
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
Ио потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

БЕЛГРАД 
Б Р О Ј 2 ГОД. XII 

23. 
Врз основа на чл. 49 ст. 5 од Уредбата за к н и -

говодството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр.^ 27/55), а во врска со чл. 5 од 
Законот за надлежноста на народните одбори н а 
општините и околиите („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 34/55), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1955 ГОДИНА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Стопанските организации: стопанските претпри-

ј ати ја и дуќани, сите задруги освен земјоделските, 
самостојните погони на земјоделските задруга, З а -
едницата на Југословенските железници, Заедни-
цата к а стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, заедниците н а 
електростопанските претпријатија , банките, штедил-
ниците и Државниот осигурите лен завод (во н а т а -
мошниот текст: претпријатијата) д о л ж н и се во сми-
сла на одредбите од ораа уредба и на другите со ју-
зни прописи да ги заклучат своите деловни книги 
» а 31 декември 1955 година и да состават 'завршна 
сметка за 1955 година. 

Завршните сметки на самостојните погони на 
земјоделските задруги што не го воделе книговод-
ството според задолжителните контни планови, ги 
составуваат и поднесуваат задругите во ч и ј состав 
се тие погони. % 

Самостојните погони и стопанските претприја -
ти ја и дуќани на земјоделските задруги завршната 
сметка ја составуваат според одредбите од оваа 
уредба, а расподелбата на вкупниот приход ј а в р -
ш а т според одделните сојузни прописи. 

Земјоделските задруги и нивните основни и де -
ловни сојузи ја составуваат завршната сметка за 
1955 година и вршат расподелба н а вкупниот п р и -
ход според одделните сојузни прописи. 

Член 2 
Со завршната сметка се искажува состојбата на 

средствата со кои претпријатието управува и со-
стојбата на изворите на тие средства на 31 декем-
ври 1955 година, се в р ш и конечно утврдување и 
расподелба на остварениот вкупен пвдход, се иска -
ж у в а постигнатиот финансиски резултат и в р ш и 
конечно пресметување со општествената заедница 
оа 1955 година. 

Состојбата н а средствата и на изворите на тие 
средства на 31 декември 1955 година се утврдува 
со пописот според одделните сојузни прописи за 
пописот (инвентарисањето). 

Претпријатијата што во свој состав имаат по-
гони за кои се врши одделно (самостојно) пресме-
тување на вкупниот приход, должни се во својата 
завршна сметка да ја и с к а ж а т одделно по погоните 
состојбата на средствата и на изворите на тие сред-
ства, како и остварениот вкупен приход и неговата 
ра следел б а. 

Член 3 
З а претпријатијата кои во текот на 1955 година 

се реортанизирани со спојување, припојување или 
со поделба, треба, покра ј прегледот на средствата 
и на изворите на тие средства (ттримопредавен би-
ланс), ко ј е составен според состојбата на денот на 
извршената реорганизација, да се утврди вкупниот 
остварен приход, да се изврши негова раеподелба 
и да се утврди финансискиот резултат на работата 
д о тој ден. 

Прегледот н а средствата и н а изворите н а тие 
средства, к а к о и пресметките од претходниот став, 
ги составува претпријатието што поднесува завр-* 
цина сметка и ги п р и л о ж у в а к а к о анекс кон евел 
јата завршна сметка. 

Ч л е н 4 
Завршната сметка н а претпријатието опфаќа : 
1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и негова рач 

споделба; 
3) прилози што објаснуваат поодделни позиции ' 

н а билансот и пресметка на вкупниот приход и 
негова расподелба; 

4) и з в е ш т а ј з а работењето; 
5) записник за претресувањето и одлука зад 

одобрување н а з авршната уметка од страна н а р а -
ботничкиот савет односно н а органот н а управуван! 
н>ето односно одлука на на јвисокиот орган ана за* 
другата з а одобрување н а завршната смешка. 
II. Утврдување и р а с п о д е л а ва вкупниот приход 

и на добивката 
Член 5 

Вкупниот приход на претпри јати јата се утвр* 
дува и неговата расподелба се в р ш и според одред-
бите од Уредбата за расподелба н а вкупниот п р и -
ход н а . стопанските организации („Службен лист на( 
Ф Н Р Ј " , бр. 54/54 и 23/55), според одредбите од ова« 
уредба и другите в а ж е ч к и прописи со кои е регули-
ран начинот на расподелбата на вкупниот приход. 

Член 6 
Ако едно од споените и л и припоените прегори-* 

ј ати ја (чл. 3 од оваа уредба) претрпело загуба д о 
денот на спојувањето односно припојува њего, т а а 
загуба се покрива со средствата од резервниот 
фонд н а претпријатието што претрпело загуба, а 
потоа со средствата од резервниот ф о н д н а п р е т -
пријатието со кое е тоа споено, односно кому е 
припоено. Евентуалниот остаток на неткжриената 
загуба се пренесува на новото претпријатие а к о 
народниот одбор на околината н е презел обврска 
да ја покрие загубата. 

Член 7 
Претпрр1јатијата во чии деловни и л и погонски 

единици кои самостојно в р ш а т пресметување и р а -
сл од елба на вкупниот приход ќе се п о к а ж е загуба, 
ќе ја покријат таа загуба од остварената добивка 
на другите деловни и погонски единици пред соју-
зното оданочување. 

Откога на начинот од претходниот став ќе се 
покријат загубите, остатокот на добивката се дели-
меѓу оние деловни и погонски единици што оства-
риле добивка. Оваа делба се в р ш и меѓу одделни 
деловни и погонски единици сразмерно со добивка-
та што ја оствариле тие. Деловните и п о н и с к и т е 
единици што претрпеле загуба не учествуваат во 
делбата на добивката. 

К а к о деловна односно погонска единица во 
смисла на претходните одредби с ^ с м е т а и центра-
лата (седиштето) на претпријатието. 

Ако централата (седиштето) на претпријатието, 
како деловна единица, не остварува приход при 
своето работење, а со правилата н а претпријатието 
или со договорите со деловните и погоне ките еди-
ници не е определено поинаку, дел од добивката 
остварена од страла на деловните и погон ските 
единици се утврдува з а централата со примена" на 
процентот со кој платите на централата .учеству-
ваат во собирот на платите на централата и на 
платите на сите деловни и погонски единици, а оста-
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остатокот oei дел^ во смисла на ст. 2 од овој член иа де-
ловните и {нагонските единици што оствариле добивка. 

