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ведување на Уставниот закон Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 
I. Основни начела 

Член 1 
Со болниците, домовите за народно здравје, 

со здравствените станици, апотеките, заводите за 
трансфузија на крв, со хигиенските заводи (дезин-
фекциони и дезинеекциски станици), со центрите 
за рехабилитација, со станиците за брза помош, 
со природните лекувалишта, како и со диспанзер 
рите, родилните домови и со хигиенските станици 
доколку не се во состав на домовите за народно 
здравје управуваат управни одбори. 

Со клиниките и клиничките болници можат да 
управуваат управни одбори, за што одлучува ре-
публичкиот совет за народно здравје и социјална 
политика во согласност со републичкиот совет за 
просвета и култура. 

Член 2 
Управниот одбор на здравствената установа се 

формира од претставник на, работниот колектив, 
од претставник на заводот за социјално осигуру-
вање на околијата односно градот и од граѓаните 
што ќе ги определи народниот одбор на околијата 
односно градот на чие подрачје се наоѓа установата. 

Во управниот одбор на здравствената установа, 
која во поголем дел пружа услуги на население 
од повеќе околии односно градови, може да влезе, 
покрај граѓаните од претходниот став, и по еден 
претставник од овие околии односно градови, што 
ќе го определи надлежниот народен одбор на око-
лијата односно градот. 

Членовите на управниот одбор ги именува на-
родниот одбор на околијата односно градот на чие 
подрачје се наоѓа установата. 

Управниот одбор на здравствената установа, 
што пружа услуги на население од цела република 
(болници за душевни болести, за лекување тубер-
кулоза, хигиенски завод и слично) го сочинуваат 
покрај (претставникот на работниот колектив, прет-
ставникот на републичкиот завод за социјално оси-
гурување и граѓа-ните што ќе ги определи советот 
за народно здравје и социјална политика на на-
родната република. Еден член на управниот одбор 
од редот на граѓаните се определува по предлог 
од народниот одбор на градот односно околијата 
на чие подрачје се наоѓа установата. Членовите на 
управниот одбор на ваквата здравствена установа 
ги именува советот за народно здравје и социјална 
политика на народната република 

Член 3 
- Управниот одбор на здравствената установа за 

својата работа му одговара на органот од кого штс 
е именуван. 

Член 4 
Управниот одбор на здравствената установа се 

именува на една година. 
Член 5 

Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на народниот одбор на околијата односно гра-
дот може да го суспендира управниот одбор на 
здравствената установа над која што врши надзор, 
или поодделни негови членови, ако најде дека нив-
ната работа е во спротивност со закон или со други 
правни прописи и наредби, или ако најде дека 
тие трајно ги занемариле своите должности. Во тој 
случај тој е должен за суспендирањето веднаш да 
го извести народниот одбор. 

Народниот одбор на околијата односно градот 
може поради разлозите цитирани во претходниот 
став да го разреши управниот одбор или поодделни 
негови членови и пред истекот на времето за кое 
се именувани. 

Исто така, советот за народно здравје и соци-
јална политика на народната република може по-
ради истите разлози да го разреши управниот од-
бор на здравствената установа над која што врши 
надзор, како и поодделни негови членови, и пред 
да истече времето за кое се избрани. 

Член 6 
За времето за кое се именувани, членовите на 

управнит одбор на здравствената установа остану-
ваат и натаму на своите редовни должности и ра-
боти. 

За својата работа во управниот одбор на здрав-
ствената установа членовите не примаат награда. 

Член 7 
Со работата на здравствената установа непо-

средно раководи управник. 
Управникот по својата функција е член на 

управниот одбор. 
Управникот му одговара за својата работа на 

управниот одбор и на органот што врши надзор 
над здравствената установа. 

Во случај управникот да е спречен во работата 
го заменува службеник определен од управниот 
одбор. 

II. Управен одбор на здравствената установа 
Член 8 

Управниот одбор на здравствената установа се 
состои од три до девет члена, вклучувајќи го во 
тој број и управникот. 

Бројот на членовите на управниот одбор на 
секоја здравствена установа се определува со ре-
шение од народниот одбор на околијата односно 
градот односно советот за народно здравје и соци-
јална политика на народната република, а со об-
зир на големината на установата и категоријата 
на корисниците. 
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Член 9 
Управниот одбор на здравствената установа: 
1) донесува, по предлог од стручниот колегиум, 

а во согласност со органот што врши надзор пад 
нејзината работа, правила за организацијата и ра-
ботата на установата; 

2) донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на установата во согласност со органот што 
врши надзор над нејзината работа; 

3) пред л отнува завршна сметка на установата; 
4) ги утврдува цените на услугите во согласност 

со органот што врши надзор над нејзината работа; 
5) одлучува за тоа да ли ќе се бара кредит од 

Народната банка на ФНРЈ и во кој износ; 
6) ја утврдува висината на финансиските сред-

.ства со кои може да располага управникот; 
7) одлучува за употребата на средствата на 

фондовите во рамките на прописите што постојат; 
! 8) одлучува за инвестициите што се финанси-
раат од фондовите на установата, а за инвестици-
ите што се финансираат од средствата на органот 
што врши надзор над работата на установата му 
дава предлози на тој орган; 
ј 9) се грижи за правилното финансиско и еко-
номско работење на установата, како и за правил-
ната употреба на општонародниот имот и на дру-
,гите материјални средства што и' се дадени на 
установата на управување и располагање; 

10) врши контрола над финансиското работење 
над установата; 
? 11) одлучува за предлозите што му ги става 
,стручниот колегиум во поглед на капацитетот, бро-
дот на одделенијата и отсеците на установата како 

/и во поглед на нивниот состав; 
Ј! 12) се грижи за правилната примена на пропи-
сите за службеничките и работните односи; 
I, 13) одлучува за начинот на расподелбата на 
,наградите и по предлог од синдикалната организа-
ц и ј а на установата решава за давање награди на 
(службениците и работниците; 
ј 14) се грижи односите на службениците и ра-
,ботниците спрема граѓаните да бидат правилни и 
(ги разгледува забелешките од граѓаните за постап-
к и т е на службениците и работниците; 

15) ги решава споровите ќе станат во службе-
I ките односи помеѓу управникот, од една страна, 
ј и службениците и работниците од друга страна; 
; 16) назначува службеници и работници а помо-
шникот на управникот и шефовите на одделенија 
и отсеци откога ќе го сослуша стручниот колегиум; 

17) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност соодделни прописи. 

- Управните одбори на големите здравствени 
установи, што ќе ги определи советот за народно 
здравје и социјална политика на народната репу-
блика, можат да го овластат управникот да ги 
назначува сите службеници од трета и четврта 
група, како и сите работници. 

Член 10 
Стручните службеници на здравствената уста-

нова (лекари, лекарски помошници и други) во 
својата стручно-медицинска работа се самостојни, 
така да не може да им се меша управниот одбор 
во таа нивна работа. 

Член 11 
Управниот одбор на здравствената установа има 

претседател, кого го избира помеѓу своите членови. 
Управникот на здравствената установа не може 

да биде претседател на управниот одбор. , 
Член 12 

Управниот одбор на здравствената установа 
работи колективно и своите заклучоци ги донесува 
на седници. 

Седниците се свикуваат по потреба, а најмалку 
-еднаш месечно, 

Седниците на управниот одбор ги припрема и 
свикува претседателот. Во припремање^ на седни-
ците на претседателот му помага управникот. 

