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92. " 
До донесувањето на законски прописи за ф и -

нансирањето на социјалното осигурување, врз осно-
ва на чл. 111 од Законот за здравственото осигу-
рување на работниците и службениците („Службен 
лист наѕ ФНРЈ", бр. 51/54) Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Финансиски средства за социјалното осигуру-

вање се осигуруваат со придонесот за социјално 
осигурување. 

Член 2 
Придонесот за социјално осигурување го пла-

ќаат: стопанските и другите орга-низации, држав-
ните органи, установите, работодавците и лицата 
што како осигуреници се должни да плаќаат при-
донес според одредбите од оваа уредба (обврзници 
на придонесот)' 

Член 3 
Општата норма на придонесот за социјално 

осигурување определена со сојузниот општествен 
план, се распределува на норми на придонесот за 
одделни гранки на осигурувањето, и тоа: 

1) за здравственото осигурување (општа норма 
на придонесот за здравствено осигурување); 

2) за инвалидско-пензионото осигурување и до-
датоци на деца (норма на придонесот за' долгорочни 
осигурувања); 

3) за материјално обезбедување на лицата што 
се времено вон работен однос. 

Расподелбата според предниот став се врши, 
по издвојување определен дел на нормата за по-
,требите на Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање, според одредбите од оваа уредба. 

Расподелбата според ст. 1 на овој член ја врши 
со свое решение собранието на републичкиот за-
вод за социјално осигурување во согласност со ре-
публичкиот извршен совет. 

Член 4 
Врз основа на општата норма на придонесот 

за здравственото осигурување со која се осигурува 
покривањето на средните расходи на здравственото 
осигурување на територијата' на народната репу-
блика, се утврдуваат според одредбите од оваа 
уредба норми според кои одделни обврзници ќе го 
плаќаат придонесот за здравственото осигурување 
(одделни норми на придонесот за здравственото 
осигурување). 

Општата норма (чл. 3) според која одделни об-
врзници го плаќаат придонесот з-а содај алко осигу-
рување се наголемува или намалува зависно од 
Висината на одделната норма на придонесот за 
здравственото осигурување. 

Член 5 
Придонесот за социјално осигурување се плаќа 

до вкуп^ирт износ на исплатените плати и други 
издатоци определени со оваа уредба. 

Член 6 
Од придонесот за социјално осигурување се 

формираат фондови за социјално осигурување. 
Со фондовите за социјално осигурување упра-

вуваат заводите за социјално осигурување врз осно-
ва на закони и други; прописи. 

Член 7 
Фондови за социјално осигурување се: 
1) фондови за осигурување правата на осигуре-

ните лица формирани според гранките на осигуру-
вањето; 

2) фондови за превентивна здравствена зашти-
та и други1 фондови со одделна предопределеност. 

Член 8 
Фондовите за превентивна здравствена заштита 

се формираат со издвојување определен дел на 
придонесот за здравственото осигур-ување, како и 
од вишокот на приходите над расходите (во ната-
мошниот текст: виток). 

Фондовите со о,дделна предолределеност се 
формираат врз основа на сојузните закони од сред-
ствата) на реализираните вишоци. 

Член 9 
Израмнувањето на разликите што постојат меѓу 

приходите и меѓу расходите на здравственото оси-
гурување поради различни услови ка ј одделни око-
лиски (градски) заводи за социјално осигурување, 
се остварува со задолжително реосигурување и со 
доброволно реосигурување' 

Со задолжителното реосигурување се израмну-
ваат разликите настанати поради нееднакви еко-
номски, са.нитарни и демографски услови. 

Со доброволното реосигурување се израмнуваат 
разликите настанати поради вонредните ризици. 

Член 10 
За да се спроведе реосигурувањето при репу-

бличките заводи за социјално осигурување се фор- ' 
мира фонд за здравствено ,реосигурување. 

Фондот за здравствено реосигурување се фор-
мира од премиите што ги уплатуваат околиските 
(градските) заводи за социјално осигурување. 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
е должен да осигури во фондот за здравствено рео-
сигурување средства за полно покритие на обвр-
ските од доброволното реосигурување. 

II. ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 
А) Средства за здравственото осигурување 

1. Фонд за здравствено осигурувале 
а) П р и х о д и и р а с х о д и 

Член 11 
За да се остварат правата на осигурениците од 

здравственото осигурување при секој околиски 
(градски) завод за социјално осигур-ување се фор-
мира фонд за здравствено осигурување. 