Одредбите од овој член нема да се применуваат 
на градежните и други претпријатија, за кои со 
одделни прописи е определено поинаку. 

Член 8 
Производните претпријатија кои во својот со-

став имаат продавници ги покриваат станатите за -
губи на поодделни продавници од средствата на 
заедничкиот резервен фонд на продавниците. Не-
покриениот дел на загубата се покрива од вкупниот 
приход на претпријатието. 

Член 9 
Ако том прегледот на завршната сметка на прет-

пријатието за 1955 година се утврди дека. прегори-
ја; нето во таа година се здобило со имотна корист 
со вршење дејствија 1нто им се спротивни на ва-
жечките прописи, финансискиот орган на народ-
ниот одбор на око ли јата односно на општината, 
односно вишиот управен орган надлежен за давање 
конечна согласност на завршната сметка на прет-
пријатието ќе донесе одлука за одбивање на износот 
на таа корист од вкупниот приход и ќе поднесе 
пријава до надлежниот стопански -суд да се одземе 
од претпријатие го така здобиената имотна корист спо-
ред одредбите од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации („Службен 
ЛГ?Т 'i-iа ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55 и 35/55). 

Ако стопанскиот суд утврди дека претпријати-
ето не остварило имотна корист спротивно на ва-
жечките прописи, односно ако утврди дека е оства-

ч рен помал или поголем износ на користа отколку 
што е одбиен од вкупниот приход за 1955 година, 
претпријатието ќе изврши исправка во своите де-
ловни книги најдоцна во месецот во кој ја примило 
правосилната одлука на судот, и тоа во корист на 
вонредните приходи односно на товар на вонред-
ните расходи. 

Од износот на одземената имотна корист ќе се 
уплати 95% во корист на Општиот инвестиционен 
фонд а 5% во корист на фондот за инвестиции на 
сколи јата, ако пред тоа имотната корист не е веќе 
одземена односно уплатена, во смисла на одредбата 
од чл. 76 на Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

Против одлуката на органот од првиот став за 
одои вање од вкупниот приход за 1955 година на 
имотната корист здобиена спротивно на важечките 
прописи, претпријатието не може да подаде при-
говор ниту жалба според одредбите од оваа уредба. 

Член 10 
Сел сксетоп анс ките имоти, бироите за унапре-

дување организацијата на стопанските претприја-
тија, бироите за водење книговодство, како и орга-
низациите за вршење ревизорска служба вршат ко-
нечно утврдување и расподелба на вкупниот приход 
и на добивката според општите прописи што се одне-
суваат на претпријатијата од главата I до VI на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопански-
те организации и според одредбите од оваа уредба. 

Член 11 
Во вкупниот приход на селскостонанските имо-

ти, на економиите на претпријатијата и на другите 
селскостопански организации што се организирани 
како претпријатија или како самостојни лого&и, а 
кои непосредно се занимаваат со селскостопанско 
производство, влегува и паричната вредност на сел-
скостопанексите производи на сопственото производ-
ство употребени во текот на годината, или наме-
нети за репродукција во селскостопанското про из-
вод ство на истата организација во наредната година 
(интерна реализација). 

Вредноста на употребените производи на соп-
ственото производство се пресметува според кал-
кулативната продажна цена, намалена за трошо-
ците на продажбата ако овие трошоци се укалку-
лирани во цената на чинењето на ваквите произ-
води. Вака пресметаната цена не може да биде по-
висока од пазаришната цена на големо. 

Член 12 
Како вонредни приходи влегуваат во вкупниот 

приход на претпријатието: 

1) интересите што му ти плаќа банката на прет-
пријатието ако со одделни прописи овие интереси 
не се предвидени како приходи »а фондовите; 

2) позитивните разлики на курсевите; 
3) наплатените побарување што биле отпишани^ 
4) надоместокот на штетата што е наплатена спо-

ред основот на осигурување на обришите средства; 
5) наплатените договорни казни, катари, отка-t 

»ници, затезни интереси и слично; 
6) наплатените износи на каса-сконто, бонифи* 

кацин и слични попусти при набавките, освен р а -
батот и маржата; 

7) вишоците иа готовината и на загасите на 
суровини, материјали, полупроизводи, готови про-* 
изводи и на стоки, утврдени во текот на годината 
или при редовниот годишен попис (инвеитариоање); 

8) •позитивните разлики на временските и калку-
лактивните разграничувања кои според својата приро-
да претставуваат редовни односно вонредни приходи; 

9) дополнително утврдените редовни и вонред-
ни приходи од минатите деловни години; 

10) другите вонредни приходи што не преста-
нуваат приходи на фондовите. 

Член 13 
Пренесените непо криени износи, станати к а ј 

угостителските претпријатија и дуќани при прене-
сувањето на ситниот инвентар од обртните во 
основните средства во 1953 година, кои до крајот 
на 1955 година не можеле да бедат покриени со 
средствата, од инвестициониот фонд на претприја-
тијата и дуќаните, ќе се ликвидираат на товар на 
вкупниот приход за 1955 година. 

Член 14 
Трошоците што претпријатието ги сноси во 

Ерска со приготвувањата и изведбата на вежби кои 
според важечките прописи се наредени од надле-
жните воени органи заради обезбедување на прет-
пријатието, паѓаат на товар на неговите средства 
за самостојно располагање. 

Член 15 
Како вонредни расходи се признаваат и се од-

биваат од вкупниот приход на претпријатието: 
1) негативните разлики на курсевите; 
2) отпишаните ненаплативи и застарени поба-

рувала ; 
3) исправките на вредноста на сомнителните и 

спорните побарувања; 
4) износот на штетата станата на осигурените 

обртни средства; 
5) мањоците на загасите на суровини, матери-

јали, полупроизводи, готови производи и на стоки-« 
те, утврдени во текот на .годината или при. редов-
ниот годишен попис (инвеитарисање); 

6) негативните разлики на временските и калку-
латив-ните разграничувања на трошоците или на 
признаените вонредни расходи; 

7) платите (надоместоците) за работа и другите 
материјални трошоци станати во случаите на виша 
сила (поплава, одронување на земјиштето и слично)-; 

8) надоместоците на штетата сторена на прихо-
дите (приносите) на други лица со редовното 
работење на претпријатието, ако таков ризик прет-
пријатието не можело да осигури ка ј Државниот 
осигурите лен завод; 

9) дополнително утврдените трошоци и расходи 
од минатите деловни години; 

10) износите на каса-сконтото, бонификациитв 
и сличните попусти при продажбата на стоките, 
освен рабатот; 

11) другите вонредни расходи нужни за нор-
мално работење на претпријатието. 