Председателот е должен да ја свика седницата 
на управниот одбор по барање од управникот на 
установата, на една третина од членовите на упра-
вниот одбор или синдикалната организација на 
работниот колектив„ 

Член 13 
Управниот одбор на здравствената установа 

може да решава ако е присутна на седницата преку; 
половина од неговите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат 
со мнозинство гласови на присутните ,членови. 

Член 14 
Членовите на управниот одбор на здравстве-

ната установа, за времето додека се зафатени со 
работите на управниот одбор, имаат право на надо-
кнада во висина на загубената заработка, како и 
право на надокнада за фактичните трошоци и тоа 
на товар на здравствената установа. - ! 

Член 15 
Членот на управниот одбор на здравствената 

установа што не се сложува со заклучокот на 
управниот одбор, своите забелешки може да му ги 
соопшти на органот што врши надзор над нејзината 
работа. 

Членот на управниот одбор може сам на сед-
ницата на управниот одбор да ги изнесува своите 
забелешки за работата на управникот на уста-
новата. ' -

Член 16 
За да проучува поодделни прашања и да при-

према предлози во работите од својот делокруг 
управниот одбор на здравствената установа може 
да формира комисии, . ? ј .. 

III. Управник на здравствената установа 
Член 17 

Управникот на здравствената установа ја орга-
низира работата во установата и непосредно рако-
води со работата во неа. Тој е одговорен за извр-
шување на законите, другите правни прописи, на-
редби од органот анто врши надзор (над работата 
на установата и на заклучоците од управниот од-
бор на установата. . , I I 

Управникот на здравствената установа ги врши 
особено овие работи: , 

1) му помага на претседателот на управниот 
одбор во припремање^ на седниците и на донева 
ниот ред; I ) , . 

2) ти извршува заклучоците на управниот одбор; 
3) ја припрема претсметката на приходите Л 

расходите и завршната сметка на установата; 
4) му ги предложува на управниот одбор цените 

на услугите што ти врши установата; ! ( . , 
5) склучува заем ка ј Народната банка па ФНРЈ 

во границите на одлуката на управниот одбор; ; 
6) ја извршува како наредбодавец претсметката 

на приходите и расходите на установата и одговара; 
за нејзиното извршување во (целост, а може во 
согласност со управниот одбор определени овласте-
ни ја да пренесе на својот помошник односно на 
друг службеник. ; 

г 7) врши надзор над водењето на материјалните 
и 'финансиските книги и се грижи за навремена 
Наплата на услугите што ги прави установата; / 

8) се грижи за дисциплината во работата; ; 
9) му, предложува на управниот одбор, откога 

ќе го сослуша мислењето од стручниот Колегиум, 
измена на внатрешната организација на установата 
и расподелба на рабоЉт^ по бод^ичкут^ Сшг еле-
гија во бодшрите! г ^ г ^ ' ^ а Р г а т 7 ^ 
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10) предложува, откога ќе го сослуша стручниот 
колегиум, назначување службеници и врши назна-
.чувања за кои е овластен; 

11) врши, откога ќе го сослуша стручниот коле-
гиум, расторед на службениците и работниците на 
поодделни работни места и им ги определува дол-
жностите, освен оние што ги назначува управниот 
одбор; 

12) се грижи за стручното усовршување на 
службениците и работниците; 

13) го пропишува работниот ред на установата, 
откога ќе го сослуша мислењето на стручниот коле-
г-иум а но согласност со управниот одбор; 

14) ја застапува установата пре,д државните 
органи и во правните односи со поодделни физички 
и правни лица, а може да овласти и други лица да 
го застапуваат; 

15) му поднесува на управниот одбор извештај 
за својата работа; 

16) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со одделни прописи или со овластени ја 
од управниот одбор. 

Член 18 
Против решенијата за отказ или распоред на 

поодделни работни места, што ги донесува управ-
никот на установата, службениците и работниците 
имаат право на приговор до управниот одбор на 
здравствената установа, кој донесува решение. 

Член 19 
Ако управникот на здравствената установа сметаа 

дека заклучокот на управниот одбор му е противен 
на законот, па други правни прописи или наредби 
од органот што врши надзор над работата на уста-
новата, должен е да ги запре од извршување заклу-
чоците и за тоа без одлагање да го извести органот 
што врши надзор над работата на установата. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на народниот одбор на околијата односно градот 
може исто така да запре од извршување таков за-
клучок на управниот одбор додека народниот од-
бор не ќе донесе конечно решение. 

Народниот одбор на околијата односно градот 
должен е да зч) донесе своето решение веднаш, а 
најдоцна во срок од еден месец. 

Исто така, советот за народно здравје и соци-
јална политика на народаата република должен е 
во кешот срок да го донесе своето решение ако 
управниот на ѕдравсивената у-станова над која 
што Советот врши надзор го запрел заклучокот на 
управниот одбор. 

Ако народниот одбор односно советот за народ-
но здравје и социјална политика на народната ре-
публика во срокот од ставот 3 односно од ставот 
4 ј ^донесе свое решение, ќе се смета дека запира-
ЈВј^ИЌа заклучокот го одобрил. 
^,.-^УпЉвшв^от на здравствената установа може 

да преземе мерки од делокругот на управниот од-
ббр, ако управниот одбор же ги презел на време. 
Вд тој случај управникот е должен на првата на-
рфдеЗ! седница да го извести управниот одбор за 
преземените мерки. 

IV. Стручен колегиум на здравствената установа 
, ; .%; , Член 20 
Стручниот колегиум на здравствената установа 

го свршуваат управникот, шефовите на одделени-
јава к главната медицинска сестра во установите 
каде ќпто ја има. 
. С-тручниот колегиум е советодавен орган на 
упрерѓикот по сите поважни стручни прашања и по 
прашањата на раководење со установата, како што 
се: правила за организацијата и работата на уста-
новата, наголемување или намалување капацитетот 
на усадррата, расподелба на креветите по болнич-
ките одгледај а, план на инвестициите, назначува-

ње шефови на одделенија и други стручни службе-
ници и слично. 

Ако не се сложи управникот на здравствената 
установа со предлогот од стручниот колегиум, се-
кој член на колегиумот може да бара одлука од 
управниот одбор. Ова не ја запира наредбата на 
управникот од извршување. 

Член 21 
Седниците на стручниот колегиум ги свикува 

и води управникот на установата. 
V. Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Одредбите од оваа уредба ќе се спроведат до 1 

октомври 1953 година. 
Член 23 

Поблиски прописи за примена на оваа уредба 
ќе донесе советот за народно здравје и социјална 
политика на народната република. 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 193 
27 јули 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

253. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТКАТА И РАСПОДЕЛБАТА НА ДО-

ХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Стопанските организации вршат пресметка на 
остварениот доход спрема податоците од своето 
книговодство. 

Како стопански организации во смисла на прет-
ходниот став, се сметаат: државните стопански 
претпријатија и дуќани, претпријатијата и дуќаните 
на задружните и општествените организации, за-
наетчиските -и набавно-продавните задруги, инду-
стриските погони на земјоделските задруги и сто-
панските установи со самостојно финансирање 
чијшто платен фонд се распоредува по тарифниот 
правилник. 

Стопанските организации вршат во текот на 
годината, на крајот на секој пресметковен период, 
расподелба на остварениот доход на платниот фонд 
и (на акумулацијата и фондовите со примена на 
стопата на акумулацијата и фондовите на стопан-
ската организација определена со општествениот 
план на околијата (градот) спрема прописите што 
постојат. 