Фондот за здравствено осигурување се формира 
од: 
- 1) придонесот за здравствено осигурување кој 

преостанува по издвојувањето на премиите платена 
за реосигурувањето; 
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2) приходите врз основа на реосигурувањето; 
3) наплатениот интерес и надоместувањата спо-

ред одредбите од оваа уредба. 
Член 12 

Околиските (градските) за,води за социјално 
осигурување формираат од средствата за здрав-
ственото осигурување потребна резерва за фондот 
за здравствено осигурување, 

Резервата за фондот за здравствено осигуру-
вање се формира од: 

1) 1% од вкупните придонеси реализирани за 
здравственото осигурување (чл. 4), и 

2) најмалу 25% од вишокот на фондот за здрав-
ствено осигурување. 

Издвојувањето во резерва во смисла на пред-
ниот став се врши задолжително се' додека сред-
ствата на резервата не ќе достасаат 10% од сред-
носта на годишните расходи на здравственото оси-
гурување за последни три години. Кота резервата 
ќе достаса 10% од средноста на годишните расходи 
на здравственото осигурување, натамошното издво-
јување може да се врши само од реализираниот 
ВИШОК' 

Ако поради употребата на средствата висината 
на резервата ќе се намали под 10%, издвојувањето 
според ст. 2 на озој член се продолжува се' додека 
резервата не ќе ја достаса одново таа висина. 

Член 13 
Од фондот за здравствено осигурување се вр-

шат расходи за здравствената заштита, надоместу-
вања и помошта: според одредбите од Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците, како личните и материјалните расходи 
на службата. 

Надоместувањата место плати за осигурениците 
при стопанските и други организации и работодав-
ци се исплатуваат од фондот за здравствено оси-
гурување почнувајќи од првиот ден на неепопсоб-
носта односно спреченоста за работа во случаи кога 
осигурениците: 

1) се изолирани како бгцилоносци или поради 
заразни болести во нивната околина; 

2) со правото на надоместување место плата се 
здобиле по престанокот на работниот однос. 
б) У п о т р е б а н а р е а л и з и р а н и т е в и ш о ц и 

и п о к р и в а њ е н а м а њ о ц и т е 
Член 14 

Вишокот на фондот за здравствено осигурува-
ње му припаѓа на околискиот (градскиот) завод за 
социјално осигурување при кој е реализиран. 

Собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување може да реши еден дел од вишоците, 
најмногу до 25%, да се издвои и остави нераснре-
делен за да се покријат вишоците на расходите над 
приходите (во натамошниот текст: мањоци) на дру-
гите заводи. 

Член 15 
Вишокот што преостанува по издвојувањето во 

смисла на чл. 14 ст. 2 од оваа уредба, се распреде-
лува со решение од собранието на заводот на сле-
ден начин: 

1) најмалу 25% се внесува во резерва (чл. 13), а 
2) остатокот во фондовите со одделна предопре-

деленост и во фондот за превентивна здравствена 
заштита' 

Вишоците издвоени за покривање на мањоците 
на другите заводи што не ќе бидат употребени за 
таа цел, се распределуваат дополнително на ист 
начин како што е распределен другиот дел на ви-
шокот. 

Член 16 
Ако расходите на фондот за' здравствено оси-

гурување не можат да се покријат со средствата 
реализирани според чл. 12 од оваа уредба, мањокот 
се покрива од резервата на фондот за здравствено 
осигурување (чл. 13)-

Ако средствата па резервата ТЈР се достаточни, 
преостанатиот дел на ма к,окот се покрива од сред-
ствата' на ^фондовите со одделна ггредолределедаст. 

Средствата на фондот за превентивна здравствена 
заштита не можат да се употребат за покривање 
на мањокот. 

Ма1њокот што не би бил покриен со средствата 
од ст, 1 и 2 на овој член, се покрива: 

1) од средствата на резервата на републичкиот. 
фонд за здравствено реосигурување што ќе прео-
станат по извршувањето на обврските од реосигу-
рувањето; 

2) од вишоците на другите заводи (чл. 14 ет. 2), 
ако го реши тоа' собранието на републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

Собранието на републичкиот завод за социјал-
но осигурување може во поодделни случаи да реши 
средствата од резервата на републичкиот фонд за 
здравствено реосигурување да не се дадат како 
дотација туку како кредит на определен подолг 
срок, ако мањокот е предизвикан со околностите 
од времено значење. Одобрениот кредит собранието 
на републичкиот завод може во поодделни случаи: 
дополнително да го отпише со свое решение, во 
целост или делум, ако се утврди дека се во пра-
шање околности од објективен и потраен карактер. 

Ако мањокот е предизвикан во целост или де-
лум со слабости во управувањето со заводот, со-
бранието на републичкиот завод за социјално оси-
гурување може да реши на односниот завод да не 
му се покрие мањокот според ст. 3 на овој член 
или да се покрие само делум. 