Член 16 
Издатоците кои во смисла на одредбите од оваа 

уредба, на Уредбата за расподелува на вкупниот 
приход на стопанските организации и на другите 
сојузни прописи не можат да се сметаат како ре-
довни трошоци ниту вонредни расходи, без оглед 
дали се сторени во пари или во натура, ги товарат 
средствата за самостојно располагање на претпри-
јатието. Трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани ги товарат со овие издатоци средствата 
на инвестициониот фонд. 
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Ако издатоците од претходниот став се сторени 
спротивно на прописите за употреба на средствата 
ва самостојно располагање, паѓаат на товар на 
средствата за плати. 

Член 17 
Вкупниот приход и добивката во 1955 година 

претпријатието ги утврдува одделно за времето од 
1 јануари до почетокот на применувањето на но-
виот тарифен правилник донесен во 1955 година 
(преоден период), а одделно за времето од тој ден 
до крајот на 1955 година (втор период), и тоа со 
примена на сојузните прописи и инструменти што 
важат за 1955 година. 

Од збирот на утврдената добивка за преодниот 
и вториот период на 1955 година се пресметува, 
според прописите што важат за 1955 година, соју-
зниот данок на редовната и вонредната добивка и 
се применуваат републичките инструменти за обвр-
зниците на данокот на рента. 

За преодниот период на 1955 година на прет-
пријатието му припаѓа износот на платите и на 
учеството во добивката за плати со придонесот за 
социјално осигурување, пресметан според одделни-
ве прописи донесени во смисла на одредбите од чл. 
118 на Уредбата за распад елба на вкупниот приход 
на стопанските организации. 

Претпријатијата кои во 1955 година вршеле 
времено периодично пресметување и расподелба на 
вкупниот приход годишно, го утврдуваат вкупниот 
зхрикод за целата 1955 година и така утврдениот 
приход го делат сразмерно на преодниот и вто-
риот период, според времето на траењето на поод-
делни периоди. 

Вкупниот приход што се однесува на преодниот 
период за претпријатијата од претходниот став се 
исправува со разликите станати поради измена во 
структурата на цената на чинењето според важе-
чките прописи и инструменти за 1955 година и 
структурата на цената на чинењето според прописите 
и инструментите што важеле во 1954 година. Спрема 
така исправениот износ се утврдуваат платите од 
добивката во смисла на одредбите од ст. 3 на овој 
член. 

Член 18 
Оние угостителски и занаетчиски дуќани, ко-

мунални и помали занаетчиски претпријатија и 
други стопански организации за кои народниот 
одбор на околната определил да плаќаат годишен 
паушален износ на име учество на околијата во 
добивката и постојани придонеси за општествената 
заедница (пау ша листи), ги утврдуваат платите за 
целата 1955 година според прописите што важат за 
1955 година. 

Член 19 
Ако претпријатието не оствариле добивка или 

остатокот на добивката по ес ГР ото оданочување 
е .недостаточен да ги покрие законските обврски од 
добивката, евие обврски ќе се покријат од распо-
ложивите средства на резервниот фонд на прет-
пријатието, а во недостаток на средствата во ре-
зервниог фонд. — од средствата за плати. 

Член 20 
Претпријатието кое во 1954 година го пресмета-

ло платниот фонд со примена на определениот 
процент врз извршениот промет, а во 1955 година 
ти пресметува платите според општите прописи, ќе 
изврши пресметка на платниот фонд за преодниот 
период на 1955 година во смисла на чл. 17 ст. 3 од 
оваа уредба на начинот на кој го пресметувало 
платниот фонд во 1954 година. 

Член 21 
Претпријатието е должно да ги пресмета и 

уплати на одделна сметка ка ј Народната банка по-
зитивните разлики меѓу определените или плафо-
иираните цени што Еажат на 31 декември 1955 го-
дина за набавените суровини, материјали и полу-
производи затечени на запаси на 31 декември 1955 
година и цените по кои тие суровини, материјали 
и по лу произв од и се проценети при пописот (инвен-
чгарисањето) на 31 декември 1955 година. 

При пресметувањето на разликите според прет-
ходниот став, определената одвоено ш и ф р и р а н а т а 
цена се наголемува за подвоените и другите набав-
ки трошоци до складот на претпријатието. 

Разликите според претходните ставови на овој 
член стасуваат за плаќање со обврските според 
последната периодична пресметка за 1955 година. 

III. Поднесување га завршните сметки 
Член 22 

Завршната сметка на претпријатието, одобрена 
од работничкиот савет односно од органот на упра-
вувањето или од највисокиот орган на задругата, 
претпријатието е должно да му ја поднесе на фи-
нансискиот орган на народниот одбор на охоли јата 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на претприја-
тието, и тоа во срок од 7 дена од нејзиното одобру-
вање. 

Трговските дуќани, освен техничките дуќани и 
сервиси, како и претпријатијата и дуќаните од чл. 
18 на оваа уредба и нивните самостојни погони, ги 
поднесуваат завршните сметки до финансискиот 
орган на народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа нивното седиште во срокот од 
претходниот став. 

Член 23 
Народната банка, Југословенската банка за над-

ворешна трговија, Државниот оситурителен завод, 
Југословенската извозна и кредитна банка а. д., 
Заедницата на Југословенските железници и За -
едницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони ги подне-
суваат своите одобрени завршни сметки до соју-
зниот Државен секретаријат за работи на народ-
ното стопанство во срокот од чл. 22 на оваа уредба. 

Член 24 
Заедниците на железничките претпријатија 

(дирекциите на Југословенските железници), желе-
зничките транспортни претпријатија, претпријатија-
та на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообра-
ќај, заедниците на ел зктростопанските претприја-
тија, комуналните банки и штедилниците, ги подне-
суваат своите одобрени завршни сметки до држав-
ниот секретаријат за работи на стопанството на 
народната република на чија територија се наоѓа 
нивното седиште во срокот од чл. 22 на оваа уредба. 

Комисиите определени за преглед на завршните 
сметки на Заедницата на железничките претпри-
јатија, на железничките транспортни претпријати-
ја, на поштенско-телетрафско-телефонскиот соо-
браќај, ќе им ги достават на соодветните комисии-
кои во врска со чл. 23 од оваа уредба се определени 
за преглед на завршните сметки на Заедницата на 
Југословенските железнци и на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони своите записници за 
прегледот пред решавањето за давањето на согла-
сноста, како би можело да се изврши претходно 
усогласување на состојбата. 

