организација им ги 
доставува на општинските управи за приходи на 
подрачјето на тие погони. 

IV. Обрасци за составување на периодичните 
пресметки 
Член 14 

Извештајот за периодичната пресметка стопан-
ските организации го составуваат на следните 
обрасци: 

1) на образецот Доход; 
2) на образецот Паушалната. 
Овие обрасци се составен дед од овој правил-

ник. 
Член 15 

Стопанските организации што своите обврски 
спрема општествената заедница ги извршуваат во 
паушален износ во смисла на чл. 23 и 24 од Зако-
нот за придонесот од доходот на стопанските орга-
низации го составуваат извештајот за периодична-
та пресметка на образецот Паушалисти. 

Член 16 
Другите стопански организации извештајот за 

периодичната пресметка го составуваат на образе-
цот Доход. 

Член 17 
Стопанските организации ги пополнуваат обра-

сците на периодичните пресметки на тој начин што 
во колоната бр. 4 ги внесуваат износите од 1 јану-
ари до крајот на претходниот пресметковен пери-
од, во колоната бр. 6 ги внесуваат износите од 1 
јануари до крајот на пресметковниот период за кој 
се поднесува извештајот, а во колоната бр. 5 ги 
внесуваат разликите меѓу износот искажан во ко-
лоната бр. 6 и износот во колоната бр. 4. 

Член 18 
Извештајот за периодичната пресметка на обра-

зецот Доход, се пополнува на следниот начин: 
1) под ред. бр. 1 — Реализација, се искажуваат 

приходите на стопанската организација според чл. 
14, 15, 16 и 39 став 2 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации и членот 16 
став 2 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

Реализацијата по работите на извоз и на вр-
шење услуги на странство се искажува според 
издадените фактури, без оглед дали наплатата е 
извршена, а по работите на застапување странски 
фирми се искажува во височината на износите ста-
сани за наплата по издадените фактури, без оглед 
дали е извршена наплатата. Вредноста на реализа-
цијата се пресметува според двојниот званичен 
курс исправен за диспаритетот (пресметковен курс) 
и со примена на пропишаните коефициенти. Ра -
зликите што ќе се појават при пресметувањето на 
разликата во цените по работите на извоз, ја наго-
лемуваат односно ја намалуваат реализацијата на 
пресметковниот период во кој стопанската органи-
зација го извршила споменатото пресметување со 
банката и со надворешнотрговско претпријатие. 
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Угостителските претпријатија што вршат про-
дажба на тутун, цигариња и кибрити како реали-
зација преку контата од групата 75 го искажуваат 
само реализираниот рабат од оваа продажба, а не 
целокупната вредност на продажбата. 

Средствата дадени на стопанската организаци-
ја на име дотација или за нејзина санација, влегу-
ваат во вкупниот приход — реализацијата, ако од 
намената што ја определил давателот на тие сред-
ства во смисла на членот 16 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации, не произлегува 
тие да не влегуваат во вкупниот приход; 

2) под ред. бр. 2 — Вонредни приходи, се вне-
сува износот на вонредните приходи книжени на 
контата од групата 78 — Вонредни приходи, наста-
нати од почетокот на годината до крајот на пери-
одот за кој се составува периодичната пресметка. 
Ако стопанската организација придонесот за соци-
јално осигурување го плаќа според намалената нор-
ма, разликата се смета како вонреден приход. 

Трговските стопански организации ги внесуваат 
под овој ред. број и распоредените трошоци на спо-
редната дејност за кои не се врши посебна распо-
делба на вкупниот приход; 

3) под ред. бр. 4 — Набавна вредност на реали-
зираните трговски стоки, материјали и отпадоци, 
трговските претпријатија и дуќани, продавниците 
на производните претпријатија и општите земјодел-
ски задруги за дејноста на трговијата, како и дру-
гите стопански организации што вршат трговска 
дејност, го внесуваат износот на набавната вредност 
ка продадените трговски стоки со сите зависни тро-
шоци на стоките, освен издатоците што се подми-
руваат од личните доходи на работниците. Во на-
бавната вредност ќе се вклучи и данокот на промет 
што овие претпријатија го плаќаат при набавката на 
алкохолнин пијачки и други производи од приватни 
лица. Данокот на промет што овие претпријатија го 
плаќаат на прометот на продадените производи се 
внесува под ред. бр. 24 — Данок на промет. 

Другите стопански организации под овој реден 
број ја внесуваат набавната вредност на продаде-
ните трговски стоки, материјали и вредноста на 
отпадоците. 

Трговските претпријатија и дуќани што имаат 
споредна дејност за која не се врши посебна распо-
делба на вкупниот приход, под овој реден број ги 
внесуваат и распоредените трошоци на работењето 
ка споредната дејност. Угостителските претпријатија 
и дуќани под овој реден број не внесуваат никаков 
износ, бидејќи вредноста на потрошените материјали 
од реализираните производи и услуги ги внесуваат 
под ред. бр. 8 од овој образец; 

4) под ред. бр. 5 — Вонредни расходи, се внесу-
ваат износите книжени на контата од групата 73 —-
Вонредни расходи, настанати од почетокот на годи-
ната до крајот на периодот за кој се составува 
периодичната пресметка; 

5) под ред. бр. 8 до 22 се внесуваат износите за 
соодветните елементи на трошоците на работењето 
во височината содржана во фактурираната реали-
затдита на производите односно извршените услуги. 

Височината на одделни елементи на трошоците 
нз 'з?ботењето на реализираните производи (ред. бр. 
23 од образецот Доход) се пресметува со примена на 
коефициентот на соодветниот елемент на вкупните 
трошоци. Коефициентот се пресметува на тој начин 
г т 0 трошоците на работењето и личните доходи 
содржани во реализираните производи и услуги се 
ставаат во однос спрема'вкупните трошоци до кра-
јот на пресметковниот период за кој се врши пре-
сметувањето, и тоа по формулата: 

трошоците на работењето и лич-
ните доходи во реализираните про-
изводи и услуги (контата од гру-

пата 70) 
Коефициентот = — —— . 

вкупните трошоци (контата од гру-
пата 49 минус 48) 

Оние стопански организации што водат евиден-
ција — калкулации — според елементите на реа-

лизираните производи и услуги, во периодичната 
пресметка ги внесуваат износите според таа еви-
денција; 

6) под ред. бр. 8 — Вредност- на потрошените 
материјали, трговските претпријатија и дуќани, 
продавниците на производните претпријатија и оп-
штите земјоделски задруги за дејноста на тргови-, 
јата, го внесуваат износот на трошоците на тргови-
јата, а другите стопански организации соодветниот 
износ на вредноста на потрошените материјали 
содржан во реализираните производи и услуги; 

7) под ред. бр. 11 — Интерес на кредитите за 
основни средства, се внесува соодветниот износ на 
интересот од ануитетите по инвестиционите заеми 
за основни средства кој во смисла на точката I под 
4 од Упатството за материјалните трошоци на сто-
панските организации и за издатоците и расходите 
што се изедначуваат со тие трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 9/58) се издвојува од вкупниот приход 
како материјален трошок; 

8) под ред. бр. 12 — Интерес на кредитите за 
обртни средства, се внесува соодветниот износ на 
интересот на кредитите за обртни средства и на 
интересот од ануитетите по инвестиционите заеми 
за обртни средства пресметан во смисла на точката 
I под 4 од Упатството за материјалните .трошоци на 
стопанските организации и за издатоците и расхо-
дите што се изедначуваат со тие трошоци; 

9) под ред. бр. 13 — Трошоци за инвестиционо 
одржување на основните средства, се внесува соод-
ветниот износ: на трошоците за реклама и пропаглн-
сочината и на начинот пропишан со членот 83 од 
Законот за средствата на стопанските организации; 

10) под ред. бр. 14 — Трошоци за обновување, 
одржување и истражување на рудното и минерал-
ното благо, се внесува соодветниот дел од овие 
трошоци пресметан во височината и на начинот 
пропишан со членот 84 од Законот за средствата на 
стопанските организации; 

11) под ред. бр. 15 — Други издатоци што ги 
товарат материјалните трошоци, се внесува соод-
ветниот износ: на трошоците за реклама и пропаган-
да; на трошоците за репрезентација; на трошоците 
за учествување на саеми, изложби, филмски фести-
вали и ел.; премиите за осигурување; укалкулира-
ните трошоци за освојување ново производство и 
на другите разни трошоци; 

12) под ред. бр. 16 — Амортизација, и продавни-
ците на производните претпријатија го внесуваат 
соодветниот износ за амортизација; 

13) под ред. бр. 21 — Придонеси и членарини за 
коморите, стручните здруженија, заедниците, сојз7-
зите и други придонеси, се внесува соодветниот лед 
од овие придонеси (котизација) што се плаќа во 
смисла на Наредбата за трошоците на работењето 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/58) и ка другите сојузни прописи, како 
и соодветниот износ на меѓуфазниот данок на про-
мет и на другите придонеси и членарини; 

14) под ред. бр. 22 — Придонес за социјално 
осигурување над определената норма, се внесува 
соодветниот износ на овој придонес што во смисла 
на точката I под 6 од Наредбата за трошоците на 
работењето на стопанските организации ги претста-
вува трошоците на работењето; 

15) под ред. бр. 23 — Трошоци на работењето, 
се внесува износот на вкупните трошоци на рабо-
тењето содржани во реализираните производи одно-
сно услуги од почетокот на годината до крајот на 
пресметковниот период. Овој износ претставува дол-
говно салдо на контата од групата 70 намалено за 
износите под ред. бр. 24 до 29 и под ред. бр. 55 од 
образецот Доход; 

16) под ред. бр. 24 — Данок на промет, се вне-
сува соодветниот износ на данокот на промет што 
се однесува на реализираните производи и услуги 
до крајот на пресметковниот период. Трговските и 
угостителските претпријатија и дуќани под овој ре-
ден 6poi го внесуваат износот на данокот на промет 
што како даночни обврзници го плаќаат на вредно-
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ста на продадените стоки односно извршените у -
слуги; 

17) под ред. бр. 25 — Придонес за околискиот 
фонд за унапредување на шумарството и придонес 
од прометот на филмови, се внесува вкупниот износ 
на овие придонеси од почетокот на годината до кра-
јот на пресметковниот период; 

18) под ред. бр. 26 — Посебни резервни средства 
на градежништвото, се внесува износот што го 
издвојуваат стопанските организации на градежни-
штвото од вкупниот приход пред утврдувањето на 
доходот, пресметан во височината и на начинот про-
пишан со Одлуката за формирање на посебни ре-
зервни средства во рамките на резервниот фонд на 
градежните, градежно-монтажните и градежно-за-
наетчиските претпријатија за покритие на ризиците 
по гаранциите за квалитетот на изведените објекти, 
работи и услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58); 

19) под ред. бр. 27 — Отплата по инвестициониот 
заем, се внесува износот на делот од вкупниот при-
ход издвоен за отплата по инвестиционите заеми 
дадени од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд во смисла на точката 5 од Одлуката за на-
чинот на плаќање на агт^титетите по заемите за 
"инвестиции („Службен лг*ст на ФНРЈ", бр. 10/58). 
Под оваа позиција се внесува издвоениот дел за 
отплатите на инвестиционите заеми што пристигнале 
од почетокот на годината заклучно со периодот за 
кој се составува пермодич" 2г^а пресметка; 

20) под ред. бр. 28 — Покоитие на загубата не 
другите погони, се внесува износот што се дозна-
чува за покритие на загубата га стопанската орга-
низација односно на погоштт? или деловните еди-
ници. За износот под овој рс^ен број со поднесува-
њето на периодичната пресметка се поднесува и на-
логот за дознака на товар на жиро сметката на да-
вателот на покритието за загубата, а во корист на 
жиро сметката на претпријатието или погонот од-
носно деловната единица што искажува загуба; 

21) под ред бр. 29 — Друго, се внесуваат другите 
износи што паѓаат на товар на вкупниот приход на 
стопанската организација врз основа на посебните 
сојузни прописи, например: учеството на потрошу-
вачите во доходот ка ј трговските стопански органи-
зации, учеството на задругарите во доходот (ристор-
но), покритието на неамортизираниот дел на вред-
носта на основните средства според членот 79 од 
Законот за средствата на стопанската организации, 
и слично; 

22) под ред. бр. 32 — Зголемување на' доходот, 
односно под ред. бр. 35 — Намалување на загубата, 
се внесува и износот што стопанската организација 
зачленета во деловно здружение односно во електро-
стопанска заедница го добива од деловното здруже-
ние во смисла на членот 193 од Законот за здружу-
вањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/58) односно од електростопанската заедница во 
смисла на членот 57 од Законот за електростопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/58); 

23) под ред. бр. 37 — Придонес од доходот под 
е) до ж) се запишуваат износите на распределениот 
придонес од доходот според посебните сојузни про-
писи за одделни стопански организации; 

24) под. ред. бр. 39 — За покритие на загубата 
на погоните на земјоделската задруга, се внесува 
износот на делот на доходот што ќе преостане по 
издвојувањето на придонесот од доходот за покри-
тие на загубата на погоните на земјоделската за-
друга во смисла на членот 39 став 4 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации; 

25) под ред. бр. 41 под а) — Чист приход по 
основот на залагање на работниот колетив, се вне-
сува делот од чистиот приход што настанал како 
резултат од залагањето на работниот колектив, а 
под ред. бр. 41 под б) — Чист приход по основот 
на движењето на пазарот и на општите услови на 
работењето, се внесува делот на чистиот приход што 
Настанал како резултат од движењето на пазарот и 
Сд општите услови на работењето» 

Искажувањето на деловите на чистиот приход 
според споменатите два основа се врши според еви-
денцијата на стопанската организација и одлуката 
на работничкиот совет врз основа на која се врши 
и расподелбата на овие делови на дел за лични 
доходи и на фондови на стопанската организација 
во смисла на членот 13 од Уредбата за регулирања 
на односите во врска со располагањето со чистиот 
приход и со средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58); 

26) под ред. бр. 42 — Минимални лични доходи, 
се внесува износот на минималните лични доходи 
содржани во реализираните производи односно 
услуги. 

Минималните лични доходи од претходниот став 
се утврдуваат со примена на пресметаниот процент 
на износот на личните доходи искажани под ред< 
бр. 55 на образецот Доход. 

Овој процент се пресметува по формулата: 
(вкупните минимални лични доходи искажани 
на посебните аналитички конта од синтетич-

ките конта 260 и 263) X 100 
% = 

вкупниот износ на личните доходи на синте-
тичките конта 260 и 263 ( = 460 + 463) 

Пресметаниот процент се искажува со 2 де-
цимали: 

27) под ред. бр. 44 — Лични доходи на работ-
ниците, се внесува делот на чистиот приход што се 
издвојува за лични доходи на работниците во сми-
сла на одредбите од Уредбата за регулирање на 
односите во врска со располагањето со чистиот при-
ход и со средствата на стопанските организации; 

28) под ред. бр. 45 — Вонреден придонес за 
буџетите од личниот доход, не се пополнува во текот 
на годината; 

29) под ред. бр. 46 — Задолжителен придонес за 
резервниот фонд на претпријатието, се внесува 
износот на придонесот во резервниот фонд пресме-
тан во височината и на начинот пропишан со чл 19 
до 23 од Законот за средствата на стопанските орга-
низации; 

30) под ред. бр. 47 — Придонес за Заедничкиот 
резервен фонд на индустријата и рударството, се 
внесува износот пресметан според одредбите од 
Уредбата за регулирање на односите во врска со 
располагањето со чистиот приход и со средствата 
на стопанските организации; 

31) под ред. бр. 48 — Друго, електростопанство 
заедници ги внесуваат износите распоредени за 
фондовите на заедницата според членот 57 точ. 2, 
4, 5 и 6 од Законот за електростопанските органи-
зации; 

32) под ред. бр. 49 — Остаток на чистиот приход, 
се внесува остатокот на чистиот приход што е не-
распореден и кој до донесувањето на завршната 
сметка на стопанската организација се користи за 
обртни средства. Под овој реден број електросто-
панските заедници го внесуваат остатокот на дохо-
дот што го распоредуваат на здружените претпри-
јатија; 

33) под ред. бр. 58 — Зголемување на минимал-
ните лични доходи за пресметка на придонесот од 
доходот, трговските организации од членот 19 на 
Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации го внесуваат зголемувањето на мини-
малните лични доходи искажани^ под ред. бр. 57 
за 25%. 