Член 2 
Како остварен доход на стопанската организа-

ција се смета разликата помеѓу постигнатата цена 
на продадените (фактурирани) ^токи односно извр-
шените (фактурирани) услуги без обзир да ли е на-
платата извршена или1 не, и вредноста на потроше-
ните суровини и материјали, укалкулираната амор-
тизација, данокот на промет и другите фактично 
настанати трошоци за производство на тие стоки, 
односно за извршување на тие услуги. 

Како продадени (фактурирани) стоки и изврше-
ни (фактурирани) услуги се смета продажбата на 
стоки и вршењето услуги на други лица надвор 
од стопанската организација, вклучувајќи тука П 
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продажба стоки и вршење услуги на работниците 
и службениве на стопанската организација (ек-
стерна реализација), како и продажба на стоки и 
вршење услуги на товар на одделните фондови на 
стопанската организација и инвестиционите кре-
дити. 

Остварениот доход од ст. 1 на овој член се 
намалува со вонредните и неработните расходи, а 
се наголемува со вонредните и неработните при-
ходи. 

Член 3 
Стопанските организации се должни пресме-

тувањето на остварениот доход и неговата распо-
делба да ги вршат на крај на секое тримесечје. 

Стопанските организации можат да одлучат 
пресметката на доходот и неговата расподелба да 
ги вршат и на крај на секој или на секој втор 
месец. Вака скусениот срок за пресметка на дохо-
дот и за негова расподелба стопанската организа-
ција не смее повеќе да го продолжува во односна-
та работна година. Стопанската организација е 
должна одлуката за скусувањето на срокот за 
пресметка на доходот и за негова расподелба да ја 
испрати до народниот одбор на околијата (градот) 
на чие што подрачје се наоѓа нејзиното седиште и 
до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при 

! која што таа има текушта сметка. 
На стопанските организации кои по природата 

на своето работење не можат да вршат пресметка 
на доходот и негова расподелба на крај на секое 
тримесечје народниот одбор на околијата (градот) 
во согласност со републичкиот државен секретари-
јат за работи на народното стопанство може, по 
исклучок, да определи и подолг период за пре-
сметка и расподелба на доходот. 

Член 4 
Стопанските организации се должни да и' под-

несат на Народната банка на ФНРЈ во два пример-
1 на пресметка на доходот и негова расподелба за-
. едно со книговодствената состојба — бруто билансот 

за минатиот пресметковен период најдоцна во срок 
од 25 дена по истекот на периодот за кој што се 
врши пресметката. Еден примерок од пресметката 
со бруто билансот Народната банка на ФНРЈ испра-
ќа до секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор на околијата (градот) на чие што подрачје 
се наоѓа седиштето на стопанската организација. 

Народниот одбор на околијата (градот) може на 
поодделни стопански организации што имаат из-
двоени погони (работилишта, филијали) на подрач-
јата на други околии (градови), да го продолжи 
срокот од претходниот став најповеќе за 20 дена, 
а сојузниот државен секретаријат за работи на на-
родното стопанство може за Главната дирекција 
на Југословенските железници и Главната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните да 
определи подолг срок. 

Прописи за податоците што треба да ги содржи 
пресметката на доходот на стопанската организа-
ција донесува Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 5 
Конечната пресметка на доходот и неговата ра-

споделба се вршат врз основа на годишната завр-
шна сметка на стопанската организција. 

5 Член 6 
Народната банка на ФНРЈ, откога ќе ја прими 

пресметката на доходот за пресметковниот период 
во текот на годината од стопанската организација, 
проверува дали пресметката и расподелбата на 
доходот се извршени во смисла на прописите што 
важат. 

Ако Народната банка на ФНРЈ при проверу-
вањето на пресметката и расподелбата на доходот 
за пресметковниот период во текот на годината нај-
де дека пресметката и расподелбата не се извршени 

во смисла на прописите што важат, или пресмета 
ката на доходот и неговата расподелба не се пра-
вилно направени, ќе ја повика стопанската орга-
низација да изврши исправка на пресметката на 
доходот односно неговата расподелба во смисла на 
дадените забелешки. Ако не се сложи стопанската 
организација со забелешките од Народната банка 
на ФНРЈ односно ако не дојде до согласност помеѓу 
стопанската организација и Народната банка на 
ФНРЈ, стопанската организација има право во срок 
од три дена од приемот на забелешките да побара 
од надлежниот народен одбор да донесе решение за 
правилноста на пресметката на доходот односно не-
говата расподелба. Народниот одбор на околијата 
(градот) должен е своето решение да го донесе во 
срок, од 7 дена. Ако стопанската организација не 
побара решение од надлежниот народен одбор на 
околијата (градот) во дадениот срок, Народната 
банка на ФНРЈ ќе изврши пресметка односно ра-
споделба на доходот спрема дадените забелешки. 

Ако Народната банка на ФНРЈ смета дека во 
поднесената пресметка на доходот односно неговата 
расподелба има елементи на прекршок од членот 
16 од оваа уредба, должни е за тоа да го извести 
народниот одбор на околијата (градот) на чие што 
подрачје се наоѓа седиштето на стопанската орга-
низација. 

Член 7 
Стопанската организација што не ќе поднесе 

пресметка на доходот и неговата расподелба до 
определениот срок може да подигне кај Народната 
банка на ФНРЈ само 80% од просечниот платен 
фонд за исплати на товар на платниот фонд, без 
обзир дали остварила и поголем платен фонд. 

Ако стопанската организација во срок од два 
месеци по истекот на срокот за поднесување на 
пресметката не ќе поднесе пресметка на доходот 
и. неговата расподелба, Народната банка на ФНРЈ 
ќе и' запре секоја исплата од нејзината текушта 
сметка. 

Член 8 
Уплатата на акумулацијата и фондовите во 

текот на пресметковниот период се врши по налог 
од стопанската организација во времето од 1-иот 
до 5-иот во месецот со примена на стопата на аку-
мулацијата и фондовите врз износот на извршените 
исплати на товар на платниот фонд во минатиот 
месец. Ако стопанската организација во тој срок не 
изврши уплата на акумулацијата и фондовите, 
Народната банка на ФНРЈ ќе и' запре секоја на-
тамошна исплата од текуштата сметка на стопан-
ската организација. 

На крај на пресметковниот период се врши: 
пресметка на акумулацијата и на фондовите, во 
смисла на одредбите на чл. 9 од оваа уредба. 

Член 9 
При поднесувањето на пресметката на доходот 

и неговата расподелба за поодделни пресметковни 
периоди до Народната банка на ФНРЈ, стопанската 
организација поднесува и потребни налози за упла-
та на евентуалната разлика поради помалу упла-
тената акумулација и фондовите до крај Јна пре^ 
сметковниот период. Ако стопанската организација 
уплатила во текот на пресметковниот период пого-
лем износ на акумулацијата и фондовите од оства-
рениот, што произлегува од поднесената пресметка 
за пресметковниот период, може да побара повеќе 
уплатената акумулација и фондови да и' се вратат, 
на нејзината текушта сметка. Во спротивна такви-
те износи ќе се сметаат како уплатена аконтација 
за наредниот пресметковен период. 