Член 25 
Претпријатијата што производат за определени 

потреби на Југословенската народна армија ги 
поднесуваат своите одобрени завршни сметки до 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана гео срокот од чл. 22 на оваа уредба. 

Член 26 
Трговските и угостителските претпријатие 

освен трговските претпријатија за увоз и извоз, ги 
доставуваат одобрените завршни сметки најдоцна 
до 29 февруари, а сите други претпријатија — н а ј -
дбЦЅЅ"до 31 март 1956 година до органот определен 
во членот 22—25 од оваа уредба. 

Органот кому што се поднесува завршната 
сметка може на поодделни претпријатија да им 
определи и. покус срок за поднесување на завршна-
та сметка. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство може во исклучителни случаи 
на претпријатијата со поголем број погонски или 
деловни единици и на претпријатијата што вршат 
пресметување на услугите со странство да им го 
одобри продолжувањето на срокот за поднесување 
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на одобрената завршна сметка врз основа на обра-
зложен предлог од определениот орган од чл. 22, 
24 и 25 од оваа уредба, односно по барање на прет-
пријатието од чл. 23 на оваа уредба. 

Член 27 
Пред поднесувањето на завршната сметка на 

определениот орган (чл. 22 до 25 на оваа уредба) 
претпријатието е должно од банката ка ј која се 
води неговата жиро сметка да прибави потврда 
дека состојбите искажани на сметките на претпри-
јатието во поглед односите со банката се согласни 
со состојбите ва соодветните сметки во банката. 
Оваа потврда банката ја дава на соодветните обра-
сци во завршната сметка. 

Член 28 
Органот кому што е поднесена завршната смет-

ка е должен за примената завршна сметка веднаш 
да му издаде на претпријатието потврда во два при-
мерка. Ако завршната сметка не ги содржи сите 
прилози предвидени во чл. 4 од оваа уредба, надле-
жниот орган ќе го одбие приемот на таквата завр-
шна сметка. 

Ако завршната сметка е поднесена по пошта, 
надлежниот орган во срок од три дена по приемот 
в а завршната сметка ќе му издаде на претпријати-
ето потврда во два примерка ако се исполнети усло-
вите од претходниот став: во спротивно, ќе му ја 
»рати завршната сметка на претпријатието. 

Претпријатието е должно еден примерок од 
оваа- потврда во срок од три дена од нејзиното при-
мање да ја испрати до банката к а ј која има жиро 
сметка. Ако срокот за поднесување на завршната 
сметка е продолжен (чл. 26 ст. 3 од оваа уредба), 
претпријатието е должно во срок од три дена од 

. приемот на решението да поднесе до банката пре-
пис од тоа решение. 

Член 29 
ж На претпријатијата што не доставиле потврда 

за предадената завршна сметка или препис од ре-
шението за продолжување срокот во смисла на 

i !Претходниот член, банката ќе им исплатува на им« 
плати само 60% од износот на платите според та-
рифниот правилник за времето додека претприја-
тието не ќе ја поднесе завршната сметка или препис 
од решението за продолжување на срокот, а најдолго 
за GO дена по истекот на срокот за поднесување на 
завршната сметка (чл. 26 ст. 1 од оваа уредба). 

На претпријатието кое за 60 дена по истекот на 
срокот за поднесување на завршната сметка не ќе 
достави до банката потврда за предадената завр-
шна сметка или препис од решението за продолжу-
вање на срокот (член 26 од оваа уредба), ќе му се 
определи присилна управа врз основа на пријавата 
што ќе му ја поднесе банката на народниот одбор 
на околијата односно општината. 

На претпријатијата кои во смисла на одредбите 
од чл. 23—25 од оваа уредба ги поднесуваат завр-
шните сметки до повисоките државни органи, ќе им 
се определи^ присилна управа врз основа на при-
јавата што ќе ја поднесе банката до тие органи. 

Надлежниот народен одбор е должен според 
одредбите од Уредбата за престанок на претприја-
тијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/53) за претпријатијата од ст. 2 на овој член да 
определи присилна управа веднаш, а најдоцна во 
срок од петнаесет дена по приемот на пријавата од 
банката, ако претпријатието во тој срок не прибави 
решение за одлагање определувањето на присилна 
управа во смисла на чл. 30 од оваа уредба. 

Присилната управа според одредбите од Уред-
бата за престанок на претпријатијата и дуќаните 
за претпријатијата од чл. 23 на оваа уредба ја 
определува Сојузниот извршен совет по предлог од 
сојузниот државен секретар за работи на народното 
стопанство, а за претпријатијата од чл. 24 на оваа 
уредба — републичкиот извршен совет по предлог 
од републичкиот секретар за работи на стопанството. 

Присилната управа за претпријатијата од чл. 
25 на оваа уредба ја определува државниот секре-
тар за работи на народната одбрана според одредбите 
од Уредбата за стопанските претпријатија што про-
изводот за определени потреби на Југословенската 

народна армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53 53, 
30/54 и 36/55). 

Член 30 
Републичкиот државен секретар за работи на 

стопанството може во исклучителни случаи, по 
образложен предлог од народниот одбор на ско-
ли јата на чие подрачје е седиштето на претпри-
јатието, да донесе решение за одлагање определу-« 
вањето в а присилна управа за претпријатијата што 
ги поднесуваат завршните сметки до финансискиот? 
орган на народниот одбор на ©копијата односно наѓ 
општината, и тоа најмногу за 120 дена од истекот 
на срокот за поднесување на завршната сметка. Ште-
тата што би станала поради одлагањето на опре-
делувањето присилна управа, паѓа на товар на ре-
публичкиот буџет. 

Над претпријатието кое ни во срокот од прет-
ходниот став не ќе достави до банката доказ за 
поднесената завршна сметка за 1955 година, ќе се 
отвори постапка на присилна ликвидација според 
одредбите од Уредбата за престанок на претприја-
тијата и дуќаните. 

За претпријатијата од чл. 23—25 на оваа уредба 
решение за одлагање определувањето на присилна 
управа во смисла на ст. 1 од свој член, ќе донесу-
ваат органите од чл. 29 ст. 4 и 5 од оваа уредба. 