Новинските и издавачките претпријатија под 
овој реден број го внесуваат зголемувањето на ми-
нималните лични доходи за 20% според одредбите од 
Одлуката за утврдување на минималните лични до-
ходи за хонорарна работа и за работа на странски 
стручњаци во стопанските организации и на мини-
малните лични доходи во новинските и издавачките 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58", 

34) под ред. бр. 59 — Вкупно, се внесува збирот 
на износите искажани под ред. бр. 57 и 58, а сто-
панските организации што не ти зголемуваат мини-
малните лични доходи, го внесуваат износот иска-
ж а н под ред. бр. 57 на образецот Доход; 
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35) под ред. бр. 67 — Разлика меѓу износите под 
ред. бр. 64 и бб, стопанските организации од чл. 19 
на Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации, го внесуваат износот што се уплатува 
во општествениот инвестиционен фонд на општи-
ната односно околијата за инвестиции во областа на 
стоковниот промет. Овој износ се внесува и под ред. 
бр. 37 под в) на образецот Доход; 

36) под ред. бр. 68 под а) — Соодветниот дел на 
вложените средства, се внесува износот што се до-
бива кога вкупниот износ на вложените средства 
ќе се подели со 12 а ќе се помножи со бројот на 
месеците за кои се составува периодичната пре-
сметка; 

37) под ред. бр. 79 стопанските организации ја 
внесуваат потрошувачката на средствата за инве-
стициони вложувања, и тоа: 

под а) — за станбена изградба, 
под б) — за други инвестициони вложувања 

(детски установи, сервиси за домаќинства, опште-
ствена исхрана, одморалишта и слично); 

под в) се внесува износот за другите трошења 
во смисла на членот 48 од Законот за средствата на 
стопанските организации; 

38) под ред бр. 80 — Работни часови на работ-
ниците и службениците до крајот на пресметковни-
от период, се внесува вкупниот број на работните 
васови што служат како основ за утврдување на 
минималните лични доходи на работниците според 
членот 207 од Законот за работните односи. 

Член 19 
Извештајот за периодичната пресметка на обра* 

зецот Паушалисти, го составуваат стопанските ор-
ганизации што обврските спрема општествената за-
едница ги плаќаат во паушален износ, и тоа на 
следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 — Вкупен приход, се внесува 
остварената реализација и вонредните приходи по 
одбивање на вонредните расходи остварени од по-
четокот на годината до крајот на пресметковниот 
период; 

2) под ред. бр. 2 — Материјални и други трошоци 
со амортизацијата, се внесува вредноста па потро-
шените материјали, износот на режиските трошоци, 
амортизацијата и другите трошоци што паѓаат на 
товар на материјалните трошоци содржани во ре-
ализираните производи и услуги; 

3) под ред. бр. 5 — Доход, се внесува износот на 
остварениот доход од почетокот до крајот на пре-
сметковниот период. Овој износ треба да се согла-
сува со износот искажен под ред. бр. 28 на образецот 
Паушалне™; 

4) под ред. бр. 7 — Придонес за резервниот 
фонд, се внесува износот на задолжителниот при-
донес за резервниот фонд на стопанската органи-
зација според чл. 19 до 23 од Законот за средствата 
на стопанските организации; 

5) под ред. бр. 8 — За лични доходи, се внесува 
износот на остварениот доход расподелен за лични 
доходи на работниците. Во овој износ содржани се 
и придонесите за буцетите од личниот доход, при-
донесот за социјално осигурување и придонесот за 
станбена изградба што се пресметуваат и се пла-
ќаат според посебни прописи. 

Кон извештајот за периодичната пресметка што 
& се доставува на општинската управа за приходи 
стопанските организации ќе состават и посебен изве-
штај според членот 21 од Уредбата за регулирање 
на односите во врска со располагањето со чистиот 
приход и со средствата на стопанските организации, 
заради составување на општиот преглед и анализа 
од страна на органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на стопанство-
то и заради поднесување извештај до општинскиот 
собор на производителите. 

Извештајот од претходниот став се составува 
врз основа на "одлуките од работничкиот совет на 
стопанската организација во смисла на одредбите 
од чл. 16 и 20 на споменатата уредба. 

V. Контрола на периодичните пресметки 
Член 20 

Контрола на периодичната пресметка вршат: 
1) управата за приходи, 
2) финансиските инспектори, 
3) банката. 
Оваа контрола опфаќа: 
1) испитување на материјалната исправност на 

периодичната пресметка и 
2) испитување на формалната исправност на 

периодичната пресметка. 
Испитувањето на материјалната исправност оп-

фаќа проверување на точноста на податоците вне-
сени во извештајот за периодичната пресметка, ка-
ко што се: податоците за височината на .реализаци-
јата, на материјалните трошоци и ел.; проверување-
то на правилноста на утврдувањето на вкупниот 
приход и на расподелбата на доходот; проверува-
њето на правилноста на пресметувањето на при-
донесот од доходот и неговата расподелба и друго. 
Покрај тоа, испитувањето на материјалната исправ-
ност на составувањето на периодичната пресметка 
опфаќа и проверување на исправноста на книже-
њето на одделни издатоци што се однесуваат на 
трошоците на работењето и на личните доходи. 

Испитувањето на формалната исправност се со-
стои: во проверување да ли се внесени сите потребни 
податоци предвидени во образецот на бруто билан-
сот, во проверување дали податоците во извештатот 
за периодичната пресметка им одговараат на по-
датоците од бруто билансот, во проверување на 
сметковната точност на периодичната пресметка. 

При испитувањето на исправноста на бруто би-
лансот се проверува правилноста на искажувањето 
на почетните состојби во бруто билансот, дали е 
бруто билансот составен според задолжителните 
аналитички и синтетички конта, дали постои согла-
сување меѓу контата во бруто билансот што се 
меѓусебно функционално зависни, дали податоците 
од бруто билансот им одговараат податоците во 
книговодството на стопанската организација, како 
и дали книговодството на стопанската организација 
се води уредно и а ж у р н о в о смисла на прописите 
за книговодството на стопанските организации. 

Покрај управата за приходи и финансиските 
инспектори, и банката ка ј која се води жиро смет-
ката на стопанската организација врши контрола 
на периодичнава пресметка во поглед на формал-
ната исправност на периодичната пресметка и пра-
вилната примена на важечките прописи во поглед 
на расподелбата на остварениот доход како и точ-
носта на извршените сметковни дејствија (докумен-
тарна и сметковна контрола). 

Ако банката при контрола на периодичната пре-
сметка утврди: дека податоците во извештајот за 
периодичната пресметка не се согласуваат со со-
одветните податоци во бруто билансот, дека рас-
поделбата на остварениот доход не и извршена 
според важечките прописи, дека постојат сметковни 
грешки во составувањето на периодичната пресмет-
ка, ќе ја извести за тоа надлежната општинска у~ 
права за приходи и стопанската организација. 

Во ваквите случаи банката ги извршува нало-
зите за у п л а т а т а приходите за буџетите и фондо-
вите поднесени кон извештаите за периодичната 
пресметка. 

Ако стопанската организација не се согласува 
со забелешките што ќе ги направи банката при кон-
трола на периодичните пресметки, има право во 
срок од 5 дена по приемот на извештајот од бан-
ката да побара од општинската управа за приходи 
да донесе решение за правилноста на пресметката. 

Ако управата за приходи или финансискиот ин-
спектор врз основа на податоците од книговодството 
утврди дека стопанската организација не ft доста-
вила на банката точни податоци во извештајот за 
периодичната пресметка, ќе изврши исправка на таа 
пресметка и за тоа со решение ќе ја извести банката 
и стопанската организација. 

Врз основа на тоа решение стопанската органи-
зација е должна во срок од три дена од приемот на 
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решението да изврши уплата односно ќе побара 
враќање на повеќе уплатените приходи на буџетите 
и фондовите. 

Ако стопанската организација во тој срок не 
го изврши налогот даден во решението од претход-
ниот став, бандата за тоа ќе го извести органот 
што го донесел решението. 
VI. Наплата на приходите на буџетите и фондовите 

Член 21 
Наплатата на приходите на буџетите и фондо-

вите банката ја врши во текот на годината по вир-
манските налози што ги поднесува стопанската ор-
ганизација врз основа на завршните сметки, 
периодичните пресметки, посебните извештаи на 
стопанската организација и решенијата од надлеж-
ните органи. 

Банката ги наплатува приходите на буџетите и 
фондовите од расположивите средства на жиро 
сметката на стопанската организација. При напла-
тата на приходите на буџетите и фондовите врз 
основа на завршната сметка и извештајот за перио-
дичната пресметка, банката проверува дали нало-
зите им одговараат на износите според таа пре-
сметка. 

Банката во текот на годината ги наплатува од 
стопанската организација следните приходи на бу-
џетите и фондовите: 

1) амортизацијата; 
2) интересот на фондот на основните средства; 
3) интересот на фондот на обртните средства; 
4) земјарината; 
5) данокот на промет; 
6) придонесот од доходот; 
7) придонесот за буџетите од личниот доход; 
8) придонесот за социјално осигурување; 
9) придонесот за станбена изградба; 

10) придонесот за посебните фондови; 
11) интересот на кредитите на основните 

средства, 
12) интересот на кредитите на обртните средства. 
Конечното пресметување и наплата на приходи-

те на буџетите и фондовите се врши врз основа на 
зарипната сметка на стопанската организација. 

Пресметката и уплатата на амортизацијата, на 
интересот на фондот на основните средства и на 
интересот на фондот на обртните средства се врши 
во смисла на Правилникот за пресметување и упла-
тување на амортизацијата, на интересот на фондот 
на основните средства и на интересот на мондот 
на обртните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Износот на интересот на фондот на основните 
средства што во смисла на Одлуката за интересните 
норми на средствата на стопанските организации, на 
средствата вложени ка ј банката и на краткорочните 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57) им се 
отстапува на општите земјоделски задруги во ко-
рист на нивниот фонд на основните средства, се из-
двојува од жиро сметката во сроковите во кои се 
врши уплатата на интересот во фондот на основните 
средства во корист на посебната сметка на фондот 
на основните средства к а ј банката. 

Земјарината се пресметува и се плаќа по норма 
од 10% годишно од катастарскиот приход на зем-
јиштата. 

Како основица за пресметување на земјарината 
служи катастарскиот приход од земјиштата според 
состојбата на 1 јануари на годината за која се врши 
пресметувањето. 

Земјарината се плаќа до 25-ти во месецот за 
изминатиот период на пресметката на доходот на 
стопанската организација. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
стопанските организации од членот 2 на овој пра-
вилник ја пресметуваат и ја уплатуваат земјари-
ната до 25-ти во месецот за изминатото тримесечје. 

Износот на земјарината се утврдува со решение 
на општинската управа ^а приходи. Општинската 
управа за приходи е должна решението за задол-
жување со земјарина на сите претпријатија на сво-

ето подрачје да го донесе и да им го достави на 
стопанските организации најдоцна до 31 март некоја 
година. Преписот од овие решенија општинската v-
права за приходи е должна во горниот срок да к 
го достави и на банката к а ј која стопанската ор*а-
низација има жиро сметка. 

Износот на земјарината што во смисла на т< ч-
ката 4 од Одлуката за отстапување на п а н д о в от 
од доходот и земјарината на стопанските организа-
ции од определени дејности („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57) им се останува на селскостонан-
ските организации и на општите земјоделски за-
други во корист на нивниот фонд на основните 
средства, се издвојува од жиро сметката во сроко-
вите во кои се врши уплатата на зем^арин^ѓа во 
корист на посебната сметка на фондот на основни-
те средства к а ј банката. 

Данокот на промет го уплатува стопанската ор-
ганизација врз основа на посебниот извештај за 
стасаниот данок на промет за периодот за кој стаса-
ла обврската за плаќање. 

Стопанската организација е должна во срок од 
5 дена по истекот на секои 10 дена, смета)ќи од пр-
виот ден во месецот, да и достави на банката изве-
штај за стасаниот денок на промет за изминатите 
10 дена. 

Обврската" за уплата на данокот на промет ста-
сува на 15-ти и 25-ти во месецот, како и на 5-ти во 
следниот месец. 

Стопанската организација што е должна дано-
кот на промет да го плаќа од случај до случај, из-
вештајот за облог со данок на промет за прометот 
што е извршен во текот на месецот, е должна да со 
поднесе до 5-ти во наредниот месец. В а овој изве-
шта ј стопанската организација е должна да означи 
дека нејзината обврска за поднесување на извешта-
јот е повремена. 

Стопанската организација е должна д^ го пре-
смета меѓуфазниот данок на потрошувачката на 
производите од сопствено производство заради из-
работка на други производи до 5-ти во месецот 
за изминатиот месец, и да го искаже во извештајот 
што и го поднесува на банката за последните 10 
дена од изминатиот месец. 

За доставувањето и исправноста на извештаите 
за данокот на промет одговорни се: раководителот t 
на книговодството и раководителот на комерцијал-
ната служба на стопанската организација, а ЕС слу-
ча ј на нивна отсутност или ако во стопанската 
организација ги нема овие раководители —- лицата 
што нив ги заменуваат односно ги вршат нивните 
функции. 

Извештајот за стасаниот данок на промет и се 
поднесува на банката на образецот Данок на промет, 
кој е составен дел од овој' правилник. 

Придонесот од доходот стопанската организаци-
ја го уплатува во височината што е искажана во 
извештајот за периодичната пресметка, а стасува 
за уплата 5 дена по срокот определен за поднесу-
вање на извештајот за периодичната пресметка 

Стопанските организации што имаат пресметко-
вен период подолг од еден месец, должни се ца 
уплатуваат месечни аконтации на придонесот од 
доходот. Овие аконтации стасуваат за уплата на 
25-ти во месецот за изминатиот месец. Стопанските 
организации што имаат продолжен срок-за подне-
сување на извештајот за периодичната пресметка, 
вршат уплата на аконтациите и за последниот ме-
сец на пресметковниот период. 

Месечната аконтација на придонесот од дохо-
дот се утврдува: 

1) во првото тримесечје — во височина на една 
деветина од износот на придонесот од доходот 
според периодичната пресметка јануари—септември 
на изминатата година; 

2) во другите тримесечја — во височина што му 
одговара на едномесечниот дел на придонесот од 
доходот, а според остварувањето на тој придонес 
во претходниот пресметковен период. 

Придонесот од доходот што им се отстапува на 
стопанските организации за нивните фондови спо-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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ред Одлуката за отстапување на придонесот од до-
ходот и земЈарината на стопанските организации 
од определени дејности („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
Ср 54/57), се уплатува според завршната сметка 
на стопанската организација. 