Придонесот за социјално осигурувале се упла-
тува при секоја исплака нрја се вр:цди на ѓ ^ ш . џ% 
платниот фонд,, " ̂  " 
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Уплатата на акумулацијата и фондовите и 
исплатата на товар на платниот фонд стопанската 
организација ги врши во висина на расположивите 
средства при банката. Ако стопанската организа-
ција не располага со достаточни средства за уплата 
на дошеалата акумулација и фондовите и исплата 
на товар на платниот фонд, од расположивите 
средства најпрво ќе се изврши уплата на доспеа-
лата акумулација и фондови, а од остатокот ќе се 
исплати износот на товар на платниот понд. 

Просечниот платен фонд утврден по одредбите 
на членот 4 односно 5, 6 и 7 од Уредбата за дано-
кот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/53), и издатоците од чл. 12 на истата уредба, 
што се содржани во недовршеното производство и 
Готовите производи, не го товарат остварениот пла-
тен фонд. 

Член 10 
Народната банка на ФНРЈ ќе врши до 30 јуни 

1953 година пресметка на доходот и неговата ра-
споделба за стопанските организации за кои во 1953 
година води општествена евиденција и врши пре-
сметка и расподелба на доходот. Од 1 јули 1953 
година, Народната банка на ФНРЈ ќе води опште-
ствена евиденција за остварениот доход и неговата 
расподелба за сите стопански организации од чл. 
1 на оваа уредба врз основа на податоците за пре-
сметката на остварениот доход и неговата распо-
делба од страна на стопанските организации. 

Народната банка на ФНРЈ ќе води покрај 
евиденцијата за остварениот доход и неговата ра-
споделба исто така и евиденција за сите промени 
што станале во врска со уплатите и со користењето 
на акумулацијата и фондовите и со исплатите на 
платниот фонд, при што ќе постапи во рамките на 
овлаетенијата што и1 се дадени по одредбите од 
оваа уредба. ( 

, Член 11 : 
Полугодишниот биланс со пресметката на до-

ходот и неговата расподелба за периодот јануари— 
јуни 1953 година, што го составаат стопанските ор-
ганизации врз основа на посебни прописи, се смета 
како прва пресметка на остварениот доход во сми-
сла на чл. 3 од оваа уредба. 

Народната банка на ФНРЈ ќе изврши врз осно-
ва на одобрениот полугодишен биланс на стопан-
ската организација за периодот јануари—јуни 1953 
година потребни исправки на податоците за оства-
рениот доход и неговата расподелба во општестве-
ната евиденција за стопанските организации за кои 
водела општествена евиденција во тој период. 

Ако стопанската организација не поднесе до 
Народната банка на ФНРЈ полугодишен биланс за 
периодот јануари—јуни 1953 година во пропишаниот 
срок, ќе се применат одредбите на чл. 7 од оваа 
уредба. , , 

! 1 Член 12 
При поднесувањето на полутодишниот биланс 

за периодот јануари^јуни 1953 година, во поглед 
на поднесувањето на налозите за уплата на аку-
мулацијата и фондовите, евентуалното враќање на 
повеќе уплатената акумулација и фондовите, упла-
тата на придонесот за социјално осигурување, како 
и во поглед на уплатата на доспеалата акумулација 
и фондовите и исплатата на товар на платниот 
фонд - ,ќе се применат одредбите (на чл. 9 од оваа 
уредба. 

! ) Член 13 
За производите и услугите за кои се плаќа 

данок на промет, стопанскрхте организации се дол-
жни износот на тој данок да го уплатуваат врз 
основа на испоставените фактури во сроковите 

спрема прописите што постојат. 
Член 14 

Народниот одбор на околијата (градот) на чие 
Подрачје е седиштето на стопанската организација 
јврши постојана контрола на пресметката на доходот 

и неговата расподелба извршена од страна на сто-
панската организација, како и контрола на упла-
тата на данокот на промет и презема потребни 
мерки за отклонување на неправилноста во пре-
сметката и расподелбата на доходот. 

Член 15 
Стопанските организации што имаат во 1953 

година непокривени износи од чл. 8 на Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), 
можат додека не се донесат прописи за отплата на 
кредитот за такви непокриени износи да резер-
висат, како на крај на првото полугодие 1953 го-
дина така и на крај на наредните пресметковни 
периоди, еден дел од остварениот доход на тие не-
покривени износи. 

Член 16 
Народната банка на ФНРЈ ќе изврши пресмет-

ка и расподелба на остварената акумулација и 
фондовите во смисла на чл. 3 и 4 од Уредбата за 
примена на одредбата од главата IV под в) и 
г) ст. 2 од Законот за општествениот план на Фе-
деративна Народна Република Југославија за 1953 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), по 
приемот на одоб-рените биланси за првото полугодие 
1953 година од сите стопански организации од под-
рачјето на околијата (градот). 

Народната банка на ФНРЈ ќе изврши пресмет-
ка и расподелба на остварената акумулација и фон-
довите во смисла на чл. 3 и 4 од уредбата од прет-
ходниот став на крај на третото тримесечје по 
приемот на пресметката на доходот од страна на 
стопанските организации од подрачјето на околи-
јата (градот) за кои пресметковниот период се за-
вршувала крај на месецот септември, а за другите 
стопански организации по уплатата на акумулаци-
јата и фондовите за месец септември 1953 година. 

Член 17 
Со парична казна во износ до 20% од просеч-

ниот платен фонд за пресметковниот период ќе со 
казни за прекршок стопанската организација која 
со цел да постигне материјална корист ќе поднесе 
неточен извештај заради пресметка на доходот и 
неговата расподелба и пресметка на платниот фонд. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок директорот, книговодителот или друго 
одговорно лице во стопанската организација што 
составило извештај или пресметка од претходниот 
став. 

Член 18 
Во сите случаи каде што во оваа уредба се 

определуваат надлежностите на народниот одбор 
на околијата (градот), работите од тие надлежности 
ги врши народниот одбор на градската општина со 
одделни права во поглед на стопанските организа-
ции што имаат седиште на неговото подрачје. 

Во сите случаи каде што по одредбите од оваа 
уредба е определена надлежноста на народниот од-
бо )̂ на околијата (градот), за стопанските органи-
зации од воен карактер надлежен е Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана а во 
случаи каде што е определена надлежност на ре-
публичкиот секретаријат за работи на народното 
стопанство, надлежен е сојузниот Државен секре-
таријат за работи на народното стопанство, 

Член 19 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и 

на здруженијата на стопанските претпријатија 
(стопанските здруженија) доколку остваруват до-
ход со сопствена дејност. 

Член 20 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба може, по потреба, да донесува Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Со влегувањето во сила на оваа "уредба преста-

нуваат да важат одредбите за утврдените периоди 
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за пресметка од точ. 2 на Решението за измени и 
дополненија на Решението за начинот и елементите 
за утврдување обртните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/52), 
на Решението за пресметка на остварениот доход 
спрема евиденцијата на банката („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/52), како и други прописи што се 
во спротивност со оваа уредба. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 195 
27 јули 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

254. 

Врз основа на чл. 20 тон, 1 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА МИНИ-
МУМОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

На стопанските организации кои не оствару-
ваат достаточен доход им се обезбедува исплатата 
на минимумот на платниот фонд во висина од 80% 
од просечниот платен фонд по одредбите од оваа 
уредба. 

Член 2 
Стопанската организација во случај кога не 

остварила во текот на минатиот пресметковен пе-
риод ни 80% од просечниот платен фонд, има 
право да добие кредит кај Народната банка на 
ФНРЈ за покритие на разликата помеѓу 80% од 
просечниот платен фонд и реализираниот платен 
фонд, како и за соодветниот износ на делот на 
придонесот за социјално осигурување на таа ра-
злика. 