Член 31 
Едновремено со поднесувањето на завршната 

сметка до органот определен во чл. 22—25 од оваа 
уредба претпријатието поднесува до банката к а ј 
која има жиро сметка податоци за вкупниот при-
ход и за неговата расподелба и состојбата на обвр-
ските спрема буџетите и фондовите, заради уплата 
на тие обврски. 

IV. Прегледувале на завршните сметки 
Член 32 

Органите од чл. 22—25 на оваа уредба ќе извр-
шат преглед на завршните сметки на, претпријати-
јата за 1955 година најдоцна во срок од 2 месеца 
од денот на нивното примање. 

Член 33 
Прегледот на завршните сметки на претприја-

тијата од името на органите од чл. 32 на оваа уред-
ба, го врши комисијата за преглед на завршните 
сметки. 

Комисијата за преглед на завршните сметки ј а 
формира со решение органот од чл. 32 на оваа 
уредба, освен комисиите за преглед на завршните 
сметки на претпријатијата што произведат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија 
(чл. 34). 

Надлежниот орган може по потреба да фор-
мира и виши комисии за преглед на завршните 
сметки. 

Комисијата за преглед на завршните сметки ја 
сочинуваат три члена стручњаци, од кои еден мора 
да биде службеник на банката ка ј која се води: 
жиро сметката на претпријатието. 

Со решението за формирање на комисијата се 
именува еден од членовите за претседател на ко-
мисијата. 

Во комисијата за преглед на завршните сметки 
на претпријатијата и дуќаните од чл. 56 на Уред-
бата за угостителските .претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) државниот 
секретар за работи на народната одбрана- може да 
определи еден член. 

Член 34 
Комисијата за преглед еа завршните сметки на 

претпријатијата што произведат за определени по-
треби на Југословенската народна армија да фор-
мира Одборов за стопанство на Сојузниот извршен! 
совет на заеднички предлог од државниот секретар 
за работи на народната одбрана и сојузниот др-
жавен секретар за работи на народното стопанство^ 

Комисијата од преДходниот став може да има 
поткомисии, што ги формира државниот секретар, 
за работи на народната одбрана на предлог од 
комисијата. 

Член 35 
Во комисијата за преглед на завршните сметки 

на претпријатијата, што е формирана од финана 
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сискиот орган на народниот одбор на околината 
односно на општината, републичкиот државен се-
кретар за, работи на стопанството може да 
определи еден или; повеќе членови. 

Член 36 
Комисијата за преглед на завршните сметки 

има право од претпријатијата да бара изворна до-
кументација или да ја дополни недостаточната до-
кументација со податоците дадени во завршната 
сметка, како и да го повика претпријатието да ги 
отстрани забележените недостатоци. 

Претпријатието е должно на комисијата за 
преглед на завршните сметки да и' ги стави на 
увид сите книговодствени, парични и други до-
кументи. 

Член 37 
По прегледот на завршната сметка на прет-

пријатието комисијата составува записник за пре-
гледот. 

Претпријатието има право на приговор зл 
сторените констатации во записникот за прегледе i. 
Приговорот се поднесува во срок од осум дена од 
денот на соопштувањето на записникот и тоа до 
органот кому што е поднесена завршната сметка. 

Член 38 
Врз основа на завршната сметка, записникот 

за прегледот и оценката на евентуалниот приговор 
на претпријатието, комисијата што извршила пре -
глед на завршната сметка поднесува свој предлог 
до органот надлежее за давање согласност. 

Комисијата дава предлог за давање согласност 
или за одбивање на согласноста на завршната смет-
ка на претпријатието. И во едниот и во другиот 
случај предлогот на комисијата мора да биде об-
разложен. 

За предлогот од предходниот став. комисијата 
одлучува со мнозинство гласови. Во случај на по-
делба на гласовите, одлучува гласот ria претседа-
телот на комисијата. 

Ако предлогот на комисијата не е донесен ед-
ногласно, комисијата е должна покрај предлогот на 
мнозинството да го изнесе и одвоеното мислење в-л 
малцинството или на поодделни лица што не се 
согласиле со предлогот на мнозинството. 

Одвоено мислење може да се даде како во поглед 
целиот предлог, така и во поглед поодделни пра-
шања изнесени во предлогот. 

Член 39 
За прегледот на завршните сметки на претпри-

јатијата органот надлежен за формирање на коми-
сијата може да користи и стручњаци што не СУ 
членови на комисијата за преглед на завршните 
сметки. 

Овие стручњаци не может да учествуваат во 
гласањето на комисијата но комисијата е должна 
во својот предлог да го изнесе и нивното мислења 
ако не го прифатила. 

Член 40 
На членовите на комисијата и на стручњаците 

што вршеле преглед на завршните сметки може да 
им се даде хонорар за таа работа само од буџет-
ските средства на органот кому што се поднесува 
завршната сметка. На товар на буџетските средства 
на тие органи паѓаат и патните трошоци и дневни-
ците што им припаѓаат на членовите иа комисијата 
— на службениците, ако имаат право на нив според 
прописите за патните и селидбените трошоци. 

V. Давање претходна и конечна согласност на 
завршните сметки 

Член 41 
Врз основа на предлогот од комисијата, заврш-

ната сметка, записникот за прегледот и оценката* 
на евентуалниот приговор на претпријатието, ф и -
нансискиот орган на народниот одбор на око ли јата! 
односно на општината кому што е поднесена заврш-
ната сметка донесува решение за претходната со-
гласност на завршната сметка г а претпријатието 
за 1955 година или решение за времено одбивање 
согласноста. 

Другите органи до кои се поднесуваат завршни-
те сметки според одредбите од чл. 23—25 на оваа 
уредба, донесу саат решенија за конечната согла-
сност на завршната сметка на претпријатието за 
1955 година или решеније за времено одбивање на 

согласноста. 
Решенијата донесеш! според претходните ста-

вови му се доставуваат на претпријатието ио еро® 
од 3 дена од нивното донесување. 

Член 42 
Ако во срокот од чл. 32 на оваа уредба не из-

врши; преглед и не донесе решение во смисла на 
чл. 41, се смета дека финансискиот орган на народ-* 
ниат одбор на око ли јата односно на општината, 
преќутно дал претходна согласност, односно дека 
другите управни органи надлежни за давање со-
гласност (чл. 23—25 од оваа уредба) цреќутно дале 
конечна согласност на завршната сметка на прет-
пријатието за 1955 година и дека вкупниот приход 
е утврден и неговава расподелба е извршена онака 
како што е тоа сторено во одобрената завршна 
сметка за 1955 година. 