По исклучок, претпријатијата на Заедницата на 
Југословенските железници, претпријатијата на З а -
едницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони, претприја-
тијата на Јавниот патен сообраќај и претпријатијата 
на градскиот сообраќај, во смисла на точката 2 од 
Одлуката за користење на придонесот од доходот 
отстапен на определени стопански организации за 
нивните фондови („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
22/58) и Одлуката за користење на придонесот од 
доходот на стопанските организации отстапен на 
претпријатијата на градскиот сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 22/58), делот на доходот што им 
се отстапува од придонесот од доходот го издвоју-
ваат и го уплатуваат во своите фондови тримесечно 
според поднесената периодична пресметка. 

Придонесот за буџетите од личниот доход, при-
донесот за социјално осигурување и придонесот за 
станбена изградба — се пресметува и се уплатува 
според посебни прописи. 

Придонесите за- посебните општествени фон-
дови, и тоа: придонесот за кадрите во стопанството, 
придонесот за фондот за унапредување на шумар-
ството и придонесот од прометот на филмови, се 
пресметуваат според посебни сојузни прописи. 

Пресметката на овие придонеси се врши на 
образецот Посебни фондови, кој е составен дел од 
o^oi правилник, а уплатата се врши на 25-ти во ме-
сецот за изминатиот месец 

Придонесите за резервниот фонд на претприја-
тието, за Заедничкиот резервен фонд на индустри-
јата и рударството и за посебните резервни средства 
на градежништвото, се издвојуваат и се уплатуваат 
од чистиот приход односно од вкупниот приход и 
тоа само при поднесувањето на периодичната пре-
сметка. 

Издвојувањата и уплатите за другите фондови 
на стопанската организација се вршат во смисла на 
членот 13 од Законот за средствата на стопанските 
организации, според завршната сметка на стопан-
ската организација. 

Член 22 
Стопанската организација чија реализација е не-

рамномерна поради сезонскиот карактер на рабо-
тењето, ги уплатува аконтациите на придонесот од 
доходот во износите што за одделни месеци ќе ги 
определи општинската управа за приходи. 

Општинската управа за приходи е должна ре-
шението за определување на основиците за уплату-
вање на аконтациите во * смисла на претходниот 
став, да им го достави на стопанската организација 
и на банката к а ј K o i a стопанската организација има 
жиро сметка, во срок од 5 дена по донесувањето на 
решението. 

По поднесувањето на извештајот за периодич-
ната пресметка се врши уплата односно враќање на 
р т никите меѓу износите наплатени на име аконта-
ции и обврски според периодичната пресметка. 

Како стопански организации со сезонски к а р а к -
тер на работењето се сметаат: 

1) селскостопанските организации од членот 2 
под 1) на овој правилник; 

2) стопанските организации чија основна де ј -
ност е преработка на селскостопански производи 
(шеќерани, маслари, пивари, скробари и претприја-
тија за преработка на овошје и зеленчук); 

3) солените; 
4) градежните претпријатија и градежно-за-

наетчиските претпријатија ; 
5) монтажните претпријатија; 
6) претпријатијата за истражувачки работи; 
7) туланите: 
8) керамидниците; 
9) каменоломите; 

10) варџилиниите; 
11) чакалниците; 

12) претпријатијата за производство на бетонски 
префабрикати; 

13) претпријатијата за производство и обра-
ботка на украсен камен; 

14) претпријатијата за производство на вештач-
ки ѓубриња и средства за заштита на растенијата; 

15) претпријатијата за обработка на тутун со 
сезонска ферментација ; 

16) претпријатијата за одгледување на шуми; 
17) претпријатијата за промет и преработка на 

жита ; 
18) издавачките претпријатија што се занима-

ваат исклучиво со издавање на учебници; 
19) туристичките стопански организации; 
20) претпријатијата за приредување на саеми и 

стопански изложби; 
21) ќурчиско-крзнарските претпријатија ; 
22) асфалтерско-изолатерските претпријатија ; 
23) претпријатијата за промет на семенски 

стоки; 
24) рудниците на боксит; 
25) претпријатијата лна долгата пловидба во по-

морскиот сообраќај; 
26) угостителските претпријатија и дуќани што 

работат само за време на сезоната. 
Член 23 

Стопанските организации што ги извршуваат 
обврските спрема општествената заедница во пау-
шален износ, ги уплатуваат тие обврски во висо-
чината и во сроковите што ќе ги определи општин-
ската управа за приходи. Општинската управа за 
приходи е должна да и достави на банката список 
на претпријатијата и дуќаните што ги плаќаат об-
врските од претходниот став во паушален износ 

Општинската управа за приходи за уплатата на 
овие аконтации не може да определи период покус 
од еден месец. 

Член 24 
Наплатата на приходите за буџетите и фондо-

вите се врши во смисла на овој правилник, а во 
рамките на расположивите средства на стопанската 
организација на жиро сметката, и тоа по следни-
от ред: 

1) придонес за буџетите од личниот доход; 
2) придонес за социјално осигурување; 
3) придонес за станбена изградба; 
4) амортизација; 
5) интерес на фондот на основните средства; 
6) интерес на фондот на обртните средства; 
7) земјарина; 
8) придонес за посебните општествени фондови; 
9) данок на промет; 

10) придонес од доходот; 
11) ануитет ако се плаќа од BKvnnnoT приход, 

односно интереси од ануитетите по заемите за 
основни и обртни средства; 

12) придонес за задолжителните фондови. 
4 Член 25 

За периодот во кој стасува наплатата на инте-
ресот на кредитите за обртни средства к а ј банката, 
наплатата на овој интерес ја врши банката во рам-
ките на расположивите средства на жиро сметката 
на стопанската организација пред наплатата на дру-
гите приходи за буџетите и фондовите 

Член 26 
Стопанските организации го плаќаат ануитетот 

на начинот како што е тоа определено во Одлуката 
за начинот на плаќање на ануитетите по заемите 
за инвестиции („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/58). 

Член 27 
Ако стопанската организации во р а м е т о кога 

треба да ја изврши уплатата на приходите за бу-
џетите и фондовите не и поднесе на банката налози 
за тие уплати или на својата жиро сметка к а ј 
банката нема расположиви средства, банката врши 
блокирање на зКиро сметката и за тоа ја известува 
општинската управа за приходи Ж и р о сметката на 
стопанската организација останува блокирана се до 
потполното намирување на овие стасани обврски. 
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Блокирање на жиро сметката банката ќе изврши 
и кога стопанската организација не поднесе налог 
за уплата на приходите за буџетите и фондовите 
според последниот став од членот 20 на овој пра -
вилник. 

Налозите за уплата на приходите за буџетите 
и фондовите банката ги извршува пред сите други 
налози на стопанската организација. 

Според решенијава на судот со кои се дозво-
лува извршување заради намирување од располо-
живите средства од жиро сметката, наплатата ќе 
се изврши по подмирувањето на наплатата на при-
ходите за буџетите и фондовите, и тоа постепено, 
како ќе притечуваат средствата на жиро сметката. 
Ако во меѓувреме пристигнат налози за уплата на 
обврските спрема буџетите и фондовите, ќе се запре 
наплатата според решенијата на судовите за извр-
шување и прво ќе се наплатат приходите за буџе-
тите и фондовите. 

Член 28 
Ако врз основ? на поднесените пресметки се у -

тврди дека уплатените месечни аконтации на при-
ходите за буџетите и фондовите во текот на пре-
сметковниот период се помали или поголеми од 
износите утврдени во поднесената пресметка, ќе 
се изврши уплата односно враќање на помалку од-
носно повеќе извршената уплата. 

Член 29 
Ако стопанската организација во пропишаниот 

срок не подгреела извештај за периодичната пре-
сметка, должна е да изврши уплата на придонесот 
од доходот ЕГО височина на претходната уплата н а ј -
доцна до 25-ти во месецот за изминатиот месец. 

Член 30 
Ако стопанската организација до определениот 

срок не го поднесе извештајот за периодичната пре-
сметка и другите извештаи врз основа на кои се 
врши наплатата на обврските спрема буџетите и 
фондовите во смисла на овој правилник, банката за 
тоа ја известува општинската управа за приходи. 

Член 31 
Ако стопанската организација не ги плати во 

срокот стасаните обврски спрема буџетите и ф о н -
довите, освен уплатите за сопствените фондови, 
должна е да пресмета и да уплати казнен интерес 
во височина од 0,1°/о на стасаниот неплатен износ 
за секој ден задоцнување. 

Пресметаниот и уплатениот казнен интерес оди 
во корист на односните приходи за буџетите и фон-
довите на кои се однесува обврската неизвршена 
во срокот. 

Член 32 
Финансиските инспектори вршат контрола на 

правилноста на наплатата на приходите за буџетите 
и фондовите. 

Финансиските инспектори вршат контрола на 
правилноста на пресметките и на уплатата на при-
ходите за буџетите и фондовите од страна на сто-
панските организации и на наплатата од страна на 
банката. Ако при оваа контрола финансиските ин-
спектори утврдат неправилности, тие со решение 
врз основа на членот 13 од Уредбата за финанси-
ската инспекција ќе наредат тие да се отстранат и 
да се изврши правилна наплата на приходите за 
буџетите и фондовите. 

VII. Општествена евиденција 
Член 33 

Народната банка води евиденција за определе-
ните елементи на вкупниот приход и доход (оп-
штествена евиденција) за стопанските организации 
од точката 1 на овој .правилник, освен стопанските 
организации од точ. И и 12. 

Народната банка ја води оваа евиденција врз 
основа на податоците за промените што се одразу-
ваат на жиро сметката на стопанската организација 
како и врз основа на другите извештаи што ќ ги 
доставува стопанската организација. 

Водењето на општествената евиденција за сто-
панските организации чии жиро сметки се водат 
к а ј други банки, Народната банка може да го пре-
несе на тие банки. Ако за ваквите стопански орга^ 
низации општествената евиденција се води во Н а -
р о д н а банка, другите банки се должни на Народ-
ната банка да п доставуваат дневни изводи од 
жиро сметката и други податоци за стопанските 
организации што се потребни за водење на евиден-
ција, а според посебните упатства од Народната 
банка. 

Општествената евиденција, по правило, се води 
одделно за секоја стопанска организација. По исклу-
чок, за стопанските организации на внатрешната 
трговија на мало, угостителството и занаетчиството, 
општествената евиденција се води збирно по оп-
штините. 

Банките и штедилниците како и стопанските 
организации, се должни на Народната банка да и 
доставуваат податоци потребни за следење и про-
учување на стопанските движења, а според упат-
ствата што ги издава Народната банка. 

Заради правилно водење на општествената еви-
денција, стопанските организации се должни на 
налозите за исплата и уплата што ќ ги доставуваат 
на банката, да ги ставаат шифрите што ќе ги опре-
дели: Народната банка. 

Врз основа на прометот по жиро сметките и 
податоците од другите извештаи Народната банка 
преку општествената евиденција ги осигурува пода-
тоците за наплатената реализација, за платените 
набавки на стоки, материјали и услуги, за извршу-
вање на уплатите на приходите за буџетите и фон-
довите според видовите на приходите, за исплатите 
на личните доходи и други податоци. 

З а податоците од претходниот став Народната 
банка составува месечни, тримесечни и годишни 
извештаи и им ги доставува на сојузните, републич-
ките и на органите на околиските и општинските 
народни одбори. Во текот на тримесечјето извешта-
ите се составуваат збирно по политичкотеритори-
јалните единици, а тримесечно и по стопанските 
гранки и области. 

За земјоделското задругарство кон крајот на 
секое тримесечје се составуваат и посебни извештаи 
според видовите на задружните организации. 

Банките и штедилниците к а ј кои се водат жиро 
сметките на стопанските организации, покра ј обез-
бедувањето на потребните податоци за паричното 
работење на стопанските организации, вршат смет-
ковна и друга контрола на исплатите за лични 
доходи врз основа на поднесените месечни изве-
штаи за пресметаните лични доходи на работниците 
(образец Лични доходи). 

VIII. Казнени одредби 
Член 34 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари за 
финансиски прекршок ќе се казни шефот на смет-
ководството (раководителот на книговодството) од-
носно друго одговорно лице во стопанската органи-
зација ако во пропишаниот срок не и го достави 
на банката извештајот за периодичната пресметка, 
другите извештаи врз основа на кои се врши на-
платата на приходите за буџетите и фондовите, 
односно извештаите пропишани со овој правилник. 

Административно-казнена постапка по прекр-
шокот од претходниот став водат органите надле-
ж н и според Уредбата за финансиските прекршоци 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/49 и 90/49). 

Директорот и одговорниот службеник на бан-
ката што според одредбите од овој правилник не 
ќе извршат наплата на приходите за буџетите и 
фондовите според поднесените налози и согласно 
со овој правилник, ќе одговараат за дисциплин-
ски престап. 

Директорот и одговорниот службеник на банката 
ќе одговараат за дисциплински престап ако банката 
неуредно ја води општествената евиденција или ако 
не ќ доставува на Народната банка во определени 
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срокови и уредни податоци за водење на опште-
о в е н а т а евиденција. 

Покрај тоа, Народната банка за неуредностите 
од претходниот став го известува и Сојузниот ф и -
нансиски инспекторат. 

Службеникот на општинскиот народен одбор 
што во определениот срок не ќе ft го достави на 
банката решението односно другите податоци што 
според одредбите од овој правилник е должен да му 
ги достави на општинскиот народен одбор, ќе одго-
вара за дисциплински престап. 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 35 
По влегувањето во сила на овој правилник сто-

панските организации што се должни да составу-
ваат периодични пресметки тримесечно и полгоди-
шно, ќе ја состават периодичната пресметка по 
исклучок за целиот период од почетокот на годината 
до 30 јуни 1958 година и ќе ft ја достават на банката 
ка ј кош имаат жиро сметка најдоцна до 25 август 
оваа година. Периодичните пресметки за следните 
периоди стопанските организации ги составуваат во 
сроковите пропишани со овој правилник. 

Разликите меѓу приходите за буџетите и фондо-
вите што ќе се покажат според периодичната пре-
сметка составена за I полгодиште од оваа година 
и порано уплатените аконтации на приходите за 
буџетите и фондовите банката ќе ги наплати односно 
ќе изврши нивно враќање најдоцна во срок од 10 
дена од денот на приемот на извештајот за пери-
одичната пресметка и на налозите на стопанските 
организации за уплата односно за враќање на при-
ходите за буџетите и фондовите. 

На-разликите на приходите за буџетите и фон-
довите што се уплатуваат односно се враќаат до-

полнително во смисла на преодните одредби од 
овој правилник, не се пресметува и не се наплатува 
затезен интерес, ниту на стопанската организација 
и се признава интерес. 

Член 36 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој правилник престанува да важи Наредбата за 
составување. на периодичните пресметки и за на-
плата на приходите к»а буџетите и фондовите од 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ44, 
бр. 27/57). 

Член 37 
Казнените одредби предвидени во членот 34 од 

овој правилник ќе се применуваат од денот на вле-
гувањето во сила н«а овој правилник. 