Остатокот на мањокот што не би бил покриен 
на начин предвиден во предните ставови на овој 
член, се покрива според решението од собранието 
на околискиот (градскиот) завод со времен кредит 
добиен од банката. 

Член 17 
Собранието на републичкиот завод за социјално 

осигурување може да реши, врз основа на завр-
шните сметки на фондовите за здравствено осигу-
рување, мањоците на поодделни заводи за социјал-
но осигурување да се покријат од вишоците на 
други заводи, ако средствата од резервата на репу-
бличкиот фонд за здравствено реосигурување не се 
достаточни за тоа. 

Заводите за социјално осигурување што реали-
зирале вишок, учествуваат во покривањето на ма-
њоците на другите заводи со процентот што му 
одговара на сразмерот на вкупниот износ на мањо-
ците (чл- 16 ст. 3 точ. 2) спрема вкупниот износ на 
вишоците издвоени за оваа цел (чл. 14 ст. 2). 

За покривање на мањоците според предниот 
став, можат да се употребат само средствата издво-
ени во смисла на чл. 14 од оваа уредба'. 

Член 18 
За кредитот што му е одобрен на околискиот 

(градскиот) завод за социјално осигурување за да 
се покрие мањокот, гарантира народниот одбор на 
околијата (градот). 

Заводот за социјално осигурување е должен да 
го врати кредитот во срокот за кој му е одобрен 
кредитот. Ако заводот не го врати кредитот во 
определениот срок, народниот одбор може да до-
несе решение за распуштање на собранието на за-
водот и за распишување избори за новото собрание. 
Во тој случај народниот одбор определува органи 
на времената управа на заводот до избирањето на 
ново собрание. 

Заводот за социјално осигурување е должен да 
ги врати, по барање од народниот одбора на околи-
јата (градат), во идната година средствата што ги 
исплатил народниот одбор врз основа на гаран-
цијата за кредитот. 9 

2. Фондови за превентивна здравствена заштита 
Член 19 

Околиските (градските) и републичките заводи 
за социјално осигурување формираат задолжител-
но фонд за Превентивна здравствена заштита. 

Во фондовите за превентивна здравствена за^ 
штита се издвојуваат 3% од вкупно реализиравме 
придонес за здравотззшо! о т у ф у р т ? . Ш - 1 
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Собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување определува со свое решение кој дел 
од придонесот издвоен според предниот став, вле-
гува како приход на фондот за превентивна здрав-
ствана заштита на републичкиот завод за социјал-
но осигурување. Овој дел не може да надмине 50% 
од вкупниот износ на придонесот издвоен за пре-
вентивна здравствена заштита. 

Фондот за превентивна здравствена заштита на 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигу-
рување се формира од: 

1) делот на придонесот издвоен според ст. 2 на 
овој член што преостанува по изземањето на сред-
ствата за фондот за превентивна здравствена за-
штита на републичкиот завод за социјално осигу-
рување; 

2) делот на вишокот на фондот за здравствено 
осигурување што ќе го определи собранието на око-
лискиот (градскиот) завод за социјално осигуру-
вање; 

3) приходот од паричните казни за прекршо-
ците и други повреди на одредбите од Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбен,иците; 

4) приходот од интересот на средствата на тој 
фонд. 

Член 20 
Од фондот за превентивна здравствена заштита 

се вршат расходи во врска со преземањето на мер-
ките и извршувањето на задачите предвидени во 
главата V од Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците. 

Решение за преземање мерки и извршување 
задачи во смисла на предниот став, како и за ви-
сината на средствата што ќе се употребат за спро-
ведување поодделни мерки и задачи, донесува 
собран,ието на околискиот (градскиот) односно на 
републичкиот завод за социјално осигурување во 
согласност со надлежниот народен одбор односно 
со републичкиот извршен совет. Заводите за соци-
јално осигурување го донесуваат ова решение по 
прибавено мислење од комисијата на стручните 
здравствени работници односно од соодветната 
здравствена установа. 

Народниот одбор односно републичкиот извр-
шен совет може да не даде согласност на решени-
ето од предниот став ако утврди дека таа не е во 
согласност со општите мерки на превентивната за-
штита што се преземаат на подрачјето на околи-
јата (градот) односно на територијата на народната 
република. 

Ако неволниот одбор не ја даде согласноста, 
спорот го решава републичкиот извршен совет. 

Расходите од фондот за превентивна здрав-
ствен-а заштита можат да се вршат само во гра-
ниците на реализираните средства. 

Средствата на фондот што во текот на годи-
ната не би: биле потрошени, остануваат во фондот 
за превентивна здравствена заштита. 