Во случајот од претходниот став банката к а ј 
која се води жиро сметката на претпријатието ќе му 
поднесе на органот надлежен за решавање гш 
жалбата (чл. 47 од оваа уредба) извештај дека на 
завршната сметка на претпријатието за 1955 година 
е дадена преќутна согласност. 

Органот надлежен за решавање по жалбата! 
може врз основа на извештајот примен од банката, 
да започне постапка за дисциплинско казнување 
членовите на комисијата со чија вина не е извршен 
во срокот прегледот на завршната сметка и доне-, 
сено решение. 

Член 43 
Против решението на финансискиот орган на на-

родниот одбор на ©ќелијата односно на општината 
за претходната согласност или за времено одбивање 
согласноста, претпријатието може во срок од осум 
дена од денот на приемот на решението да подаде 
приговор до народниот одбор на околијата односно 
на општината. 

Приговорот се поднесува преко органот што го 
донел решението. 

Против решението на другите управни органи 
(чл. 23—25 од оваа уредба) за времено одбивање со-
гласноста може да се подаде приговор во срок од 8 
дена до органот што го донел решението. 

Ако .органот од предходниот став во срок од 
петнаесет дена од денот на приемот на приговорот 
односно од денот на истекот на срокот за поднесу-
вање приговор не донесе решение за конечна со* 
гласност на завршната сметка ка претпријатието* 
ќе се смета дека преќутно е дадена конечна согла-
сност на завршната сметка на претпријатието за 
1955 година и дека вкупниот приход е утврден и: 
(неговата расподелба е извршена онака како што е 
сторено тоа во одобрената завршна сметка за 195i> 
година. 

Ако надлежниот орган донесел решение за вре-
мено одбивање согласноста на завршната сметка 
на претпријатието, е должен за тоа да ја извести 
банката к а ј која се води жиро сметката на прет-
пријатието. 

Член 44 
Финансискиот орган иа народниот одбор на 

околијата односно на општината е должен своите 
решенија донесени според чл. 41 од оваа уредба, 
со евентуални приговори на претпријатијата, да му, 
ги поднесе на народниот одбор на сколи јата одно-
сно на општината заради давање конечна согла-
сност. 

Народниот одбор на околијата односно народ-
ниот одбор на општината во која постои собор на 
.производителите може на соборот на производите-
лите да ја пренесе надлежноста за давање конечна 
согласност на завршните сметки на (претпријатијата 
за 1955 година во смисла на претходниот став. 

Член 45 
Народниот одбор на околината односно на општи-

ната или соборот на производителите што дал коне-
чна согласност на завршната сметка на претприја-
тието ќе испрати преку финансискиот орган по еден 
примерок од решението до претпријатието и бан-
ката к а ј која се води жиро сметката на претпри-
јатието. 

Ако народниот одбор на околијата односно на 
општината при давањето на конечната согласност 
на завршната сметка на претпријатието не сторил 



Страна 22 - Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 18 јануари 1956 

никакви измени во поглед вкупниот приход утвр-
ден и распореден со решението ева финансискиот 
орган за претходната согласност, органот од прет-
ходниот став може на претпријатието и на банката 
да им даде само извештај За тоа со тоа ка банката 
да и' се дава и примерок од решението на финан-
сискиот орган за претходната согласност. 

Народниот одбор на општината испраќа еден 
примерок од своето решение и до финансискиот 
Орган на народниот одбор на околната. 

Вишите органи на државната управа што до-
несуваат решенија за конечната согласност на за-
вршните сметки на претпријатијата за 1955 година 
(чл. 23—25 од оваа уредба), доставуваат по еден при-
мерок од своето решение до претпријатието, бан-
ката и до финансискиот орган на народниот одбор 
џа око лиј ата на чие подрачје се наоѓа седиштето 
На претпријатието. 

Решенијата или извештаите од претходниот став 
cie доставуваат до претпријатието, банката и до" 
определениот орган во срок од три дена од денот 
на донесувањето на решенијата. 

Член 46 
Банката врз основа на решенијата примени спо-

ред претходниот член ќе изврши наплата на нена-
мирените односно враќање на повеќе уплатените 
износи што ќе се покажат како разлики меѓу об-
врските спрема буџетите и фондовите според при-
меното решение и порано платените износи, и тоа 
во срок од десет дена од приемот на решението. 

VI. Жалби 
Член 47 

Против решението на народниот одбор на оп-
штината за конечната согласност на завршната смет-
к а на претпријатието за 1955 година претпријати-
ето може да изјави жалба до народниот одбор на, 
'око ли јата (односно до околискиот собор на про-
изводителите, ако е тој овластен да дава согласност 
на завршните сметки на претпријатијата (чл. 44 од 
оваа уредба). 

Против решението на народниот одбор на око-
лината за дадената конечна согласност на завр-
шната сметка на претпријатието може да се изјави 
жалба, до републичкиот извршен совет. 

Против решението на републичкиот државен 
скретар за работи на стопанството може да се изјави 
жалба до сојузниот државен секретар за работи на 
народното стопанство. 

Против' решението на сојузниот државен секре-
тар за работи на народното стопанство и против ре-
шението на државниот секретар за работи на на-
родната одбрана може да се изјави жалба до Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Жалбата се поднесува во срок од петнаесет дени 
од денот е а (приемот на решените. 

Жалбата се поднесува преку финансискиот ор-
ган на народниот одбор на околијата односно на оп-
штината, или преку вишиот орган на државната 
управа (чл. 23—25 од оваа уредба) кој донел реше-
ние за конечната согласност. 

Органот преку кого с е поднесува жалбата дава 
свое мислење за поднесената жалба. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението против кое е поднесена. 

Член 48 
Против решението донесено по жалба на прет-

пријатието според претходниот член, не може да са 
започне управен спор. 

VII. Исправки на правосилните решенија 
Член 49 

Сојузниот државен секретар за работи еа на-
родното стопанство, републичкиот државен секре-
тар за работи на стопанството, односно се-
кретарот за работи на стопанството на автономната 
единица, односно државниот секретар за работи на 
народната одбрана може во срок од три години од 
денот на донесувањето на решението за конечна 
согласност на завршната сметка на претпријатието 
да изврши исправка на решението, ако врз сенова 
на. извештајот од финансискиот инспектор, ревизор 
или на друг начин утврди дежа неправилно е утвр-
ден вкупниот приход односно добивката, или дека 
неправилно е извршена расподелбата на вкупниот 
приход односно добивката. 