Член 38 
Обрасците од овој правилник имаат значење на 

службено издание. Начинот за издавање на тие 
обрасци ќе го определи со посебна одлука сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила со денот ча 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 14—14783/1 
30 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

Број на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и околија 

Образец — Доход 
(Формат 210 X 207 мм) 
Стопанска гранка — 

И З В Е Ш Т А Ј 

за периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 195— година 

Б р о ј 
реден на кон-

тото 
Е л е м е н т и 

До крајот 
на претход-
ниот пре-
сметковен 

период 

Во овој 
пресметко-
вен период 

Вкупно до 
крајот на 
пресмет. 
период 

I ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 

А. Пресметка на вкупниот приход 
1 Реализација 
2 Вонредни приходи 
3 В к у п н о : (1 плус 2) 
4 Набавна вредност на реализираната тр-

говска стока, материјали и отпадоци 
5 Вонредни расходи 
6 В к у п н о : (4 плус 5) 
7 Вкупен приход (3 минус 6) 

В. Расподелба на вкупниот приход 
Вредност на потрошените материјали 
Издатоци за услуги од други лица 
Лични издатбци што ги товарат мате-* 
р е а л н и т е трошоци 
Интерес на кредитите за основни сред-* 
СТЕ а 
Интерес на кредитите за обртни средства 
Трошоци за инвестиционо одржување 
на основните средства 
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1 2 3 4 5 6 

14 Трошоци на обновување, одржување и 
истражување на рудното и минералното 
благо 

15 Други издатоци што ги * арат матери* 
јалнитв трошоци 

16 Амортизација 
17 Интерес на фондот на основните сред-« 

ства 
18 Интерес на фондот на обртните средства 
19 Земјарина 
20 Придонеси за кадрите 
21 Придонеси и членарини за коморите, 

стручните здруженија, заедниците, соју-* 
зите и др. придонеси 

22 Поидонес за социјално осигурување над 
определената норма 

23 Трошоци на работењето (8 до 22) 
24 Данок на промет 
25 Придонес за околискиот фонд за уна-

предување на шумарството и придонес 
од прометот на филмови 

26 Посебни резервни средства на граде-
жништвото 

27 Отплата по инвестициониот заем 
28 Покритие на загубата на други погони 
29 Д р у г о 
30 В к у п н о : (23 до 29) 
31 Остварен доход (7 минус 30) 
32 Зголемување на доходот 
33 В к у п н о : доход (31 плус 32) 
34 Загуба (30 минус 7) 
35 Намалување на загубата 
36 В к у п н о загуба (34 минус 35) 

В. Расподелба на доходот 
37 Придонес од доходот, од тоа* 

а) дел за федерацијата 
б) дел за народни републики и народни 

одбори 
в) дел за општествените инвестициони 

Фондови на народните одбори 
г) дел за буџетот на општинскиот наро-* 

ден одбор 
д) дел за фондот на основните средства 

ча претпријатијата односно на заед-
ниците 

ѓ) дел за фондот на обртните средства 
на претпријатието 

е) дел за Општиот инвестиционен фонд 
ж) дел за фондот за унапредување на 

издавачката дејност 
33 В к у п н о (37а до ж) 
34 За покритие на загубата на погонот на 

земјоделската задруга 
40 В к у п н о (38 плус 39) 
41 Чист приход (33 минус 40), од тоа по 

основот: 
а) на залагање на работниот колектив 
б) на движењето на пазарот и општите 

услови на работењето 

Г. Утврдување на загубата 
42 Минимални лични доходи 
43 Загуба (42 минус 41) или (36 плус 42) 

Д. Расподелба на чистиот приход 
44 Лични доходи на работниците 
45 Вонреден придонес за буџетите од лич-

ниот доход 
46 Задолжителен придонес за резервнтлот 

фонд на претпријатието 
47 Придонес за Заедничкиот резервен фонд 

на индустријата и рударството 
48 Друго 
49 Остаток од чистиот приход 
50 В к у п н о : (44 до 48 = 41) 
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И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
51 Укалкулирани лични доходи во запаси 

на 1 јануари 195— година 
52 Укалкулирани лични доходи од почето-

кот на годината до крајот на пресмет-
ковниот период 

53 В к у п н о : (51 плус 52) 
54 Укалкулирани лични доходи во запа си 

кон крајот на пресметковниот период 
55 Лични доходи содржани во реализира-

ните производи и услуги (53 минус 54) 

III ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСЕТЕ ОД 
ДОХОДОТ 

бб Остварен доход (ред. бр. 33) 
57 Минимални лични доходи (ред. бр. 42) 
58 Зголемување на минималните лични до-

ходи за пресметка на придонесите од 
доходот 

59 В к у п н о : (57 плус 58) 
60 Основица за пресметка на придонесите 

од доходот (56 минус 69) 
61 Утврдување на процентот според чл. 18 

или 49 
Р. бр. (56 минус 57) X 100 

Р. бр. 57 , . . % 
62 Утврдување на процентот според чл. '19 

Р. бр. 60 X 100 

Р. бр. 59 % 
63 Утврдување на придонесот од доходот 

според чл. 19 од Законот за придонесот 
од личниот доход 
а) . . .% на дин = Дин X % = Дин. 
б) . . н а дин = Дин, i n . ; , X % = Дин. 

64 В к у п н о : Дин. . i ѕ . . ѕ Дин. 
65 Утврдување на придонесот од доходот 

според чл. 18 одоено 49 
а) . . н а дин = Дин. . , • . e . X % = Дин. 
б) . н а дин = Дин, ;- . . .». X % = Дин. 

66 В к у п н о : Дин. • > ѕ»•» Дин. 
67 Разлика меѓу износите под ред. бр, 64 

и бб 
68 Расподелба на придонесот од доходот 

под ред. бр бб според скалата од чл, 20 
на Законот за придонесот од доходот 

а) Придонесот од доходот (р. бр. бб) X 100 

соодветниот дел од вложените средства 
б) . . .% на дин = Дин X % = Дин. 
в) . . % на дин = Дин X % = Дин. 

69 В к у п н о за општествените инвестици-
они фондови на општините, околиите и 
народните републики Дин. 

70 Остаток на придонесот од доходот за 
федерацијата 

IV. З А П А С И 

Реден 
број 

Суровини, материјали, Недовршено производ- Готови 
О П И С ситен инвентар и ство и полупроизводи производи 

друго класа 3 класа 5 класа 6 
Вкупно 

71 

72 

73 
74 

Состојба според завршната сметка 
од претходната година 
Состојба кон крајот на пресметковниот 
период 
Зголемување на запасите 
Намалување на запасите 
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V. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 

Реден 
број О П И С Износ 

1 2 3 

75 
76 
77 

Основни средства (конто од групата 00) 
Исправка на вредноста (конто 010) 
Фонд на обртните средства (конто 960) 

VI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

Ред. 
број 

Состојба 
О П И С на I. 1. 

7 1958 г. 

Од почетокот на го-
дината до крајот на 

пресметковниот 
период 

Состојба 
кон крајот 
на пресмет-Ред. 

број 

Состојба 
О П И С на I. 1. 

7 1958 г. зголему-
вање потрошено 

ковниот 
период 

1 2 3 4 5 6 

78 
79 

80 

Состојба и промет -
Од износот од колоната 5 — потрошено за: 
а) станбена изградба 
б) општествениот стандард 
в) друго 

VII. РАБОТНИ ЧАСОВИ 
Работни часови на работниците и слу-
жбениците до крајот на пресметковниот 
период 

Во 195— година 
Раководител на 

книгодството 

Претседател на 
Управниот одбор 

Директор на 
претријатието 

Број на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и околија 

И З В Е Ш Т А Ј 
за периодичната пресметка за периодот од 1 јануари до 

Образец — Паушалисти 
(Формат: 210 X 297 мм) 
Стопанска гранка 

195— година 

Б р о ј 

реден на кон- Е Л Е М Е Н Т И 
До крајот на 
претходниот 
пресметковен 

период 

Во овој пре- Вкупно до кра-
сметковен јот на пресмет-

период ковниот период 

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА 
А. Пресметка на вкупниот приход 

1 ' Вкупен приход 
2 Материјални и други трошоци со амор-ч 

тизацијата 
3 Данок на промет 
4 В к у п н о (2+3) 
5 Доход (1 минус 4) 

Б. Расподелба на доходот 
6 Придонес од доходот во паушален 

износ: 
а) дел за федерацијата 
б) дел за народен одбор и народната ре-

публика 
7 Придонес за резервниот фонд 
8 За лични доходи на работниците 
9 За другите фондови на стопанските 

организации 
10 В к у п н о (6 до 9) 

II. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
11 Лични доходи во пренесените запаси од 

изминатата година 
12 Пресметани лични доходи 
13 В к у п н о (11 + 12) 
14 Лични доходи во запаси кон крајот на 

пресметковниот период 
15 Лични доходи во реализираните про«* 

зводи 
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1 2 3 - v ^ ^ r * * .--^v \ 4 б 6 
— 1 1 * ИД- I'UMLLii ј» 

ЈП СОСТОЈБА НА ПОПИСОТ 

А. Актива 
16 Основни средства 
17 Готовина — банка 
18 Должници 
19 Стоки 
20 Лични доходи во пренесените запаси од 

изминатата година 
21 В к у п н о а к т и в а 
22 Фонд на основните средства 
23 Други фондови 
24 Кредити к а ј банката 
25 Поверители 
26 Лични доходи во запаси кон крајот на 

пресметковниот период 
27 В к у п н о п а с и в 
28 Разлика — доход 
29 В к у п н о (27+28) 

Книговодител, Работоводител, 

Број на жиро сметката 
Претпријатие — — — 
Место и околија 

Образец —• Бруто биланс 
(формат: 210X198 мм) 
Стопанска гранка . 

на 

БРУТО БИЛАНС 

" 195— година 
(во полни износи) 

Број 
на кон-

тото 
Назив на 
контото 

Почетна состојба на 
1 1 година 

Промет од 1 I 195 г. 
пож 195 г. со по-

четна состојба 
С а л д о 

Долгува Побарува Долгува Побарува Долгува Побарува 

195— год. Раководител на Директор на 
книговодството, претпријатието, 

Број на жиро сметката 
Претпријатие — — 
Место и околија 

П Р Е С М Е Т К А 

на придонесот за посебни општествени фондови од 1 јануари до 

Образец — Посебни фондови 
(формат: 210X148 мм) 
Стопанска гранка 

195— година 
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(Пополнува банката) 
1. Примено: — 195-
2. Наплатено: 195-
3. Потпис на службеникот, 

Број на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и околија 

Образец — ) лок на промет 
(формат: 210X198 мм) 
Стопанска гранка 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ БР. 
Остварен данок на промет во времето од до . 

Ред. 
број Вид на данокот 

Износ на данокот на промет 

Меѓуфазен На завршените 
производи 

Забелешкѕ 

1 2 3 4 5 

1 Сојузен 

2 Републички 

3 Општински 

4 В к у п и о : 

Во 
195— год. Раководител на 

книговодството, 
Раководител на 

комерцијалната служба, 

(Пополнува банката) 
Датум на наплатата: 
Потпис на службеникот 

Број на жиро сметката Образец — Прилог 1 
Претпријатие * Кон периодичната пресметка 
Место и околија (формат: 210X198 мм) 

Стопанска гранка 
[ И З В Е Ш Т А Ј 

&а обврските на продавницата — погонот — градилиштето за периодот од до 
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523. 
Врз основа на членот 2 оддел I под а) точка 18 
Уредбата за пренесување работите во надле-

жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58) и чл. 43 
ii 45 од Уредбата за регулирање на односите во 
{*рска со располагањето со чистиот приход и со 
(средствата на стопанските организации („Службен 
Јписг на ФНРЈ", бр. 14/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите, во согла-
сност со Секретаријатот на СОЈУЗНИОТ извршен 
Јсовет за трудот, издава 

Н А Р Е Д Б А 
&А И С П Л А Т А Т А Н А С Р Е Д С Т В А Т А З А Л И Ч Н И 
Д О Х О Д И В О Т Е К О Т Н А П Р Е С М Е Т К О В Н И О Т 
П Е Р И О Д И З А Н А Ч И Н О Т Н А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е 
Н А С Р Е Д С Т В А Т А Н А С Т О П А Н С К И Т Е О Р Г А Н И -
З А Ц И И З А И С П Л А Т А Н А Л И Ч Н И Т Е Д О Х О Д И 

! Н А Р А Б О Т Н И Ц И Т Е 
Земање средства од банката за исплата на лич-

; ' ните доходи 
1. Претпријатијата и дуќаните со средства во 

Ѕлштествена сопственост, задругите што вршат сто-
евска дејност и нивните деловни сојузи, погоните 

деловните единици на претпријатија, задруги и 
>ЗЛОБНИ сојузи со самостојна пресметка, како и 
'{роугите организации што во смисла на важечките 
{прописи редовно и трат но остваруваат доход (во 
'натамошниот текст: стопанските организации), 
ммаат право од СВОЈ ата жиро сметка к а ј банката 
во текот на месецот, по истекот на месецот и спо-
ред поднесена периодична пресметка да земаат 
средства за исплата на аконтации на личните до-
ходи и на други примања на работниците во ви-
сочината и на начинот предвиден со оваа наредба 
и со- други сојузни прописи. 

' 2. Во текот и по истекот на месецот стопан-
ската организација може од својата жиро сметка 
ка J банката да зема потребни средства за исплата 
на аконтации на личните доходи, и тоа: 

1 )/ка личниот доход за одделни работници пре-
сме-ѓан според тарифниот став по време или ефект 
(по норма, по единица производ, според прометот 
и ел) и по други основи утврдени во тарифниот 
правилник, односно во посебните правилници на 
стопанската организација што служат за пресме-
тување на личниот доход на работниците, освен 
премиите; 

2) на личниот доход пресметан за прекувре-
мена работа, за работа во дните на неделен одмор 
и во дните на државни празници, со пропишаното 
зголемување на тарифниот став за 50%, а на 
личниот доход пресметан за ноќна работа, со про-
пишаното зголемување на тарифниот став за 12,5%; 

3) на надоместокот на личниот доход за дните 
на државни и народни празници, како и на надо-
местокот за време на користењето на годишниот 
одмор; 

4) на надоместокот за време на прекинот на 
работата, во височината утврдена во тарифниот 
правилник на стопанската организација; 

5) на надоместокот за време на отстранувањето 
^ вд работата врз основа на решение на стопанската 

ооганизација; 
6) на надоместокот за време на платеното от-

суство до 7 дена во текот на годината; 
7) на личниот доход пресметан според додај-

«ж)т тарифен став утврден во тарифниот правил-
ник на стопанската организација за 1957 година; 

8) на кесонскиот и тунелскиот додаток и на 
Додатокот за работа во вода, на додатокот за по-
себните услови на работата на автомеханичарите, 
на летачкиот додаток, на хранарината на летачите, 
па додатокот за укрцаниот персонал на бродови 
— цистерни и на додатокот за укрцаниот персонал 
на бродови што превезуваат опасни товари, на до-
датокот за укрцаниот персонал на бродови што 
пловат во тропски краишта, на нуркачкиот дода-
деок, на посебниот додаток за дувачите на стакло, 

на премијата на летачите и на пиротехничкиот 
додаток; 

9) на договорените лични доходи на лица што 
со стопанската организација се наоѓаат во допол-
нителен работен однос, на хонорарите на надво-
решните соработници, како и на другите повремени 
хонорари за работа од случај до случај, во изно-
сите определени со тарифниот правилник односно 
со договор ако таквите хонорари односно надо-
местоци според важечките прописи не се подми-
руваат на товар на материјалните трошоци, 

10) на наградата за вонредна работа на чле-
новите на посада на бродовите на стопанските 
организации на поморскиот сообраќај и поморското 
стопанство, за работите што не спаѓаат во нивната 
редовна должност, во износите предвидени со та-
рифниот правилник на стопанската организација; 

11) на наградата за персоналот на претприја-
тија за спасување на бродови што се истакнал при 
спасувањето на настрадан брод, во износите што 
ќе ги определи работничкиот совет на стопанската 
организација; 

12) на наградата за пронаоѓање опасни дефекти 
на вагоните и локомотивите во сообраќајот што го 
вршат Југословенските железници, во износите 
утврдени во тарифниот правилник на железни-
чкото транспортно претпријатие; 

13) на додатокот за работа на извршниот пер-
сонал во сезонските деловни единици на стопанска 
организација на воздушниот сообраќај, во износите 
утврдени во тарифниот правилник; 

14) на наградата за членовите на службата за 
спасување за гаснење на пожар и за други слични 
работи на спасување во рударски јами, во изно-
сите утврдени во тарифниот правилник на стопан-
ската организација; 

15) на наградата за вежби на четите за спасу-
вање во рудниците, во износите утврдени во та-
рифниот правилник на стопанската организација; 

16) на дел од издатоците за дневници и тро-
шоци на превозот на службено патување, за те-
ренски додатоци, за километража и за додаток за 
одвоен живот од фамилијата, над износот што се 
подмирува на товар на материјалните трошоци; 

17) на дел од додатокот за багерување и за 
изваден објект во речниот сообраќај, над износот 
што се подмирува на товар на материјалните тро-
шоци; 

18) на потребните износи за исплата на а к о н -
тации на надоместокот на личниот доход пред 
тргнување на работник на годишен одмор, до висо-
чината на надоместокот определена со членот 241 
од Законот за работните односи; 

19) на платите на странски стручњаци, во ви-
сочината определена со договор врз основа на 
посебни сојузни прописи. 