Како стопанска организам а во смисла на ста-
вот 1 од овој член се сметаат: државните стопан-
ски претпријатија и дуќани и стопанските уста-
нови со самостојно финансирање чијшто платен 
фонд се распоредува по тарифниот правилник. 

Одредбите од оваа уредба нема да се приме-
нуваат на задружните и општествените организа-
ции и нивните претпријатија и дуќани, на приват-
,ните стопански претпријатија и дуќани и на оние 
стопански претпријатија и установи на кои што 
платите им се определени со одделни прописи 
(пошти, железници и сл.). 

За кредитот од ст. 1 од овој член Народната 
банка на ФНР1 и' отвора на стопанската органи-
зација одделна сметка. Висината на каматната 
стопа на овој кредит ја определува Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
На износот на разликата од чл. 2 на оваа 

уредба што го примила стопанската организација 
во вид на кредит не се плаќа акумулација и фон-
дови, туку само придонесот са социјално осигуру-
вање. 

Член 4 
Стопанската организација што користела кре-

дит по чл. 2 од оваа уредба должна е во наред-
бите периоди од истата работна година да ги врати 

тие разлики од остварениот платен фонд ако е тој 
поголем од 80% од просечниот платен фонд. 

Член 5 
Народната банка на ФНРЈ е должна во срок 

од 10 дена по приемот на периодичната пресметка 
на доходот од стопанската организација што не 
остварила ни 80% од просечниот платен фонд, да 
го извести за тоа надлежниот народен одбор на 
околијата (градот) на чиешто подрачје се наоѓа 
седиштето на такза стопанска организација. 

Народниот одбор на околијата (градот) должен 
е во срок од 10 дена по приемот на извештајот од 
претходниот став да донесе одлука дена ќе даде 
гаранција ка ј Народната банка на ФНРЈ за испла-
та на разликата помеѓу остварениот платен фонд и 
80% од просечниот платен фонд со соодветниот 
придонес за социјално осигурување, определувајќи 
го гарантниот срок кој не може да биде покус од 
еден пресметковен период. Ако народниот одбор не 
даде гаранција должен е во истиот срок да донесе 
решение за престанокот на стопанската организам 
ција. 

Член 6 
За исплатената разлика помеѓу 80% од просеч-

ниот платен фонд и остварениот платен фонд на" 
стопанската организација, народниот одбор на око-
лијата (градот) должен е да гарантира со средства-
та остварени од наплатениот данок на платниот 
фонд на подрачјето на таа околија и од вишокот 
на акумулацијата што е остварен со наголемува-
њето на стопат? на акумулацијата и фондовите 
со општествениот план па околијата (градот). 

Член 7 
Ако народниот одбор на околијата (градот) 

нема средства за давање гаранција во смисла 
на претходниот член за исплата на разликата по-
меѓу 80% од просечниот платен фонд и остваре-
ниот платен фонд, може тој да бара гаранција од 
народната република за исплата на оваа разлика. 

Ако народната република одбие да даде га-
ранција за исплата на разликата од претходниот 
став, народниот одбор на околијата^ градот)) дол-
жен е во срок од 10 дена од приемот на извешта-
јот да донесе решение за престанокот на стопан-
ската организација и за тоа во истиот срок да го 
извести надлежниот републички орган. Ако народ-
ниот одбор на околијата (градот) во означениот, 
срок не донесе решение за престанокот на стопан-
ската организација, ова решение може да го до-
несе надлежниот републички орган. За исплате-
ните разлики до донесувањето на решението за 
престанокот на стопанската организација гаранци-
јата во овој случај ја дава народната република. 

За. исплатените разлики на платниот фонд од 
страна на околијата (градот) односно народната 
република ќе се применат одредбите од членот 3 
на оваа уредба. 

Член 8 
Во случај кога стопанската организација не ќе 

го оствари платниот фонд за покритие на 80% од 
просечниот платен фонд во гарантниот срок, ниту 
надлежниот народен одбор на околијата (градот) 
преземе во тој срок мерки за санација на стопан-
ската организација, односно не даде гаранција за 
натамошно покритие на разликите помеѓу оства-
рениот платен фонд и 80% од просечниот платен 
фонд со соодветниот дел на социјалното осигуру-
вање, народниот одбор е должен да донесе одлука 
за престанокот на стопанската организација. 

Работниот колектив на стопанската организа-
ција може да одлучи; да ја продолжи работата под! 
услов на име на заработка да се расподелува само 
остварениот платен фонд. 

Член 9 
Ако народниот одбор на околијата (градот) 

"нема расположиви средства за покривање износот 
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на разликите за кој дава гаранција, Народната 
банка на ФНРЈ може на таков народен одбор да 
му одобри одделен кредит за покритие на тие ра-
злики со каматна стопа определена во смисла на 
членот 2 ст. 4 од оваа уредба. Овој кредит го одо-
брува Народната банка на ФНРЈ врз основа на 
обврската на народниот одбор на околијата (гра-
дот) дека ќе биде вратен во договорениот срок кој 
не може да биде подолг од една година. 

Член 10 
Ако стопанската организација на која народ-

ниот одбор на околијата (градот) или народната 
република и' исплатила разлика до 80% од про-
сечниот платен фонд, остварува во наредниот пе-
риод од истата работна година повеќе од 80% од 
просечниот платен фонд должна е износот преку 
80% од просечниот платен фонд да му го врати на 
народниот одбор на околијата (градот) односно на 
народната република до отплатувањето на изно-
сите што ги уплатиле народниот одбор на околи-
јата (градот) односно народната република врз 
основа на гаранција. 

Член 11 
Стопанските организации што во 1952 година 

не оствариле ни 80% од просечниот платен фонд, 
ќе ја покријат разликата помеѓу остварениот пла-
тен фонд и 80% од просечниот платен фонд со 
расходување на товар на буџетот на народниот од-
бор на околијата (градот). 

Стопанските организации од претходниот став 
можат да ги користат буџетските средства за по-
кривање на разликите помеѓу остварениот платен 
фонд и 80% од просечниот платен фонд откога ќе 
им биде одобрена завршната сметка за 1952 година 
по одредбите од Уредбата за завршните сметки. 

Член 12 
За стопанските организации, кои по полугоди-

шниот биланс за периодот јануари—јуни 1953 го-
дина не оствариле 80% од просечниот платен фонд 
со соодветниот придонес за социјално осигурување, 
народниот одбор на околијата (градот) е должен 
да донесе одлука во смисла на чл. 5 ст. 2 од оваа 
уредба во срок од 10 дена од приемот на извешта-
јот од Народната банка на ФНРЈ за тоа. 

За стопанските организации од претходниот 
став за кзи надлежниот народен одбор не ќе пре-
земе во срок од два месеца од влегувањето во сила 
на оваа уредба никакви мерки за нивната сана-
ција, односно за нивната натамошна работа, На-
родната банка на ФНРЈ ќе ги запре сите натамо-
шни плаќања освен (исплатите на евентуално оства-
рениот платен фонд 

Член 13 
Стопанските организации кои во текот на 1952 

година исплатиле поголем платен фонд од 80% од 
просечниот платен фонд а не го оствариле, должни 
се вака исплатените износи да ги вратат од оства-
рениот платен фонд во 1953 година по оданочува-
њето со тоа што во 1953 година да не можат да 
примат повеќе од 80% од просечниот платен фонд 
се додека не ќе ги исплатат наполно повеќе приме-
ните износи во 1952 година. 