Исправката се врши со образложено решение. 

По еден примерок од ова решение се доставува 
до финансискиот орган на народниот одбор на око-
лината, до претпријатието и до банката кај која се 
води жиро сметката на претпријатието, заради по-
стапување во смисла на чл. 46 од оваа уредба. 

Член 50 
Против решението донесено според чл. 49 од 

оваа уредба може да се изјави жалба до вишиов 
орган во смисла на чл. 47 од оваа уредба. 

VIII. Казнени одредби 
Член 51 

Со парична казна од 5*00 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок одговорниот службеник на орга-
нот што донесол решение според чл. 41 или 45 од оваа 
Уредба ако во срок од три дека не го достави до 
банката решението односно извештајот за дадената 
согласност на завршната сметка на претпријатието. 

Постапката по прекршокот од претходниот стан 
ќе се спроведе по пријавата од банката врз основа/ 
на одредбите од Основниот закон за прекршоците. 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 52 

Исправките на разликите во состојбата на сред-
ствата и на изворите на средствата, во вкупниот 
приход и неговата расподелба, како и во обврските 
спрема општествената заедница, што треба да со 
извршат врз основа на решението од чл. 45, 47 и 49 
од оваа уредба, ќе се извршат во деловните книги 
на претпријатието најдоцна во месецот во кој прет-
пријатието го примило односното решение. 

Член 53 
Сојузниот извршен совет ќе донесе одделна од-

лука за височината на трошоците што во 1955 годи-
на ќе се признаат како материјални трошоци за 
покритие на штетите станати на основните сред-
ства на железничките транспортни претпријатија 
што не се осигурени, како и за покритие на ште -
тите ка ј рударските претпријатија станати на имо-
тот на други лица. 

Член 54 
Сојузниот изврше:-* савет ќе донесе одделна од-

лука за височината на трошоците што се призна-
ваат во 1955 година како материјални трошоци не* 
Заедницата на Југословенските железници и на 
претпријатијата во таа Заедница за издршка на 
училиштата и нивните домови и на курсевите за 
стручно оспособување на кадровите. 

Член 55 
Одредбите од чл. 49, 50 и 52 од оваа уредба мо-

жат да се применат и на завршните сметки на 
претпријатијата за 1953 и 1954 година. 

Член 56 
Последниот став од чл. 50 и другите одредби од 

Уредбата за книговодството на стопанските органи-
зации, како и одредбите на другите прописи што се 
во спротивност со одредбите на оваа уредба, нема 
да се применуваат во поглед завршните сметки за 
1955 година. 

Член 57 
Поблиски прописи за извршување на оваа 

уредба ќе донесе сојузниот државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

Член 58 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен, извршен совет 

P . O . бр. 27 
Белград, 17 јануари 1956 година 

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

24. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем: („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ 

НА Ж И Т А 
Член 1 

Во членот 10 од Уредбата за прометот на жига 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) се додава иоа 
став 2, кој гласи: 
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„Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за' прекршок физичко лице — имател на 
вршалка^ уем на мелница, воденица, поточара, кру-
п а р а или родилка како и на машина за чистење 
жита за дејствијата наведени во точ. 1 и 2 од прет-
ходниот став." 

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

вуваното во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 25 
16 јануари 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

25. 
Врз основа на одделот 1 главата XVII на Соју-

зниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55;53 и 55/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во делот А од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54, 18/56, 31/55, 
36/55, 48/56 и 54/55) се врши следната измена: 

во тар. бр. 88 место даночната норма „Динари 
46" се става даночната норма „Динари 38". 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува за шеќерот што се производи од шеќер-
ната репка од родот на 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр, 26 

16 јануари 1956 година 
Белград 

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

26» 
Врз основа на чл. 11 од Основниот закон за бу-

џетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/64), Соју-
зниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГОТ НА БУЏЕТОТ 

ЗА 195ft ГОДИНА 
I. Сојузниот буџет, буџетите на народните ре-

публики, на автономните единици, на околиите и 
општините за 1956 година ќе се состават според 
Упатството за изработка на предлогот на буџетот 
за 1955 година од 2 август 1954 година, Р. п. бр. 339, 
со следните дополненија: 

1) во вториот дел — Нестопански инвестиции 
— ќе се предвидат средства за градежните работи 
и опремата за сите нестопански инвестиции што 
се финансираат од буџетот (подигање просветни, 
здравствени, социјални, управни и други објекти и 
набавка на опрема за потребите на државните ор-
гани и установи). 

Како критериум за одвојување на инвестицио-
ните набавки од текуштото одржување се зема 
вредноста на набавката и траењето на набавениот 
предмет, без оглед дали новата набавка го заме-
нува предметот што бил порано во употреба и во 
која мерка. Како инвестиција треба да се смета се-
која набавка на предмети што се наменети за упо-
треба подолго од една година и ако набавната цена 
по единица надминува 500.000 динари. Спрема тоа, 
во овој дел, покрај градежните работи, мораат да 
се предвидат и сите расходи за опремата на ново-
основаните организациони единици, како и расхо-
дите за опремата на тие што постојат ако оваа 
опрема по единица ја надминува сумата од 500.ООО 
динари и ако е наменета за употреба подолга од 
една година. Помалите набавки на опрема (под 
500,000 динари и ако векот на траењето е покус оД 

една година) ќе се предвидат во позицијата 7 на 
оперативните расходи (дополнение на инвентарот); 

2) во поодделни партии и позиции на функци-
оналните расходи можат да се предвидат само ра-
сходите за редовно одржување на постоечките об-
јекти како што се расходите за текушта одржува-
ње патишта, брегови, канали итн. Спрема тоа, не 
можат во функционалните расходи да се предви-
дат никакви расходи што претставуваат инвести-
ции, било да се во прашање градежни работи било 
набавка на опрема. Сите овие расходи се предви-
дуваат во вториот дел, како што е пропишано во 
точ. 1 од ова упатство; 

3) во функционалните расходи не можат да се 
предвидат расходите што имаат свои соодветни по-
зиции во личните и оперативните расходи (хоно-
рари, награди, патни дневници, набавка на инвен-
тар ити.). Спрема тоа, партиите и позициите на 
функционалните расходи можат да ги содржат 
исклучително материјалните расходи што произле-
гуваат од делокругот на одделната надлежност на 
односниот орган или установа (трошоци за печа-
тење обрасци, упатства, набавка на хемикалии, 
учила итн.). Исклучок од ова се материјалните ра-
сходи кои во себе ги содржат платите на работни-
ците за редовно одржување на патиштата и брего-
вите, платите на работниците на селскостопанските 
опитни стопанства и слично. 