Покрај средствата за исплати од предходната 
точкГа, стопанската организација има право да зема 
од банката и средства за исплата на следните при-
мања на работниците:' 

1) според Наредбата за издатоците извршени 
на лица во работен однос што се признаваат како 
материјални трошоци на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58) — во височината 
во која се признаваат како матерјални трошоци, 
и тоа: 

а) на дел за теренски додатоци и за надоме-
стоци за одвоен живот од фамилијата, за дневници, 
за трошоци на превозот на службено патување 
и за километража; 

б) на издатоците за зајакната исхрана на нур-
качите; 

в) на надоместокот наместо личниот доход спо-
ред тарифниот став за првите ^ дена неспособност 
за работа поради болест или повреда на работ-
никот; 

г) "на платите на странски работници врз основа 
на меѓународни спогодби за размена, утврдени спо-
ред посебни сојузни прописи; 

д) на разликата меѓу личниот доход што го 
примаат додека се со служба во странство и на 
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личниот доход што би го имале според тарифниот 
став да се со служба во земјата — новинарите и 
другите лица запослени во странство к а ј деловни 
единици на југословенските стопански организации, 
како и лицата што по работата на тие организации 
се упатени на работа во странство; 

ѓ) на надоместокот за работа во привремен ра-
ботен однос, во смисла на чл. 195—164 од Законот 
за работните односи; 

е) на износот на странска валута што укрца-
ниот персонал на речниот и поморскиот сообраќај 
го прима за време на престојот на пловниот објект 
надвор од границите на Југославија односно надвор 
од крајбрежното море на ФНРЈ, на износот на 
странска валута што го прима линискиот персонал 
на речниот сообраќај стациониран во странство, 
и тоа до височината определена со прописите до-
несени според членот 34 од Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците, како 
и на надоместокот во височината на двомесечен 
личен доход според тарифните ставови на члено-
вите на посада на брод што претрпел бродолом 
— во стопанските организации на поморското сто-
панство и речниот сообраќај; 

ж) на надоместокот на личните доходи што 
им се исплатува на лица што стручно се оспосо-
буваат или се усовршуваат во земјата за потребите 
на железничките транспортни претпријатија или 
на претпријатијата на поштееско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај и на личните и матери-
јалните издатоци за курсевите на кои се врши 
подготвување и стручно оспособување и усовршу-
вање на кадрите за потребите на Југословенските 
железници или на Југословенските пошти, теле-
грами и телефони. 

Вкупниот износ на овие издатоци го определува 
Управниот одбор на Генералната дирекција на Ју -
гословенските Железници односно Управниот одбор 
во Генералната дирекција на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, со согласност од соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите; 

з) на премијата за заштеди остварени при 
снимањето на филмско дело во смисла на членот 
16 од Уредбата за ангажирањето и наградувањето 
на лицата што учествуваат во снимање и изработка 
на филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52); 

2) според Упатството за материјалните трошоци 
на стопанските организации и за издатоците и ра-
сходите што се изедначуваат со тие трошоци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/58), и тоа: 

а) на надоместокот на личниот доход за часо-
вите поминати во редовно работно време за пред-
воЈничка обука, противавионска заштита и против-
авионска одбрана; » 

б) на наградата за работа на учениците во сто-
панството и на учениците на индустриски и средни 
училишта со практична обука, на наградата за ра-
бота на студентите и на учениците на средни учи-
лишта за време на практичната работа во стопан-
ската организација, како и на надоместокот на 
странските студенти врз основа на спогодба за раз-
мена на студенти — заедно со придонесите што на 
тие награди и надоместоци се исплатуваат; 

3) според посебни прописи: 
на додатоците за работа во филмски екипи 

и n ^ пиј атија за снимање на филмови и во прет-
п р и ј а т и е за техничка изработка и обработка на 
филмови, во височината определена со прописите 
од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот (член 2 од Уредбата за посебните усло-
ви за расподелба на доходот на некои видови сто-
пански организации — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58); 

б) на другите примања на работниците на сто-
панските организации кои според посебни сојузни 
прописи се признаваат како материјални трошоци 
на стопанската организација. 

4. Стопанската организација која според прет-
ходната периодична пресметка остварила достато-
чен чист приход за исплата на личните доходи на 

работниците може, покрај средствата за исплата 
на примањата на работниците од точ. 2 и 3 на оваа 
наредба, да зема к а ј банката во рамките на така 
остварените средства за лични доходи, уште и сред-
ства за исплата, и тоа: 

1) на премијата, во височина од 75% од пре -чи-
таната премија, но не над 20% од личниот доход 
на одделен работник пресметан според тарифниот 
став и според друг основ утврден со тарифниот 
правилник на стопанската организација, ако работ-
ничкиот совет не донесол одлука исплатите да се 
вршат во помал износ. 

Како премии од одредбата 1 на овој став се 
подразбираат премиите и. наградите заведени наме-
сто премија во стопанските организации на поштен-
ско-телеграфско-телефонскиот сообраќај за особе-
ни придонеси во обезбедувањето на непрекинатост на 
поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и 
за особени успеси покажани во извршувањето на 
одделни стопански задачи; 

2) на наградите и премиите пресметани според 
тарифниот односно посебниот правилник на стопан-
ската организација, во полн износ ако работнич-
киот совет не донесол одлука да се исплатуваат во 
намалени износи, и тоа: 

а) на наградите на лицата што со стопанската 
организација се во постојан работен однос во ви-
сочината и под условите определени во тарифниот 
правилник на стопанската организација; 

б) на премиите за заштеди во гориво и мазиво 
во железничките транспортни претпријатија и во 
претпријатијата на речното бродарство; 

в) на премиите на новинарите и на редакци-
скиот персонал во новинските и издавачките прет-
пријатија, во височина од 20% од нивниот тарифен 
став; 

г) на премиите за спремност на електроенергет-
ските постројки во претпријатијата на електросто-
панството, во износите што ќе ги утврди претпри-
јатието во рамките на средствата распоредени од 
страна на електростопанските заедници; 

д) на премиите во надворешнотрговските прет-
пријатија кои се исплатуваат од остварените за-
штеди што произлегуваат од разликата во цените 
при увозот и извозот и на определената премија на 
динарската противвредност на девизите, под усло-
вите утврдени според посебни сојузни прописи; 

3) на дел од личниот доход над личниот до-
х о д н а одделен работник, во износот што ќе го 
утврди работничкиот совет на стопанската органи-
зација, а кој не може да изнесува повеќе од 10% 
од личниот доход на односниот работник пресметан 
според тарифниот став и другите основи- утврдени 
со тарифниот правилник на стопанската органи-
зација. 

5. Во основицата за утврдување на износот до 
10% на личниот доход според претходната точка 
под 3 влегуваат, покрај личниот доход пресметан 
според тарифниот став и другите основи од тариф-
ниот правилник, и следните примања, и тоа: 

1) дел од личниот доход за прекувремена и ноќ-
на работа; 

2) личниот доход за работа во дните на неделен 
одмор и за работа во дните на државни празници, 
како и надоместоците на личниот доход за дните 
на државни празници; 

3) кесонските и тунелските додатоци и додато-
ците за работа во вода, додатоците за посебните 
услови за работа на авиомеханичарите, летачките 
додатоци, х р а н а р и н а ^ на летаните, додатоците за 
укрцаниот персонал на бродови-цистерни и дода-
тоците на укрцаниот персонал на бродови што пре-
везуваат опасни товари, додатоците на укрцаниот 
персонал на бродови што пловат во тропски кра-
ишта, нуркачките додатоци, посебните додатоци на 
дувачите на стакло, премиите на летаните и пиро-
техничкиот додаток, во височината утврдена во та-
рифниот правилник на стопанската организација; 

4) надоместоците за време на прекинот на ра-
ботата, во височината утврдена во^тарифниот пра-
вилник на стопанската организација; 
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5) тарифниот став на работниците што примаат 
надоместок на личниот доход по основот на здрав-
ствено осигурување. 

6 Стопанските организации со паушална пре-
сметка можат по подмирувањето на стасаните обвр-
ски спрема општествената заедница и спрема ре-
зервниот фонд да земаат од банката средства за 
лични доходи на работниците во границите на сред-
ствата на жиро сметката. 
II. Постапка за земање средства кај банката за 

исплата на личните доходи на работниците 
7. Денот за земање средства за исплата на акон-

тациите и на личните доходи на работниците го 
определува стопанската организација во својот та-
рифен правилник во спогодба со банката. 

8. Средствата за исплата на аконтациите на лич-
ните доходи на работниците можат во текот на ме-
сецот да се земаат најдоцна до 25-ти во месецот 
за текуштиот месец, а пред државните празници 
Нова година, Први мај, 29 нвември — до крајот 
на месецот. 

9. По истекот на секој месец стопанската орга-
низација е должна врз основа на конечните исплат-
ни листи да ft поднесе на банката месечен извештај 
за износот на личните доходи и на другите прима-
ња од точ. 2, 3 и 4 од оваа наредба за изминатиот 
месец на образецот Лични доходи, кој е составен 
дел од оваа наредба. 

По исклучок, железничките транспортни прет-
пријатија, претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата на 
речниот сообраќај, како и градежните и монтажни-
те претпријатија што имаат повеќе од пет погонски 
односно деловни единици надвор од подрачјето на 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наога седалиштето на претпријатието, се должни 
месечниот извештај од претходниот став да ft го 
поднесат на банката најдоцна во срок од 30 дена 
по истекот на месецот за кој се поднесува изве-
штајот. 

10. Стопанската организација што ѓво својот со-
став има погонски и деловни единици надвор од 
своето седалиште, а за кои не се врши самостојно 
пресметување на вкупниот приход, е должна врз 
основа на одделни извештаи од своите погонски и 
деловни единици и на својот извештај да состави 
збирен месечен извештај, кој ft го поднесува на 
банката ка ј која има жиро сметка во срокот од 
точката 9 на оваа наредба. 

Погонските и деловните единици од претходни-
от став и поднесуваат еден примерок од извештајот 
од точката 8 на оваа наредба и на банката во сво-
ето седалиште. 

11. По поднесениот месечен извештај за пресме-
таните лични доходи (образец Лични доходи) сто-
панската организација може од расположивите 
средства на својата жиро сметка к а ј банката да ги 
земе разликите меѓу износот на личните доходи 
искажани во месечниот извештај и износот на 
исплатените аконтации на личните доходи во текот 
на месецот, ако според претходната периодична 
пресметка односно завршната сметка за изминатата 
година остварила чист приход за лични доходи до-
статочен за покривање на личните доходи на ра-
ботниците содожани во реализираните производи 
и услуги до крајот на претходниот пресметковен 
период. 

Како износ на личните доходи содржани во ре-
ализираните производи и услуги се подразбира 
збирот на укалкулираните лични доходи содржани 
во пренесените запаси од изминатата година и на 
износот на укалкулираните лични доходи од по-
четокот на годината до крајот на пресметковниот 
период, по одбивање на износот на личните дохоци 
содржани во запасите на крајот на пресметковниот 
период што се искажани во .образецот'Доход кој е 
составен дел од Правилникот за составувањето на 
периодичните пресметки и за наплатата на прихо-
дите за буџетите и фондовите од стопанските оо-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 27/58). 

12. Стопанската организација која не ќе под-
несе за изминатиот месец извештај од точката 9 на 
оваа наредба, не може да зема средства за исплата 
на аконтациите и на личните доходи сб додека пе 
го поднесе тој извештај. 
Ш, Обезбедување на средства За исплата на лич-

ните доходи 
13. Стопанската организација која според пе-

риодичната пресметка не остварила чист приход 
(доход) во смисла на точката 11 од оваа наредба, 
непокриениот износ на личните доходи »а работ-
ниците содржани во реализираните производи и во 
извршените услуги го подмирува од средствата на 
резервниот фонд, без оглед на состојбата на жиро 
сметката. 

Во тој случај стопанската организација може во 
смисла на членот 47 став 1 точка 2 од Законот за 
средствата на стопанските организации да врши 
исплата на личните доходи на работниците до из-
носот на минималните лични доходи наголемени 
за 25%, а на примањата од точката 2 под 9, 10, 13, 
14, 15 и 18, како и примањата од точката 3 на овда 
наредба — во полн износ. 

Ако стопанската организација во резервниот 
фонд нема достаточно средства за исплата на ми-
нималните лични доходи наголемени за 25%, а 
исплатата не може да ја обезбеди ниту со примена 
на членот 52 од Законот за средствата на стопан-
ските организации, исплатата на личните доходи 
во височина на така наголемените минимални лич-
ни доходи се врши на товар на придонесот за бу-
џетите од личниот доход во смисла на членот г>5 
од Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците односно членот 44 од Уред-
бата за регулирање на односите во врења со ра-
сполагањето со чистиот приход и со средствата на 
стопанските организации. 

Ако пресметаните износи на придонесот за бу-
џетите од личниот доход за тој период не ја обез-
бедуваат ниту исплатата на минималните лични 
доходи на работниците, разликата до полниот из-
нос на минималните лични доходи стопанската ор-
ганизација ја обезбедува на товар на фондот на' 
обртните средства и на товар на фондот на основ-
ните средства. Општинскиот народен одбор, во обата 
собора рамноправно, може да одобри стопанската 
организација и во таков случај да ја изврши ис-
платата на личните доходи во височината на мини-
малните лични доходи наголемени за 25%, на товар 
на средствата од фондот на основните и обртните 
средства. 