Во исклучителни случаи Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет може да реши 
враќањето на исплатените износи во смисла на 
претходниот став да се врши под истите услови 
во подолг срок. 

; Член 14 
Како просечен платен фонд во обиела на оваа 

уредба се смета ва 1952 година и за периодот јану-
ари—март 1953 година просечниот платен фонд по 
одредбите од Уредбата за данокот на вишокот на 
платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ" бр. 34/52) 
а за персоналот на работа во трговијата просеч-
ниот платен фонд по одредбите од Уредбата за 

основите на работењето и за платниот фонд на 
трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 39/52), доколку просечниот платен фонд по овие 
прописи е понизок од збирот на тарифните ста-
вови на стопанската организација за фактично из-
вршената работа и други давања што паѓаат на 
товар на платниот фонд за секој од овие периоди. 

За стопанските организации на кои што зби-
рот на тарифните ставови по тарифниот правилник 
е понизок од износот пресметан по просеците на 
платниот фонд во стопанството определени во на-
ведените прописи во претходниот став, како про-
сечен платен фонд се смета збирот на тарифните 
ставови по тарифните правилници на стопанските 
организации за фактичко извршената работа и 
други давања што паѓаат на товар на платниот 
фонд. 

Од 1 април 1953 година како просечен платен 
фонд се смета просечниот платен фонд утврден по 
одредбите на чл. 4 односно 5, 6 и 7 од Уредбата 
за данокот на платниот фонд. Покрај вака пресме-
таниот просечен платен фонд врз основа на кој се 
утврдува 80% од просечниот платен фонд од 1 
април 1953 година се додаваат уште издатоците од 
чл. 12 наѓ истата уредба. 

Член 15 
Во сите случаи каде што по одредбите од оваа 

уредба е определена надлежноста на народниот од-
бор на околијата (градот) односно органот на на-
родната република, за стопанските организации во 
состав на военото стопанство е надлежен Држав-
ниот секретаријат за работи на народната одбрана. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат одредбите на чл. 21 од Уред-
бата за расподелба на платниот фонд и за зара-
ботите на работниците и службениците на стопан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/52). 

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

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

Р. п. бр. 199 
27 јули 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

255. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за пресметката 

и расподелбата на доходот на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 30/53), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРЕСМЕТ-

КАТА И РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Стопанските организации од чл. 1 на Уредбата 
за пресметката и расподелбата на доходот на сто-
панските организатор!, должни се во пропишаните 
срокови да и' поднесуваат на надлежната филијала 
на Народната банка на ФНРЈ во два примерка 
книговодствена состојба — бруто биланс заедно 
со извештајот за пресметката и расподелбата на 
доходот и со извештајот за состојбата на сметките 
пред пресметката и расподелбата на доходот, спрема 
обрасците што се составен дел од оваа одлука. 

2. Стопанските организации се должни, пред да 
ги состават извештаите за пресметката и расподел-
бата на доходот на претпријатието, да ги согласат 
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Претпријатие 
Н. О. 
Околија (град) — 
Стопанска гранка 

Образец Д 
I 

Стопа на АФ 
И 

Период за пресметка 

И З В Е Ш Т А Ј 
за пресметката и расподелата на доходот 

за периодот од 1/1. 195—— до—: - 195—-— 
— дена ^ ^ ^ ^ ^ 

Ред. 
бр. 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 

31 

32 
33 

Број на 
контото 

138 

910 
900 

950 
270/а 

958 
202 

792 
796 
132 

130 

139 

792 

141,146, 
202 

О П И С 

3 

Де крајот на 
претход. пре 

сметковен 
период 

А. Структура на реализацијата и доходот 
Износ на фактурираната реализација (по одбиток 

на износите книжени на вонредни приходи) — 
Вредност на потрошените материјали и услуги во 

фактурираната реализација 
Укалкулирана амортизација во фактурираната ре-

ализација — — 
Данок на промет содржан во фактурираната реа-

лизација 
Вонредни и неработни приходи 
вонредни и неработни расходи 

Б. Расподелба на доходот 
Остварен доход = 1 + 5 — (2 + 3 + 4 + 6) 
Резервисано за покритие на износите по чл. 8 од 

Уредбата за 3. С. за 1952 
Доход за расподелба — 
Остварени заработки: , - . 

а) до 31. III. 1953 Дин. - ^ -4 -
б) по 1. IV. 1953 

Остварена акумулација и фондови 
В. Расподелба на акумулацијата и фондовите 

Акумулација и фондови по пониската стопа: 
а) фонд за самостојно располагање 
б) резервен фонд 
в) социјален придонес на исплатениот 

платен фонд 
г) општествен придонес — 

Разлика на Аф помеѓу пониската и повисоката 
стопа на АФ: 

а) дел што му припаѓа на Н. О. на околи-
јата (градот) 

б) дел што му припаѓа на претпријатието 
на самостојно располагање 

Г. Елементи за платниот фонд 
Исплатено на товар на платниот фонд: 

1) исплатено за I тримесечје на 1953 год.: 
а) просечен платен фонд 
б) дел на платниот фонд што не се ода-

ночува — 
в) дел на платниот фонд што се оданочува 
г) уплатен данок на вишокот на платниот 

фонд 
2) Исплатено за периодот од 1-1У-1953 год. до 

. а) просечен платен фонд 
б) дел на платниот фонд што не се ода-

ночува 
в) дел на платниот фонд што се одано-

чува 
г) уплатен данок на платниот фонд 

3) Просечен платен фонд во недовршеното 
производство и во готовите производи на крај на 
извештајниот период. 

/ ш ш 
к ќ I 

А 

/С: 

/ 

а 

'39. њ 

ЊЗ ' V 

Во овој 
Лресмет. 
период 

До крајот на 
пресметав, 

период 

в 

Раководител на сметководството, 

(Место и датум) 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Директор на претпријатието, 

ЗАБЕЛЕШКА: 1) Спрема чл. 2 од Уредбата за пресметката и расподелбата на доходот во вгитллпт м 
фактурираната реализација се вклучува само екстерната реализација а но и ин ^ 

ноти фактурирање помеѓу погоните. 
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Претпријатие 
НО 

'Образец С 

Околија (град) -
Стопанска гранка 

СОСТОЈБА 
па 

НА СМЕТКИТЕ 
195±. год. 