II. Сојузниот државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет ќе пропише табеларни 
прегледи на одделниот дел на буџетот кои задол-
жително ќе се прикажат во одделниот дел од секој 
буџет. 

ЈИ. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 22 
12 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р . 

27. 
Врз основа на точ. 7 во врска со точ. в ст. 2 од 

Одлуката за давање надоместок (регрес) при про-
дажбата на вештачки ѓубриња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
1. Во Упатството за примена на Одлуката за да-

вање надоместок (регрес) при продажбата на ве-
штачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/55) точката 10 ставот 1 се менува и гласну 

„Стопанските организации, во кои спаѓаат и 
земјоделските задруги, што се занимаваат со про-
дажба на вештачки ѓубриња, освен стопанските 
организации што се занимават со производство или 
со увоз на вештачки ѓубриња* должни се на зала-
евте на вештачки ѓубриња што се затекнале к а ј 
нив на 1 ноември 1955 година да го уплатат изно-
сот на порано одобрениот регрес кој е пресмета« 
за тие ѓубриња врз основа на одредбите од Одлу-
ката за давање надоместок (регрес) при продажбата 
на вештачки ѓубриња, средства за заштита на ра -
стенијата, в р з у в а н и , горива и мазива за земјодел-
ството („Службен лист еа ФНРЈ", бр. 26/54, 32/54 и 
7/55). Овој износ се утврдува со примена на износот 
на регресот по единица мерка што важел до 31 
октомври 1955 година врз количината за која се 
пресметува порано одобрениот износ. Приведените 
стопански организации се должни да извршат уплата 
на порано одобрениот регрес во срок од 10 дена по 
извршената реализација на сите загаси или делови, 
со тоа до 30 април 1956 година да го уплатат порано 
одобрениот регрес за овој залае, без оглед дали го 
реализирале овој во целост." 

2. По точката 10 се додава нова точка 11, која 
гласи: 
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„ На стопанските организации од ст. 1 на прет-
ходната точка, кои извршиле уплата на износот на 
порано одобрениот регрес за запасите на вештачки 
ѓубрива затечени к а ј нив на 1 ноември 1955 година, 
а за количините на тие запади што не ги реализи-
рале, Народната банка ќе им го одобри износот на 
така уплатениот регрес на товар Ла сметката 
бр. 338—079. 

Народната банка ќе им го одобри на стопан-
ските организации од ст. 1 на претходната точка и 
гзносот на наплатените затезни интереси пресме-
тани врз уплатите на регресот извршени по 10 но-
ември 1955 година за сите количини што не биле 
реализирани. За количините реализирани од 10 но-
ември 1955 година до влегувањето во сила на ова 
упатство, затезните интереси ќе ги пресмета и -на-
плати Народната банка само за времето од денот 
на обврската за уплата предвидена со точ. 10 од ова 
упатство до денот на фактично извршената уплата." 

3. Досегашните точки 11, 12 и 13 стануваат точки 
12, 13 и 14. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
€бјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 171 
6 јануари 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, е. р. 

28. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите 

)ва инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ЈФНРЈ", бр. 4/54), а по прибавената согласност од 
Сојузниот извршен совет, Народната банка на 
Ф н р ј прави 
ИЗМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА XI КОНКУРС 
З А ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
&А НАБАВКА НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ (КА-

МИОНИ) ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ И ОГРЕВ 

Во тон. 14 од XI Конкурс за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд за набавка на товарни автомобили (ка-
миони) за потребите на превозот на селскостопан-
СК1И производи и огрев („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/55) се менува ставот втори и гласи: 

„Барањето мора да и' се поднесе на надлежната 
филијала најдоцна до 31 јануари 1956 година." 

О. бр. 43 
11 јануари 1956 година 

Белград 
Народна банка на ФНРЈ 

Гувернер, 
Војин Гузина, е. р. 

29. 
Врз основа на точ. 4 од Решението за контра-

хирање индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на 
претпријатијата на текстилната индустрија на 
ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска ко-
мора, во спогодба со Сојузот на селскостопанските 
комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските ко-
мори на ФНРЈ, а по одобрение од Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет, издава 

О Б Ј А В А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРНИ ЦЕНИ НА КО-
НОПОВИТЕ СТЕБЛЕНЦА ОД РОДОТ НА 1956 ГО-
ДИНА, ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА КА ТОВАРИТЕ ПРИ 

КОНТРАХИРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА 
КОНОПОВОТО СТЕБЛЕНЦЕ 

Здружението на претпријатијата на текстилна-
та индустрија на ФНРЈ во рамките на Сојузната 

индустриска комора, Сојузот на се л екос топ ан е к и т а 
комори на ФНРЈ и Сојузот на тргоеските комори 
на ФНРЈ на заедничкиот состанокот одржан на 16 
декември 1955 година се спогоди ја да ги утврдат 
како највисоки цени по кои каделарите ќе вршат 
договарање и купување на КОНОПОБОТО стебленце 
од родот на 1956 година: 

а) за контрахираните количини: Дин. за 1 кг, 
кон опово стебленце: I класа 11,50 

II „ 8,50 
III „ — 6,50 
IV „ 4,50 

Овие цени важат франко каделарата, франко 
вагон, шлеп или франко откупната станица. 

Врз горните основни цени каделарата ќе при-
даде дин. 0,50 за 1 кг конопово стебленце за уна-
предување на производството на конопот, од кој 
износ каделарата ќе може да им дава премии на 
производителите на конопово стебленце во разни; 
форми и според своите можности: 

б) за неконтрахираните количини: Дин. за 1 кг 
конопово стебленце: I класа 10,50 

II „ 7,50 
III „ 5,50 
IV „ — 3,50 

Овие цени важат франко каделарата, франко 
вагон, шлеп или франко откупната станица. 

Бр. 14142 
16 декември 1955 година 

Белград 
За Здружението на 
претпријатијата на 

текстилната индустрија За Сојузната : 
на ФНРЈ, индустриска комора, 

Милован Бојиќ, е. р. инж. Звонка Морин, е. р* 
Согласни: 

За Сојузот на За Сојузот на 
селскостопанските трговските комори 
комори на ФНРЈ, на ФНРЈ, 

инж. Војин Поповиќ, е. р. Ристо Најадени, е. р. 
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