Ако од средствата на фондовите на стопанската 
организација не можат да се покријат ниту мини-
малните лични доходи, или ако советот за стопаи-

L ство на општинскиот народен одбор не дозволи 
користење на фондот на основните и обртните сред-
ства за исплата на минималните лични доходи 
наголемени за 25°/о, разликата до полните износи 
на минималните лични доходи на одделни работ-
ници на односната стопанска организација ја обез-
бедува општинскиот народен одбор ол своите сред-
ства 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, кога на стопанските организации им се обез-
бедува минимален личен доход на големец за 25%, 
на рудниците на јаглен им се обезбедува разликата 
меѓу минималниот личен доход и бруто износот 
на тарифниот став воз основа на кој е утврден ми-
нималниот личен доход на работниците 

14. Додека стопанската организација не обез-
беди средства за исплата на личните доходи од 
ставот 4, 5 односно 6 од претходната точка од фондот 
на обртните соедства и од фондот на основните 
средства, банката и одобрува на стопанската орга-
низација поивремена позајмица за оваа исплата« 
Гаоанцша за дадената привремена позајмица прет-
ставуваат предметите и правата што ги сочинуваат 
основните и обртните средства на стопанската ор-
ганизација Стопанската организација е должна да 
ја врати привремената позајмица најдоцна за еден 
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месец од денот на одобрувањето на привремената 
позајмица. 

Привремената позајмица според претходниот 
став банката и ja одобрува на стопанската органи-
зација за исплата на личните доходи за месецот во 
кој оваа на банката и ја поднесува периодичната 
пресметка и за натамошните два месеца по срокот 
за предавање на периодичната пресметка (на при-
мер: од периодичната пресметка за I — VI што и 
се поднесува на банката на 25 август се гледа дека 
стопанската организација искажала загуба и дека 
нема средства од своите фондови за исплата на 
минималните лични доходи наголемени за 25°/о. Во 
овој случај банката дава позајмица за исплата на 
личните доходи за август и за натамошните два 
месеца, т. е. за септември и октомври). 

15. Стопанските организации на индустријата и 
рударството што во смисла на членот 37 од Уредбата 
за регулирање на односите во врска со располага-
њето со чистиот приход и со средствата на стопан-
ските организации, не ќе остварат чист приход 
достаточен за покривање на исплатените минимални 
лични доходи на работниците односно на личните 
доходи на работниците пресметани според тариф-
ниот став и другите основи утврдени во тарифниот 
правилник на стопанската организација, содржани 
во реализираните производи и услуги, разликата до 
полните износи на минималните лични доходи од-
носно до износите на личните доходи што ќе ги 
одобри управниот одбор на Заедничкиот резервен 
фонд ја подмируваат од дотацијата одобрена на 
сто ганската организација од тој фонд. 

18. Стопанската организација која според за-
вршната сметка односно периодичната пресметка 
остварила достаточен чист приход, а на жиро смет-
ката нема средства за исплата на личните доходи 
и на другите примања од точ. 2 и 3 на оваа наредба, 
може за тие исплати привремено да користи сред-
ства од својот резервен фонд. 

Позајмените средства стопанската организации 
е должна да ги врати во резервниот фонд во срок 
од 3 месеци од денот на користењето, а најдоцна 
до истекот на срокот за поднесување на завршната 
сметка за текуштата година. 

На стопанската организација која според пери-
одичната пресметка односно според завршната 
сметка ќе оствари достаточен чист приход, а на сво-
јата жиро сметка нема достаточно средства за ис-
плата на личните доходи ниту има потребни сред-
ства во својот резервен фонд за покривање на 
исплатите на полните износи на личните доходи 
и на другите примања од точ. 2 и 3 на оваа 
наредба, банката и одобрува привремена позајми-
ца за овие исплати. Банката е должна на сто-
панската организација да б ја одобри оваа позај-
мица, за Koia, без посебна своја одлука, гарантира 
општинскиот народен одбор. 

17 Одобрените привремени позајмици од точ. 
14 и 16 ст?в 3 од оваа наредба, стопанската органи-
зација е должна да ги врати во срок од 3 месеци. 
Интересот по овие привремени позајмици се пре-
сметува по норма од 6°/о годишно. 

18. Банката може на стопанската организација 
што не ќе оствари достаточен доход за покритие на 
исплатените лични доходи, да и дава средства за 
исплата на аконтациите на личните доходи во 
височината на минималните лични доходи наголе-
мени за 25% и на другите примања од точ. 2 и 3 
на оваа наредба во полн износ ако оцени дека 
стопанската организација во наредните пресмет-
ковни периоди, а најдоцна до истекот на срокот за 
поднесување на завршната сметка за текуштата го-
дина, ќе оствари достаточен доход за покривање на 
земените средства за исплата на аконтациите и 
личните доходи на работниците. ' 

19. Задругите од точката 1 на оваа наредба што 
немаат тарифен правилник, до донесувањето на та-
рифниот правилник земаат ка ј банката средства 
за исплата на личните доходи и на аконтациите 
според основите утврдени во колективните или 
поединечните договори, со тоа што височината на 

личните доходи и на аконтациите се п р е с м е т а а спо-
ред договорените плати во сите случаи кога е са 
наредбата предвидено да се утврдуваат според та-
рифните ставови. 

Кога според оваа наредба одлука донесува ра-
ботничкиот совет, ка ј наведените задруги одлуката 
ја донесува задружниот совет, а до неговото фор-
мирање управниот одбор на задругата, 

IV. Завршни одредби 
20. Се овластува Народната банка да издаде по-

требни технички упатства за спроведување на 
одредбите од оваа наредба што се однесуваат на 
обезбедувањето на средства за исплата на личните 
доходи. 

21. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за исплата на сред-
ствата за плати во текот на пресметковниот пери-
од и за начинот за обезбедување средства на сто-
панските организации за исплата на платите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/57). 

22. Образецот од оваа наредба има значење на 
службено издание. Начинот за издавање на тој 
образец ќе го определи со посебна одлука сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 14—14095/1 
26 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

524. 
Врз основа на членот 13 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), во врска со 
чл. 91, 165 и 253 ст. 3 и 4 од Законот за здружува-
њето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/58) и чл. 80 и 81 од Законот за електростопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 1958 
ГОДИНА КОЈ КАКО ТРОШОК НА РАБОТЕЊЕТО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ ГО ПЛА-
ЌААТ НА КОМОРИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИ-
ЈА, ЗАЕДНИЦИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ СОЈУЗИ ВО 

КОИ СЕ ЗАЧЛЕНЕТИ 
1. Стопанските организации, деловните здру-

женија и деловните сојузи на земјоделските задру-
ги што се зачленети во сојузна комора, во сојуз на 
комори на Југославија, во републичка комора, во 
комора на автономна единица, во околиска комора, 
во стручно здружение, во заедница или во задру-
жен сојуз, како трошок на работењето за 1958 го-
дина можат на коморите, стручните здружени! а, 
заедниците и задружните сојузи да им го плаќаат 
на име придонес износот определен од собранието 
на комората, на стручното здружение, на заедни-
цата односно задружниот сојуз, во смисла на ва-
жечките прописи, а најмногу до износите опреде-
лени со оваа наредба или врз основа на оваа на-
редба. 

2. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузната индустриска комора можат како тро-
шок на работењето во 1958 година да и го плаќаат 
на име придонес на оваа комора износот опреде-
лен од собранието на комората, но најмногу до 
30.000 динари месечно. Ако собранието на комората 
не определи дру ги износи во границите на најви-
сокиот износ од 30 ООО динари, стопанските органи-
зации и во 1958 година ќе го плаќаат придонесот 
во износите во кои го плаќале за 1957 година. 

3. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузната градежна комора можат како трошок 
на работењето во 1958 година да и го плаќаат на 
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име придонес на оваа комора износот определен од 
собранието на комората, но најмногу до збирот на 
членарината што тие организации им ја плакале за 
1957 година на Сојузната градежна комора и на 
републичкото здружение. 

4. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузната сообраќајна комора можат како тро-
шок на работењето во 1958 година да и го плаќаат 
на име придонес на оваа комора износот определен 
од собранието на комората, но најмногу до износот 
на членарината што тие организации ја плаќале за 
1957 година. 

Ако според одобрената систематизација на ра-
ботните места во Сојузната сообраќајна комора се 
зголеми бројот на работните места во 1958 година 
за повеќе од 10% спрема бројот на работните ме-
ста затечени на 31 декември 1957 година, Сојузната 
сообраќајна комора може CQ поднесување на обра-
зложен предлог да бара од сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите да одобри 
стопанските организации зачленети во таа комора 
да го плаќаат придонесот за 1958 година како тро-
шок на работењето во износи поголеми од износите 
од поетходниот став. 

5. Стопанските организации зачленети во Соју-
зната надворешнотрговска комора можат како тро-
шок на работењето за 1958 година да и го плаќаат 
на име придонес на оваа комора износот пресметан 
со примена на нормата од 1,3%о (промили) врз вкуп-
ниот приход остварен во 1958 година од извозот и 
увозот на стоки и услуги. 

Надворешнотрговската комора е должна на то-
вар на средствата од придонесот од претходниот 
став да ги врши и оние дејствија што според сво-
јата намена се извршувани во 1957 година на товар 
на средствата од фондот за унапредување на надво-
решната трговца и да ик го врати на сојузниот бу-
џет и на фондовите износот што и бил позајмен за 
подмирување на потребите во 1958 година за време-
то до донесувањето на оваа наредба. 

6. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузот на трговските комори на Југославија, во 
републичката трговска комора, во трговската комо-
ра на автономната единица или во околиската тр-
говска комора, можат како трошок на работењето 
за 1958 година да го плаќаат на име придонес за 
потребите на Сојузот и на коморите за потесните 
подрачја износот определен од собранието на Со-
јузот односно на комората, но најмногу до 1°/оо (про-
мил) од прометот остварен во 1958 година. 

Околиската трговска комора може на околиски-
от финансиски орган да му ја поднесе претсметката 
на приходите и расходите за 1958 година и со обра-
зложение кон таа претсметка да бара одобрение 
стопанските организации што се зачленети во таа 
комора како трошок на работењето да ft го пла-
ќаат придонесот за 1958 година во износот поголем 
од износот од претходниот став. 

Околискиот финансиски орган може во оправ-
дан случај од претходниот став да одобри стопан-
ските организации зачленети во околиската тргов-
ска комора да плаќаат како трошок на работењето 
придонес за 1958 година најмногу до 2%о (промили) 
од прометот остварен во 1958 година. 

7 Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузот на угостителските комори на Југослави-
ја, во републичката угостителска комора, во угости-
телската комора на автономната единица или во 
околиската угостителска комора, можат како тро-
шок на работењето за 1958 година да го плаќаат на 
име придонес за потребите на Сојузот и^на комо-
рите за потесните подрачја износот определен од 
собранието на Сојузот односно на комората, но Hai-
многу до 3%о (промили) од прометот остварен во 1958 
година. 

Околиската угостителска комора може да му ја 
по; есе на околискиот финансиски орган претсмет-
ката на приходите и расходите за 1958 година и со 
образложение кон таа претсметка да бара одобре-
ние стопанските организации што се зачленети во 

таа комора да го плаќаат како трошок за работење-
то придонесот за 1958 година во износот поголем ед 
износот од претходниот став. 

Околискиот финансиски орган може во оправ-
дан случај од претходниот став да одобри стопан-
ските организации зачленети во околиската угости-
телска комора да плаќаат како трошок на работе-
њето придонес за 1958 година најмногу до 1% (отсто) 
од прометот остварен во 1958 година. 

8. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузот на занаетчиските комори на Југославија, 
во републичката занаетчиска комора, во занаетчи-
ската комора на автономната единица или во околи-
н а т а занаетчиска комора, можат да го плаќаат 
како трошок на работењето за 1958 година на име 
придонес за потребите на Сојузот и на коморите за 
потесните подрачја износот определен од собрани-
ето на Сојузот односно на комората, но најмногу до 
износот на членарината што тие организации за 
плаќале за 1957 година на име придонес за Сојузот 
и за коморите во кои биле зачленети 

Околискиот финансиски орган може на обра-
зложено барање од околиската занаетчиска комора, 
откога ќе утврди дека потребите според нејзината 
претсметка на приходите и расходите за 1958 годи-
на за повеќе од 10% се поголеми од потребите за 
1957 година, да определи стопанските организации 
што се зачленети во околиската занаетчиска комо-
ра да плаќаат како трошок на работењето за 1958 
година придонес до 40% поголем од придонесот спо-
ред претходниот став. 

9. Стопанските организации што се зачленети 
во Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија, во републичката селскостопанско-
шумарска комора или во селскостопанско-шумар-
ската комора на автономната единица, можат како 
трошок на работењето за 1958 година да го плаќаат 
придонесот за потребите на Сојузот и на коморите 
за потесните подрачја во износите определени од 
собранието на Сојузот односно на комората, но на ј -
многу до 3%о (промили) од прометот остварен во 
1958 година. 

Републичкиот државен секретаријат за работи-
те на финансиите може, на образложено барање од 
републичката селскостопанско-шумарска комора 
односно од селскостопанско-шумарската комора на 
автономната единица, откога ќе утврди дека потре-
бите според нејзината претсметка на приходите и 
расходите за 1958 година за повеќе од 10% се пого-
леми од потребите за 1957 година, да определи сто-
панските организации што се зачленети во одно-
сната селскостопанско-шумарска комора да пла-
ќаат како трошок на работењето за 1958 година при-
донес до 5°/оо (промили) од прометот остварен во 1958 
година. 

10. Стопанските организации што се зачленети 
во стручните здруженија можат како трошок на ра-
ботењето за 1958 година да го плаќаат придонесот 
за потребите н& односното здружение во износот 
определен од собранието на здружението, но на ј -
многу онолку колку што му плаќале на тоа здру-
жение на име членарина за 1957 година, ако coiy-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите на образложено барање од стручното здруже-
ние не определи поголеми износи. 

11. Стопанските организации што се зачлене-
ти во девизни пресметковни места можат како тро-
шок на работењето за 1958 година да го плаќаат 
целиот износ на членарината што е определен со 
правилата за организацијата и за начинот на .ра-
ботењето на девизните пресметковни места 

12. Стопанските организации што се зачленети 
во меѓународни стопански организации, а чие член-
ство во тие организации е задолжително врз осно-
ва на меѓународни спогодби, т ^ ж а т како трошок 
на работењето за 1958 г о у ^ а да им го плаќаат це-
лиот износ на членарината на тие меѓународни 
организации. 

13. Стопанските организации што се здружени 
односно се зачленети во заедниците (заедницата за 
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жито, Заедницата на Југословенското електросто-
панство, Заедницата односно агенцијата за увоз и 
извоз на филмови, и слично) и во стручните здру-
женија основани за гранките или областите на 
стопанството за кои не се основани комори, можат 
како трошок на работењето да им го плаќаат на 
име придонес на овие заедници износот што ќе го 
определи собранието на заедницата односно на 
здружението во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. Заедницата 
односно здружението е должно одлуката за висо-
чината на придонесот да му ја поднесе на согла-
сност на сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите заедно со претсметката на 
своите приходи и расходи за 1958 година и со завр-
шната сметка за 1957 годна, во срок од 30 дена од 
денот на објавувањето на оваа наредба. 