пред пресметката и расподелбата на доходот 
1 1 л о 1 Промет од 1/1 Салдо 
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с о ^ с 
1 2 3 4 ! ! 5 I 1 6 1 7 

1 200/1 Укалкулирани променливи заработил 
2 200/2 Укалкул. цром. заработиш што се исплатуваат нај-

повеќе до полниот износ 
3 200/3 Укалк. заработен што се исплатуваат во полн износ 
4 200/4 Укалк. пром. заработен што се разграничуваат 
5 200/5 Укалк. заработки што се исплатуваат во полн из-

нос и се разграничуваат г 
6 200/6 Укалкулирана доброволна работа 
7 200/9 Реализирани укалкулирани заработки 
8 270/2 Издвоени износи по чл. 8 од Уредбата за 3. С. за 

1952 година 
9 43 Трошоци на стоковниот промет и о? " 

10 44 Трошоци на работните простории / 

11 45 Други управни трошоци - //''Л'.' е V л 
/ ' 12 460 Придонес за амортизација / ' 

Ј.к.ил/ѕ 

е V л 
/ ' 

13 470 Остварен рабат, маржа и разлика во цената / ' 
Ј.к.ил/ѕ ИС 

14 471 Дадени рабати на купувачите 
15 600 Стока на пат 
16 601 Транзитни стоки 
17 602 Откуп на стоки 
18 608 Купување стоки ив / /: " ' Ј 1 
19 604 Стоки во продавници / 
20 605 Купување стоки од странство / 

21 620 Продажба стоки во меѓутрговскиот промет 
22 621 Продажба на транзитни стоки л 
23 622 Продажба на стоки на производни претпријатија у Р 1 
24 623 Продажба на стоки на потрошувачи 1 

ј 
25 624 Продажба на стоки преку продавници / 

26 625 Продажба на стоки за странство 
27 629 Намалување односно наголемување на цената на 

чинењето 
28 
29 

650 
651 

Реализација на сопствени производи 
Реализација на работите и услугите 

80 653 Реализација на трговските стоки 
31 
82 

654 
691 

Реализација на материјалите и отпадоците , 
Неостварени рабат, маржа и разлика во цената 

33 900 Вонредни и неработни расходи 
34 910 Вонредни и неработни приходи / / ' 
35 
30 

Сите други сметки (збирно) 
Сторно книжења (збирно) 

9-ЛрѕГ V/. . ^ , ' -
-

'(Место и датум)' 
ЗАБЕЛЕЅф^А 1) 

2) 

8) 

Податоците за горните сметки се внесуваат спрема состојбата на последниот ден на 
крајот на пресметковниот период, а пред издвојувањето на соодветните износи на 
сметката 960 -— Остварен доход. 
Во колоната „Промет" ва горните сметки треба да се исклучат евентуални сторно 

в о колоната „Промет" мора да се сложува со прометот во глав-
ниов дневни^ , 
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СО филијалата на Народната банка на ФНРЈ при 
која имаат текушта сметка сите износи на испла-
тите на товар на платниот фонд и на уплатите на 
акумулацијата и фондовите извршени до крајот 
на пресметковниот период. 

3. Во извештајот за пресметката и расподелбата 
јна доходот на стопанската организација се внесу-
ваат податоците по извршеното книжење на пре-

тсметката и расподелбата на доходот во своето кни-
говодство. 

4. Стопанските организации што имаат свои 
погони — работилница— филијали на подрачјето на 
',други околии (градови) и' поднесуваат на филија-
лата на Народната банка на ФНРЈ во местото на! 

^седиштето на стопанската оргнизација извештај за 
I пресметката и расподелбата на доходот за стопан-
ј/еката организација како целина, а одделно за пого-
(Ните-работилиштата-филијалите групирани во на-
водните одбори на околиите (градовите) податоци 
/,под редните броеви 10—12, 17—20 и 22—32 од споме-
натиот извештај. 

Главната дирекција на Југословенските желе-
зници и Главната дирекција на поштите и' подне-
суваат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ, 
(рри која што се води нивната текушта сметка, 
(собирен извештај за пресметката и расподелбата на; 
^доходот а одделен извештај за своите дирекции. 
/^Ди,рекциите и' поднесуваат на филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ при која што имаат своја 
,текушта сметка податоци за расподелбата на акуму-
,лацијата и фондовите групирани по народните од-
,бори на околиите (градовите), доколку со опште-
ствените планови е предвидено учество на народ-

ните одбори во акумулацијата и фондовите оства-
р е н и од Југословенските железници односно од 
претпријатијата на поштенеко-телеграфско-теле-
фонската експлоатација. 

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

Бр. 9714 
28 јули 1953- година 

Белград 
Претседател 

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

256. 
Џ 

Врз основа на тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на Одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНИТЕ ИСПЛАТИ НАТОВАР НА ПЛАТ-
НИОТ ФОНД И ЗА УПЛАТА НА АКУМУЛАЦИ-

ЈАТА И ФОНДОВИТЕ 
1. Исплатите за месец јули 1953 година на то-

вар на платниот фонд ќе им ги врши Народната 
банка на ФНРЈ на стопанските организации на 
следен начин: 

а) на стопанските организации на кои Народ-
ната банка до 30 јуни 1953 година вршела пресмет-
ка и расподелба на доходот по општествената еви-
денција, исплатите на товар на платниот фонд ќе 
ги врши таа спрема податоците за остварениот 
платен фонд по таа евиденција на 30 јуни 1953 
година. 

Ако стопанските организации од претходниот 
став и' го предале на Народната банка на ФНРЈ) 
одобрениот биланс за првото полугодие 1953 година, 
исплатите на товар на платниот фоѕцд ќе ги врши 
таа спрема податоците од тој биланс; ј 

б) на стопанските организации за кои Народ-, 
ната банка на ФНРЈ не вршела пресметка и распо-
делба на доходот (како што се извозно-увозни, 
угостителски, туристички, занаетчиски и издавачки 
претпријатија), исплатите на товар на платниот 
фонд ќе ги врши таа спрема податоците за оства-
рениот платен фонд по пресметката од книговод-
ството на претпријатието. 

2. Исплатите од претходната точка на стопан-
ските организации кои на 30 јуни 1953 година имале 
остварен платен фонд најмалу во висина на про-
сечниот платен фонд по одредбите на Уредбата за 
данокот на платниот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/53), Народната банка на ФНРЈ ќе 
ги врши во висина на просечниот платен фонд, а 
на оние кои на тој ден не го имале остварен наве-
дениот платен фонд, во висина од 80% од просеч-
ниот платен фонд. 

,д. Стопанските организации ќе ја уплатат аку-
мулацијата и фондовите за месец јули 1953 година 
во висината утврдена со примена на нивната стопа 
на акумулацијата и фондовите врз вкупниот износ 
на исплатите извршени на товар на платниот фонд 
во месецот јули 1953 година. Вака утврдениот износ 
на акумулацијата и фондовите се намалува за 
износот на придонесот за социјално осигурување 
уплатен во тој месец. 

Уплатата на акумулацијата и фондовите за 
месец јули 1953 година стопанските организации 
ќе ја извршат во времето од 1 до 5 август 1953 го-
дина. Ако во тој срок не извршат уплата, Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе ја запре секоја натамошна 
исплата од нивната текушта сметка. 

Уплатата на акумулацијата и фондовите и 
исплатата на товар на платниот фонд стопанските 
организации ја вршат, во висина на расположивите 
средства при банката. Доколку стопанските орга-
низации не располагаат со достаточни средства за 
уплата на акумулацијата и фондовите и за испла-
тите на товар на платниот фонд, најпрво од ра-
сположивите средства ќе се изврши уплата Јна 
акумулацијата и фондовите, а од остатокот ќе се 
исплатат износите на товар на платниот фонд. 

4. Ка ј аконтациите на товар на платниот фонд 
за месец август 1953 година, што ги подаваат сто-
панските организации по пресметката на акумула-
цијата и фондовите за месец јули 1953 година во 
смисла на претходната точка, ќе се примени до 
срокот за поднесување на полугодишниот биланс 
постапката предвидена во точката 1 и 2 од оваа 
одлука. 