14. Земјоделските задруги (општините, специја-
лизираните и селанските работни), неземјоделските 
задруги (занаетчиските производителско-услужни, 
набавно-продажните, штедните, станбените и дру-
гите) и деловните сојузи на земјоделските задруги, 
сметајќи ги тука к деловните сојузи за пошироко 
подрачје формирани според членот 82 од Уредбата 
за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 18/58), како трошок на работењето за 1958 година 
можат да го плаќаат на име придонес (котизација) 
за издржување на основните задружни сојузи на 
земјоделските задруги односно на соодветните со-
јузи на неземјоделските задруги (во натамошниот 
текст: задружните сојузи) износот определен од 
собранието на основниот задружен сојуз односно на 
задружниот сојуз, а најмногу до износот што во 
1957 година им го плаќале на име придонес (коти-
зација) на тие сојузи во смисла на точката 2 од 
Наредбата за плаќање придонес (котизација) на 
основните сојузи на земјоделските задруги од страна 
ка специјализираните земјоделски задруги и делов-
ните сојузи (, Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/57) и 
точката 2 од Одлуката за придонесот (котизацијата) 
на сојузите на неземјоделски задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 54/55) 

Околискиот финансиски орган може на обоа-
зложено барање од околискиот задружен сојуз, 
откога ќе утврди дека неговите потреби според прет-
сметката на приходите и расходите за 1958 година 
за повеќе од 10% се поголеми од потребите за 1957 
година, да одобри задругите што се зачленети во тој 
сојуз да плаќаат како трошок на работењето за 1958 
година износ на придонесот (котизацијата) поголем 
од износот од претходниот став, до износот опре-
делен од собранието на сојузот. 

15. Стопанските организации што се зачленети во 
повеќе комори, стручни здруженија или заедници, 
како трошок на работењето за 1958 година можат 
да им ги плаќаат посебно износите на придонесот 
на тие комори, стручни здруженија и заедници — 
до износите определени со оваа наредба. 

16. Стопачските организации што не постоеле во 
1957 година или што не биле зачленети во комората, 
стручното здружение или заедницата во која се 
зачленети во 1958 година, во 1958 година како тро-
шок на работењето ќе го плаќаат износот на придо-
несот што ќе им го определи надлежниот оргак на 
корисникот на придонесот со примена на истите 
критериуми и мерила што ги има применето ири 
определувањето на придонесот за 1957 година, ако 
во таа височина го плаќаат придонесот другите 
членови за 1958 година 

Во случаите во кои е со оваа наредба определен 
придонесот во процент или во промил од прометот 
или од друг основ, и организациите од претходниот 
став ќе го плаќаат придонесот за 1958 година во 
износот пресметан со примена на тој процент или 
промил. 

17. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на Заедницата на Југословенските железници и на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони. Придо-
несите на тие заедници им се плаќаат според Наред-
бата за трошоците на работењето на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58). 

18. Коморите, стручните здруженија, заедниците, 
задружните сојузи и девизните пресметковни места 
средствата остварени на име придонес за 1958 
година можат да ги употребат само за покриваше 
на своите редовни расходи според претсметката на 
приходите и расходите за 1958 година. 

До донесувањето на поблиски прописи од страна 
на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општи стопански работи, во смисла на членот 252 
од Законот за здружувањето во стопанството, и ако 
со тие прописи не се определи поинаку, како ре-
довни расходи на коморите и стручните здруженија 
треба да се сметаат трошоците потребни за редов-
ното работење на коморите односно на стручните 
здруженија, како што се: 

а) личните расходи: 
1) основните и положајните плати според За -

конот за јавните службеници; 
2) постојаните и повремените хонорари на на-

дворешните соработници, на членовите на стручните 
одбори и комисии, како и надоместоците за преку-
времена работа на работниците и службениците; 

3) наградите на службениците и работниците; 
б) материјалните расходи: 

1) издатоците за канцелариски материјали, за 
набавка и печатење на разни обрасци; 

2) закупнината, тршоците за огрев, осветление 
и вода; 

3) издатоците за службени весници, списанија 
и стручни книги; 

4) дневниците и трошоците за превоз за слу-
жбени патувања во земјата и во странство; 

5) трошоците за одржување и чистење на про-
сториите; 

6) поштенските, телеграфските и телефонските 
трошоци; 

7) премиите за осигурување на зградите и ин-
вентарот; 

8) трошоците за одржување на автомобилите, 
за гориво и мазиво според Уредбата за користењето 
на општествените средства за патнички автомобили 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) и според 
други поблиски прописи; 

9) издатоците за огласи и публикации; 
10) издатоците за набавка на ситен инвентар; 
11) издатоците за набавка на друг потребен ин-

вентар (маси, пишувачки и сметачки машини, теле-
фонски уреди и други за работа потребни уреди); 

12) трошоците на репрезентацијата; 
13) разни ситни непредвидени издатоци. 
Како редовен трошок на комората се смета и 

вишокот на расходите над приходите на установа 
на комората, во смисла на членот 126 од Законот за 
здружувањето во стопанството 

19 Како редовни расходи на задружните сојузи 
и на заедниците се сметаат расходите наведени во 
ставот 2 од претходната точка 

20 Комората, стручното здружение и задружни-
от сојуз се должни, по барање од надлежниот орган 
на управата за работите на финансиите, да му ја 
достават на овој својата претсметка на приходите 
и расходите за 1958 година и завршната сметка за 
1957 година, заради утврдување дали средствата на 
придонесот се трошат за нивните редовни расходи. 

21. Остварените вишоци на приходите од при-
донесот над редовните расходи според завршните 
сметки на коморите стручните здруженија, заедни-
ците, задружните сојузи и девизните пресметковни 
места за 1957 година треба да се пренесат во 1958 
година за покривање на редовните расходи на комо-
рите, стручните здружени!а, заедниците, задружни-
те сојузи ^девизните пресметковни места 

22 Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат- Одлуката за членарината 
за коморите и за стручните ^лоуже^шја (»Службене 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55, 37/1̂ 5 и 57/55), Наредбата 
за членарината за коморите, стручните здруженија 
и заедниците на стопанските организации, како и 
за придонесите за унапредур^ње на стопанските 
дејности што се плаќаат од вкупниот приход пред 
утврдување на добивката односно доходот на сто-
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ланските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 32/57), Наредбата за плаќање придонес (котиза-
ција) на основните сојузи на земјоделските задруги 
од страна на специјализираните земјоделски задру-
ги и деловните сојузи („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 26/57) и Одлуката за придонесот (котизацијата) 
на сојузите на неземјоделски задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
пр пленува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 12-14287/1 
27 јуни 1958 година 

Белград Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

525. 
Врз основа на Одлуката за овластување соју-

зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите да ги пропишува видовите и условите под 
кои можат предмети што сочинуваат основни сред-
ства и средства на заедничката потрошувачка на 
стопанските организации да им се продаваат на 
граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/58), а во врска со членот 93 став 2 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
И ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ 

ПРАВНИ ЛИЦА 
1. Стопанските организации можат, под усло-

вите определени со оваа наредба, да им ги прода-
дат на граѓани и на граѓански правни лица пред-
метите определени со оваа наредба што ги сочину-
ваат нивните основни средства или средства на за-
едничката потрошувачка. 

Во предметите што можат да се продадат спо-
ред претходниот став спаѓаат: 

1) машините, апаратите, уредите и инструмен-
тите што служат за занаетчиска употреба; 

2) запрежните селскостопански машини и ору-
дија, покрупниот и поситниот алат, патните запре-
жни возила и нивната опрема, пловните објекти до 
50 тони носивост односно до 50 коњски сили вело-
сипедите, трициклите и моторциклите, како и пред-
метите на погонскиот и деловниот инвентар (тезги, 
рафови, сандаци, канцелариски намештај, пишу-
Еачки машини, теписи, завеси, кревети, постелина 
и слично); 

3) машините, апаратите, уредите, инструменти-
те, намештај от, приборот и другите работи што 
служеле за потребите на општествениот стандард, 
што според својата намена можат да служат и за 
потребите во домаќинството (за домашни потреби), 
во занаетчиството или во вршењето на интелекту-
ални услуги; 

4) добитокот од основното стадо. 
2 Предметите од точката 1 став 2 под 1, 2 и 3 

од оваа наредба можат да им се продадат на гра-
ѓани и граѓански правни лица ако продавањето на 
тие предмети на стопански организации или на оп-
штествени правни лица не успеало преку јавното 
наддавање или на друг начин определен според од-
редбите од членот 89 на Законот за средствата на 
стопанските организации (наддавање по пат на пи-
смени понуди, непосредна погодба, огласување во 
дневниот печат или на друг вообичаен начин ако 
се во прашање предмети од помала вредност). 

Земјоделската задруга може предметите од точ-
ката 1 став 2 на оваа наредба да им ги продаде на 
граѓани и на граѓански правни лица само со прет-
ходна согласност од основниот задружен сојуз во 
ној е зачленета. 

Селскостопанската организација може запре-
жните селскостопански машини од точката 1 став 2 
под 2 од оваа наредба да им ги продаде на граѓани 
и на граѓански правни лица само со претходна со-
гласност од органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на селското 
стопанство. 

3. За продавањето и за начинот на продавање 
на предметите од точката 1 на оваа наредба ре-
шава работничкиот совет на стопанската организа-
ција односно органот овластен со правилата на сто-
панската организација во смисла на членот 88 став 
2 од Законот за средствата на стопанските органи-
зации, а во земјоделската задруга, сметајќи ги тука 
и рибарските задруги, решава управниот одбор на 
задругата односно органот овластен со нејзините 
правила. 

4. Износите добиени со продавање на предмети 
од основните средства стопанската организација ги 
уплатува во корист на своите средства на аморти-
зацијата, а износите добиени со продавање на пред-
мети што сочинуваат средства на заедничката по-
трошувачка ги внесува во средствата на заеднич-
ката потрошувачка. 

Ако предметите од претходниот став се купени 
со регрес, ќе се постапи според одредбите од Наред-
бата за ослободување од уплатување на неамо^ти-
зираниот дел од вредноста на неупотребливи трак-
тори, селскостопански машини и работен добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58). 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за условите 
и начинот на продажбата на определени видови 
основни средства на физичките и приватните прав-
ни лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54). 

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

Бр. 12-4692/3 
25 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

526. 
Врз основа на членот 24 став 2 од Уредбата 

за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/56), во врска со членот 2 оддел I 
под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), 
и врз основа на точката 2 под е) одделот 4 главата 
XIX на Сојузниот општествен план за 1958 година, 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ^ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ПРЕВО-
ЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТУРИЗМОТ 

1. Се овластува Југословенската инвестициона 
банка да може во текот на 1958 година да дава без 
конкурс заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за потребите на туризмот, и тоа* 

1) за набавка на хидробуси; 
2) за набавка на автобуси; 
3) за набавка на аутотакси. 
2. Б а р а њ а в а добивање на заем според оваа на-

редба можат да поднесуваат оние општински на-
родни^ одбори и туристички стопански организа-
ции што ќе прибават за тоа согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет. 

3. Заемите според оваа наредба ќе се даваат со 
интерес по нормата од 3% годишно. 

Срокот за враќање на заемот за набавка на хи-
дробуси не може да биде подолг од 10 години, а 
за автобуси и аутотакси — не може да биде подолг 
од 8 години. 
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4. Кон барањето за заем заемобарателот е дол-
жен да поднесе инвестиционен елаборат според точ-
ката X од XXIV конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот* инвестиционен 
фонд за набавка на возила и работилничка опрема 
за претпријатијата на јавниот патен и градски соо-
браќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07—13517/1 
28 јуни 1958 година 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. p. 

527. 
Врз основа на членот 18 став 2 и членот 24 став 

2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56), во врска со членот 2 
оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58), а на предлог од Југословенската инвести-
циона банка, сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ПРИПЛОДЕН 
ДОБИТОК ОД УВОЗ И ЗА ИЗГРАДБА НА ШТАЛИ 

ЗА УВЕЗЕНИОТ ДОБИТОК 
1. Југословенската инвестициона банка може во 

текот на 1958 година да дава без конкурс заеми 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд, 
и тоа: 

1) за набавка на приплоден добиток од увоз; 
2) за изградба или адаптација на штали потреб-

ни за сместување на добитокот што се набавува од 
средствата на заемот даден според оваа наредба. 

2. Барања за добивање заем според оваа наредба 
можат да поднесуваат оние селскостопански органи-
зации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги 
и селскостопански установи со самостојно финан-
сирање) што од страна на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на ФНРЈ, со согласност од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство, ќе бидат определени како 
расплодни центри за одгледување на приплоден до-
биток од увоз. 

3. Ако заемот се бара за изградба на штали за 
говеда, заемот може да се даде само за изградба на 
штали во кои ќе се врши ладно одгледување на го-
веда и кои се изградуваат според типските проекти 
што на Југословенската инвестициона банка ќе и ги 
препорачи Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ. 

4. Ако заемот се бара за адаптација на штали 
за добиток, заемот може да се даде само за рабо-
тите со кои ќе се зголеми*шталскиот простор, а ако 
се во прашање штали за говеда, заемот може да се 
даде само ако постојните објекти се адаптираат за 
премин на ладно одгледување на говеда. 

5. Заемите според оваа наредба ќе се даваат со 
годишен интерес по нормата од: 

1) 2% — по заемите за набавка на добиток; 
2) 3°/о — по заемите за изградба и адаптација 

на штали за добиток 
6. Сроковите за враќање на заемите според оваа 

и з р и б а изнесуваат: 
1) до 5 години — по заемите за набавка на до-

биток, 
2) до 20 години — по заемите за изградба или 

а д с т а д и ј а на штали за добиток. 
7 Барањето за заем треба да ги содржи сите 

податоци предвидени во членот 16 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, а им се поднесува на дело-
вните единици на Југословенската инвестициона 
банка на пропишани банчини обрасци. 

8. Кон барањето за заем заемобарателот е дол-
жен да поднесе: 

1) по заемите за набавка на добиток — доку-
ментација според Наредбата за измена и дополне-
ние на Наредбата за документацијата што се подне-
сува место инвестициониот елаборат кон барањата 
за заеми за инвестиции во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58). 

Ако заемобарателот има инвестициони програми 
одобрени според Уредбата за изработка и одобру-
вање на инвестиционата програма и за полагање 
депозит за обезбедување исплатата на инвестици-
оните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 
36/55, 54/55 и 2/56), место наведената - документации 
може да ја поднесе одобрената инвестициона про-
грама; 

2) по заемите за изградба или адаптација на 
штали за добиток — инвестицАшен елаборат според 
точ. VII од XVJJI Конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за инвестиции во селското стопанство во 
1957 и 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/56 и 41/57), а ако се во прашање објекти чија 
пресметковна вредност заедно со припадната опре-
ма не го преминува износот од 3 милиони динари —* 
документација според точката I под 1 од Наредбата 
за документацијата што се поднесува место инве-
стициониот елаборат кон барањата за заеми за ин-
вестиции во селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/57). 

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 07—13521/1 
26 јуни 1958 година 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Милчев, е. р. 

528. 
Врз основа на членот 34 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), во врска со чл. 30 и 48 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48 и 44/51), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСИТЕ НА Л Е Ж А Р И -
НАТА ЗА СТОКИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВО ЦА-
РИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ СТОВА-

РИШТА 
1. За стоките што се наоѓаат во царински ма-

гацини или на царински стоваришта, а за кои спо-
ред членот 30 од Царинскиот закон се плак'а лежа-
рина, увозниците се должни на име лежарина за 
секој килограм бруто тежина да плаќаат дневно, 
и тоа: 

1) за стоки во царински магацини по 2 динари, 
2) за стоки во царински стоваришта по 1 динар. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 11406/2 

27 јуни 1958 година Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

529. 
Врз основа на членот 71 став 2 од Основниот 

зпкот1 за филмот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/56) и точ III и VIII став 3 од Одлуката за при-
кажување на домашни филмови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57), Секретари] атот на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДОМАШНИТЕ 
ИГРАНИ ФИЛМОВИ ШТО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ СЕ ДОЛЖНИ 
ДА ГИ ПРИКАЖАТ ВО 1958 ГОДИНА И ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ПРЕТСТАВИТЕ НА КОИ 
ТИЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА П Р И К А Ж А Т ДОМАШНИ 

ФИЛМОВИ 
1 Претпријатијата за прикажување на филмови 

се должни од 1 јануари до 31 декември 1958 година 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј 
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Табела бр. 1 

Број 27 — Страна 741 

Табела бр. 2 

Претпријатие за прика-
жување на филмови што во 
1957 год. вкупно одржало: 

до 52 претстави 
од 53 „ 60 

Во 1958 година е должно да 
одржи најмалку: 

8 ппестави на домашен игоан Филм 

Претпријатие за прикажува-
ње на филмови што во 1957 
година прикажало: 

до 20 играну филмови 

Во 1958 година е должно 
да прикаже најмалку: 
2 домашни играни филма 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

од 21 до 30 
„ 31 " 40 
„ 41 а 50 
„ 51 " 60 
„ 61 « 70 
„ 71 « 80 
„ 81 • 90 
„ 91 " 100 
„ 101 " 110 
„ 111 " 120 
„ 121 • 130 
„ 131 " 140 
„ 141 " 150 
„ 151 нагоре 

9 
11 
12 
1' 
15 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
29 
30 
34 
38 
41 
45 
49 
53 
56 
60 
64 
68 
71 
75 
79 
83 
87 
90 
94 
98 

101 
105 
113 
120 
125 
135 
143 
150 
158 
165 
173 
180 
195 
210 
225 
240 

61 „ 70 
„ 71 , 80 
„ 81 „ 90 
„ 91 „ 100 
„ 101 „ НО 
„ 111 „ 120 
„ 121 „ 130 
* 131 „ 140 
„ 141 „ 150 
„ 151 „ 160 
„ 161 „ 170 
» 171 „ 180 
„ 181 „ 190 
„ 191 „ 200 
„ 201 „ 225 
„ 226 „ 250 
„ 251 „ 275 
„ 276 „ ЗОО 
„ 301 „ 325 
„ 326 * 350 
„ 351 „ 375 
„ 376 „ 400 
„ 401 „ 425 
„ 426 „ 450 
„ 451 „ 475 
„ 476 w 500 
„ 501 „ 525 
„ 526 „ 550 
„ 551 * 575 
„ 576 „ 600 
„ 601 „ 625 
„ 626 „ 650 
„ 651 „ 675 
„ 676 „ 700 
„ 701 „ 750 
» 751 „ 800 
„ 801 „ 850 
„ 851 „ 900 
„ 901 „ 950 
„ 951 * 1000 
n 1001 „ 1050 
„ 1051 „ 1100 
„ 1101 „ 1150 
„ 1151 „ 1200 
,, 1201 „ 1300 
„ 1301 „ 1400 
„ 1401 „ 1500 
B 1501 „ 1600 
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Табела бр. 3 

Претпријатие зе прикажу- Во 1958 година е должно да прикаже едни 
вање на филмови што во домашни филмски новости и еден дома-
1957 год. вкупно одржало: шен краткометр»ажен филм tra најмалку: 

до 52 претстави ^ 38 поетстави 
од 53 60 « 41 « 
1» 61 1* 70 » 47 »» 

»» 71 •» 80 «t 54 „ 
»» 81 п 90 •t 62 п 
и 91 п 100 п 69 W 
» 101 п 110 W 76 п 
п 111 п 120 ft 83 ft 

121 п 130 W 90 « 

п 131 п 140 »» 98 
п 141 м 150 и 105 *» 

п 151 п 160 ft 112 ft 

п 161 п 170 1» 119 п 
п 171 п 180 ft 127 п 
п 181 п 190 ft 134 *• 

и 191 п 200 *• 141 *» 

»» 201 п 225 tt 153 »• 

»> 226 п 250 171 1» 
251 *Џ 275 •I 189 ft 

и 276 п ЗОО п 207 tt 

п 301 п 325 W 225 и 
п 326 п 350 ft 243 » 

п 351 п 375 п 261 tt 

п 376 «1 400 «» 279 If 

it 401 „ 425 ft 297 
п 426 и 450 ft 315 t» 
п 451 п 475 ft 335 ft 

»» 476 п 500 tt 351 tt 
ft 501 п 525 п 369 •» 

»» 526 п 550 tt 387 и 
п 551 и 575 ft 405 м 

п 576 и 600 •» 423 tt 

и 601 м 625 ft 441 ft 

ft 626 •» 650 п 459 п 
п 651 I* 675 » 477 ft 

п 676 * 700 ft 495 « 

п 701 ft 750 п 515 ft 

п 751 • 800 tt 551 tt 

п 801 * 850 џџ 586 «t 

п 851 ft 900 » 622 ft 

и 901 ft 950 tt 657 ft 

»> 951 ft 1000 п 693 ft 

tt 1001 1050 tt 728 tt 

» 1051 *» 1100 џџ 764 ft 

ft 1101 п 1150 п 799 ft 

tt 1151 п 1200 п 834 ft 

ft 1201 п 1250 » 870 ft 

» 1251 н 1300 ft 906 tt 

и 1301 п 1350 tt 
941 ft 

п 1351 п 1400 tt 977 tt 

п 1401 tt 1450 ft 1012 ft 
м 1451 п 1500 и •1047 ft 
»» 1501 ft 1550 1083 tt 

» 1551 1600 и 1119 ft 

Табела бр 4 

Претпријатие за прикажу-
вање на филмови што во 
1957 год, одржало вкупно: 

од 1201 до 1250 претстави 
* 1251 „ 1300 
ш 1301 „ 1350 
# 1351 „ 1400 „ 
„ 1401 „ 1450 ,, 
„ 1451 „ 1500 
„ 1501 „ 1550 
„ 1551 „ 1600 

Во 1958 г. е должно да прикаже 
едни домашни филмски новости 
или еден краткометражен филм на 

најмалку: 

870 претстави 
906 
941 „ 
977 „ 

1012 „ 
1047 
1083 
1119 

Со тоа домашен кратко-
метражен филм да море 
да прикаже на најмалку: 

290 претстави 
302 в 
314 
326 
337 
349 
361 
373 
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да го прикажат најмалку оноЈ број домашни играни 
филмови што • определен во табелата бр. 1. ** 

2. Бројот на претставите на кои претпријати-
јата од претходната точка во 1958 година се должни 
да прикажат домашни играни филмови е определен 
во табелата бр. 2. 

3. Претпријатијата за прикажување на филмови 
што дневно одржуваат до три претстави се должни 
од 1 јануари до 31 декември 1958 година, покрај 
странски или домашен игран филм, да прикажат 
едни филмски новости и еден домашен краткоме-
тражен филм, и тоа најмалку на оној број претстави 
што е епределен во табелата бр. 3. 

Претпријатијата за прикажување на филмови 
што дневно одржуваат повеќе од три претстави се 
должни од 1 јануари до 31 декември 1958 година, 
покрај странски или домашен игран филм, да 
прикажат едни филмски новости или еден домашен 
краткометражен филм, и тоа најмалку на оној број 
претстави што е определен во табелата бр. 4. 

4. Приложените табели бр. 1, 2, 3 и 4 се составен 
дел од оваа наредба. ^ 

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

Бр. 1174 
26 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура, 
Крсте Црвенковски, е. p. 

530. 
Брз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за овласту-

вање на Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија да ги пропишува минималните 
запаси на јаглен ка ј определени стопански органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/58), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на стоковниот промет, Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПАСИ НА ЈАГЛЕН КАЈ 

ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Стопанските организации наведени во точката 

2 од оваа наредба се должни да формираат и да 
одржуваат минимални запаси на јаглен потребни 
за нивното нормално работење. 

2. Минималните запаси што определените сто-
пански организации се должни да ги формираат и 
да ги одржуваат изнесуваат, и тоа: 

1) за термоелектраните здружени во заедниците 
на електростопанските претпријатија — количини 
што ќ одговараат на нивната просечна потрошу-
вачка За нормална работа од 45 дена, со тоа што 
Заедницата на југословенското електростопанство 
ќе утврди за секоја електрана посебно колку таа 
количина изнесува; 

2) за термоелектраните во состав на индустри-
ски претпријатија, како и за претпријатијата на 
цементната индустрија и за индустриските претпри-
јатија од гранките 120, 123 и 124 — количини што ft 
одговараат на нивната просечна потрошувачка за 
нормална работа од 30 дена; 

3) за индустриските претпријатија од гранките 
114, 115 и 116, освен за претпријатијата на цемент-
ната индустрија, — количини што ќ одговараат на 
нивната просечна потрошувачка за нормална работа 
од 15 дена. 

Шеќераните се должни да формираат и пред 
почетокот на кампањата да имаат 70°/о од количи-
ната на, јаглен потребна за целата работна сезона 
на шеќераната. 

По потреба, Дирекцијата за суровини ќе утврди 
&а стопанските организации од одредбите 2 и 3 на 
ставот 1 од оваа точка и за шеќераните, колку изне-
суваат количините на јаглен што тие се должни дг 
ги формираат и да ги одржуваат. 

3. Дирекцијата за суровини може, во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

индустрија, во исклучителни случаи за стопанските 
организации од претходната точка да определи от-
стапување од количините на минималните запаси 
определени во таа точка, а за стопанските органи-
зации од другите стопански гранки да ги определи 
количините на минималните запа си на јаглен што 
тие се должни да ги формираат и да ги одржуваат. 

4. Минималните запаси на јаглен во количи-
ните предвидени во точката 2 а определени во еми-* 
ела на точката 3 од оваа наредба стопанските орга-
низации се должни да ги формираат до 15 септември 
1958 година. 

Дирекцијата за суровини во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за инду-
стрија може да го продолжи срокот за формирање 
на запаСите од претходниот став. 

5. Дирекцијата за суровини е должна да се гри-
жи за извршувањето на оваа наредба. 

6. На барање од Дирекцијата за суровини руд-
ниците на јаглен се должни да ќ доставуваат изве-
штаи за количините на јаглен што во текот на 
договарањето ги бараат потрошувачите, за догово-
рените количини, како и за производството, испо-
раките и запасите. 

На барање од Дирекцијата за суровини потро-
шувачите на јаглен се должни да и доставуваат из-
вештаи за состојбата на испораките и на запасите 
на јаглен. 

Сроковите за доставување на извештаите од 
претходните ставови на оваа точка, како и обрас-
ците на извештаите, ги определува Дирекцијата за 
суровини. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1492 
9 јули 1958 година 

Белград 
Секретар 

за индустрија, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

531. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за утвр-

дување на минималните лични доходи за хоно-
рарна работа и за работа на странски стручњаци 
во стопанските организации и на минималните лич-
ни доходи во новинските и издавачките претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трудот 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОЦЕНТОТ ВО КОЈ РАЗЛИКАТА МЕЃУ 
ПЛАТАТА НА СТРАНСКИ СТРУЧЊАЦИ ЗАПО-
СЛЕНИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИЗНОСОТ НА ТАРИФНИОТ СТАВ НА СООДВЕТ-
НОТО РАБОТНО МЕСТО ВО ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛЕГУВА ВО МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

1. Од разликата меѓу договорената плата на 
странски стручњак запослен во стопанска органи-
зација според одредбите од Уредбата за заложу-
вање и размена на странски стручњаци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57) и износот на тарифниот 
став на соодветното работно место во тарифниот 
правилник на стопанската организација, влегуваат 
55% во износот на минималните лични доходи кој 
на стопанската организација и служи како осно-
вица за пресметување на придонесите од доходот. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 06-1664/1 
30 јуни 1958 година 

Белград 
Го застапува 

Секретарот за трудот 
Државен секретар 

за работите на финансиите 
Никола Минчев, е. р 
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532. 
Врз основа на членот 16 точка 17 од Уредбата 

за пренесување работите во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата (, Службен 
ЈШ?Г на ФНРЈ" , бр. 18/58), со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузииот извршен совет за општи сто-
пански работи, Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за правосудни работи пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕГИ-
СТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Упатството за регистрација на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
45/54) во точката 27 по ставот 2 се додава нов став 
3, кој гласи: 

„По гоне ките и д е л о в и т е единици на претпри-
јатијата што се припоени кон задружни деловни 
сојузи врз основа на Привремената одлука за усло-
вите и постапката за припојување претпријатија, 
дуќани и погони кон задружните деловни сојузи 
(„Службен л<ист на ФНРЈ" , бр. 49/56), не подлежат 
на регистрација." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
2. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"4, 
Бр. 31 

18 јуни 1958 година 
Белград 

Секретар 
за правосудни работа, 
Никола Срзентић е. р. 

533. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

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

ЧАНИЦИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Запчаници. Општи дефиниции — 
Запчаници. Цилиндрични аапче-

сти двојки. Дефиниции — — — 
Запчаници. Конични запчести 

двојки. Дефиниции — — — — — 
^Запчаници. Стандардни модули 

Запчаници. Цилиндрични запче-
сти двојки. Стандарден профил на 
еволвентните запчаници. — —» — 

Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1958 година. 

Бр. 3130 
2 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, о> р. 

— — — 718 

732 

JUS М.С1.011 

JUS М.С1.012 

JUS М.С1.013 

JUS M.C1.015 

JUS M.C1.016 

С О Д Р Ж И Н А : 
Итрана 

520. Уредба за овластување на Секретари!ато t 
на Сојузниот извршен совет за индустрија 
да ги пропишува минималните запаси на 
јаглен к а ј определени стопански органи-
зации — — — — — — — 717 

521. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за извршувањето на Царин-
скиот закон — — — — — — — — 717 

522. Правилник за составувањето на перио-
дичните пресметки и за наплатата на при-
ходите за буџетите и фондовите од сто-
панските организации — 

523.,- Наредба за исплатата на средствата за 
лични доходи во текот на пресметковниот 
период и за начинот на обезбедување на 
средствата на стопанските организации за 
исплата на личните доходи на работни-
ците — — — — — — — — — — 

524. Наредба за определување на придонесот 
за 1958 година кој како трошок на работе-
њето стопанските организации им го пла-
ќаат на коморите, стручните здруженија, 
заедниците и задружните сојузи во кои 
се зачленети — — — — — — — — 73в 

525. Наредба за условите за продавање опре-
делени видови предмети од основните 
средства и од средствата на заедничката 
потрошувачка на граѓани и на граѓански 
правни лица — — — — — — — 739 

526. Наредба за давање инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за набавка на пре-
возни средства за потребите на туризмот 73$ 

527. Наредба за давање инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот 
Инвестиционен фонд за набавка на при-
плоден добиток од увоз и за изградба на 
штали за увезениот добиток — — — — 740 

528. Наредба за определување износите на ле-
жарината за стоките што се наоѓаат во 
царински магацини и царински стова-
ришта — — — — — — — — — 74® 

529. Нарадба за определување бројот на до-
машните играни филмови што претприја-
тијата за прикажување на филмови се 
должни да ги прикажат во 1958 година и 
за определување бројот на претставите на 
кои тие се должни да прикажат домашни 
филмови — — — — — — — — 740 

530. Наредба за минималните запаси на јаглен 
к а ј определени стопански организации — 743 

531. Наредба за процентот во кој разликата 
меѓу платата на странски стручњаци за -
послени во стопанските организации и из-
носот на тарифниот став на соодветното 
работно место во тие организации влегува 
во минималните лични доходи — — — 743 

532. Упатство за дополнение на Упатството за 
регистрација на стопанските организации 744 

533. Решение за југословенските стандарди за 
запчаници — — — — 744 
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