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

Бр. 9713 
28 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

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

257. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за пресмет-

ката и расподелбата на доходот на стопанските 
организации („Службен ЛИЈТ на ФНРЈ", бр .30/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ПРИ НАРОДНАТА ВАНКА НА ФНРЈ 

1. Народната банка на ФНРЈ ќе обезбеди преку 
општествената евиденција, што ќе ја води спрема 
одредбите на чл. 10 ст. 2 и 3 Од Уредбата за пре-
сметката и расподелбата на доходот на стопанските 
организации, добивање на следните податоци: 
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— за износот на фактурираната и за износот 
на наплатената реализација; 

— за износот на набавките на материјали и на 
платените услуги и за износот на материјалните 
трошоци и услуги содржани во фактурираната 
реализација; 

— за износот на уплатената и за износот на 
пресметаната амортизација; 

— за износот на остварениот доход пресметан 
по книговодството на претпријатието врз основа 
на фактурираната реализација; 

— за износот на остварениот платен фонд и за 
износот на вкупните исплати на товар на платниот 
фонд; 

— за износот на исплатите што го надмину-
ваат просечниот платен фонд (делот на платниот 
фонд што се оданочува); 

— за износот на пресметаниот и уплатениот 
данок на платниот фонд; 

— за износот на укалкулирани^ просечен пла-
тен фонд во недовршеното производство и вапасите 
на готовите производи; 

— за износот на остварената и уплатената аку-
мулација и фондови; 

— за износот на пресметаниот и уплатениот 
данок на промет; 

— за износот на остварените и за износот на 
искористените средства на резервниот фонд на 
претпријатието; 

— за износот на остварените и за износот на 
искористените средства на фондот за самостојно 
располагање. 

- 2. На крај на секој месец Народната банка на 
ФНРЈ, ќе состава по стопанските гранки и области 
Збирни прегледи со податоците од претходната 
точка. 

3. Стопанските организации се должни, заради 
правилно евидентирање на податоците на сметките 
на општествената евиденција, кога испраќаат до 
Народната банка на ФНРЈ налози за уплата и 
исплата, да вршат шифрираше на тие налози. 

4. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технич-
ко упатство за спроведување на оваа одлука. 

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

Бр. 9712 ј 
28 јули 1953 година 

Белград ! 
Претседател 1 ' 

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

258. 

Врз основа 1на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извртен совет и за организација на 
неговава организација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршев совет донесува ј , . 

О Д Л У К А : 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛУ ГОДИ-
ШНОТО БАЛАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА 30 ЈУНИ 1953 ГОДИНА 
1) Точката 11 од Одлуката за полу годишното би-

лансирање на стопанските организации на 30 јуни: 
1953 бодина ^,Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53), 
се менува и гласи: „Претпријатијата се должни 
полугодишвиот биланс да го испратат до секрета-
ријатот за стопанство Па народниот одбор на околии 
Ј̂ ТЈ (градот) на чие што подрачје се наоѓа седи-
штето на претпријатието и до филијалата на На-

родната банка на ФНРЈ при која имаат текушта 
сметка најдоцна до 15 август 1953 година". 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службени-от лист на ФНРЈ". 

Бр. 0710 
23 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

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

259. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

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

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕШ 
СКИ МАРКИ ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА НА! 
ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И КРУШЕВСКАТА' 

РЕПУБЛИКА 
На 2 август 1953 година ќе се пушти во течај 

серија пригодни поштенски марки по повод про-
славата на 50-годишнината на Илинденското во-
стание и Крушевската Република. 

Серијата на овие марки содржи две вредности, 
и тоа: 

1) марка од 15 динари, мркоцрвена боја со сим-
боличен цртеж од уметничката слика „Илинден 
1903"; 

2) марка од 30 динари, маслинестозелена боја 
со цртеж — портре на Никола Карев, претседателов 
на Крушевската Република. 

На обете марки под сликата стои називот иџ 
државата „ФНР Југославија", а над сликата не! 
првата: „Илинден 1903—1953", на втората: „1903— 
Илинден--1953" и „Никола Карев" - се' со ќири-
лица. На првата марка ознаката на вредноста со 
„15" стои во долниот лев агол, а на втората со „30" 
во долниот агол. 

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти додека не се потрошат, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важат неограничено вре-
ме, односно додека не се донесе решение за нив-
ното повлекување од тепај, 

Др. 2460 
24 јули 1953 година 

Белград 
Директор 

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

260. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за расподелба 

на фондот на платите и за заработите на работ-
ниците и службениците на стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52) Централ-
ното веќе на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЧЕТВРТО ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ НА-
ДЛЕЖНИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТА-

РИФНИОТ ПРАВИЛНИК НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Во точ. 3 од Одлуката за определување син-
дикалните органи надлежни за давање согласност 
на тарифниот правилник на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) со неј-
зините дополненија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/52, 6/53 и 10/53) во ставот под и) се додава: „и 
Славонски Брод". 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на 
потпишувањето. 

Бр. 1666 
18 јули 1953 година 

Белград 
За Претседателот 

на Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија 

Генерален секретар, 
Иван Божкчевиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖВДОШ ГЛАСНИК НАРОДНБ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије" 

Во бројот 22 од 11 јули 1953 година објавува: 
Одлука за распоредот на определениот вкупен 

станос на аконтациите на данокот на доход на сел-
ско-стопанските домаќинства за периодот јануари-
март 1953 година на територијата на НР Србија; 

Одлуха за оснивање институт за лозарство и 
винарство; 

Упатство за извршување на Уредбата за парич-
ната помош на фамилии те чии храните ли се нао-
ѓаат на задолжителна воена служба во Југосло-
венската народна армија; 

Решение за највисоките цени за услугите во 
к здравствените установи со самостојно финансирање 
на БР Србија. % 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 30 од 9 јули 1953 го-
дина објавуваат: 

Одлука за измени на стопите на акумулацијата 
к општествените фондови; 

Одлука за определувањето и за сроковите за 
плаќање на аконтациите на данокот на доход на 
селско-стопанските домаќинства за 1953 година; 

Упатство за извршување на Решението за за-
должителното предавање на уемот за вршалки. 

Во бројот 31 од 16 јули 1953 година објавуваат: 
Наредба за престанокот на ловостој от за диви 

гуски, диви пајки, ронци, препелица пуќпури, 
прдавци препеличари и еребици каменарки во 1953 
година; 

Решение за назначување арбитражни вештаци 
за 1953 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словеније" 
во бројот 22 од 8 јули 1953 година објавува: 

Закон за оснивање фонд на Борис Кидрич; 
Закон за укинување виничарски и слични од-

носи; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

шумите. 

Во бројот. 23 од 16 јули 1953 година објавува: 
Одлука за времено доделување алиментации на 

бабиците. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот од 6 јули 1953 година објавува: 

Указ за ставање вон сила Указот за деломично 
помилување на осудените лица; 

Одлука за определување и сроковите за пла-
ќање на аконтацијата на данокот на доход на зе-
мјоделските домаќинства за 1953 година по народна 
одбори на околии, град Скопје и градските општи-
ни со посебни права.. 

Во бројот 21 од 11 јули 1953 година објавува: 
Упатство за финансирањето и работењето на 

здравствените установи; 
Упатство за пресметување и наплатување на 

надокнадата за услугите во здравствените установи 
со самостојно финансирање; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на сојузот на спортските риболовни друштва на 
НР Македонија. 

Во бројот 22 од 16 јули 1953 година објавува: 
Закон за избор народна пратеници на Народ-

ното собрание (Републичкиот собор и Соборот на 
производителите); 

Решение за пренесување надлежноста на ре-
публичките органи во однос на учителските школи 
и полните гимназии на народните одбори; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на Македонците од Егејска Ма-
кедонија — Скопје. 
г . - - 1 " 
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