3. Фондови со одделна предопределеност 
Член 21 

Како фондови со одделна предопределеност во 
кои може да се видува дел од вишокот во смисла 
на чл- 15 од оваа уредба, можат да се формираат 
само фондови што служат за унапредување на 
здравствената заштита на осигурениците. Со реше-
нието за оснивање фондови со одделна предопре-
деленост се утврдува и начинот на употребата! на 
средствата на тие фондови.. Овие фондови мораат 
да имаат свои претсметки во согласност со одреде-
ната! пред определеност на фондовите. 

Решението за оснивање фондови со одделна 
предопределеност го донесува собранието на око-
лискиот (градскиот) завод за социјално осигурува-
ње во согласност со надлежниот народен одбор. 

Народниот одбор може да не ја даде согласно-
ста на решението од предниот став ако утврди дека 
решението не е во согласност со општите мерки 
на здравствената изградба!. Во случај на спор, ре-
џш!ва републичкиот извршеа совет. 

Собранието на републичкиот завод за социјал-
но осигурување во согласност со републичкиот из-
вршен совет, може да реши од остатокот на вишо-
кот (чл. 15 ст. 1 точ. 2) да се издвојува, определен 
дел во фондот за здравствена изградба кај репу-
бличкиот завод за социјално осигурување пред ра-
споредувањето во фондовите со одделна гаредопре-
деленсст. 

Републичкиот извршен совет може да не ја 
даде согласноста на решението од предниот став 
ако утврди дека решението не е во согласност со 
општите мерхи на здравствената изградба 

4. Фонд за здравствоно реосигурување 
а) П р и х о д и и р а с х о д и 

Член 22 
Фондот за здравствено реосигурување при ре-

публичкиот завод за социјално осигурување се 
формира од: 

1) премиите за задолжително реосигурување 
што ги плаќаат сите околиски (градски) заводи за 
социјално осигурување; 

2) премиите за доброволно реосигурување што 
ги плаќаат заводите што склучиле договори за 
такво реосигурување (чл. 10 ст- 2); 

3) интересот на средствата на фондот. 
Од премиите за задолжително реосигурување 

се издвојува определен дел за резерва. 
Работењето на фондот за здравствено реосигу-

рување се води одделно за задолжителното, а од-
делно за доброволното реосигурување. 

Член 23 
Од фондот за здравствено реосигурување се 

исплатуваат надоместувањата врз основа на задол-
жителното реосигурување за случаите предвидени 
со оваа уредба, како и надоместувањата воз основа 
на доброволното реосигурување за случаите опре-
делени во склучените договори. 

Средствата на фондот за здравствено рсосигу-
рување што ќе преостанат по извршувањето на 
конечната годишна пресметка по сите обврски, се 
внесуваат во резервата на фондот. 

Член 24 
Од ,резервата на фондот за здравствено реоси-

гурување се осигуруваат д-ополнителни средства за 
случај кога уплатените премии не се достаточни 
за извршување на обврските на фондот за здрав-
ствено реосигурување. 

Средствата што ќе преостанат во резерва се 
употребуваат за покривање мањоците на околи-
ските (градските) заводи за социјално осигурување -
на начинот и под условите предвидени во чл. 16 
ст. 3—5 од оваа уредба. 

б) С п р о в е д у в а њ е н а р е о с и г у р у в а њ е 
Член 25 

Со задолжителното реосигурување кај репу-
бличкиот фонд за здравствено реосигурување (чл. 
9) се осигурува израмнувањето еа разликите во 
приходите и расходите на поодделни околиски 
(градски) заводи за социјално осигурување што ќе 
настанат во случаи: 

1) кога поради пониската средност на платите 
средниот придонес за здравствено осигурување на 
еден осигуреник е понизок од износот на републич-
ката средиост; 

2) кога поради неповолни санитарни услови ко-
ристењето на поодделни здравствени услуги е по-
големо од износот на републичката средност; 

3) кога бројот на заболувањата од болести што 
за поодделни подрачја имаат одделно значење, е 
поголем од износот на републичката средност на 
тие заболувања; 

4) кога процентот на осигурениците — жени е 
поголем од износот на републичката сродност; 

5) кога средниот број на членовите на фами-
лија на еден осигуреник е поголем од износот на 
републичката сродност. 

Собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување може со свое решение да предвиди и 
други случаи за кои ќе се спроведува задолжител-
ното реосигурување. 
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Член 26 
За да се спроведе задолжителното реошгуру^ 

вање собранието на републичкиот завод за соад^ 
јал но осигурување ги утврдува со своето решение: 

1) висината на премијата која се установува во 
определен процент од придонесот за здравственото 
осигурување како и висината на издвојувањето за 
резерва; 

2) износите на републичките средности за слу-
чаи на задолжителното реосигурување (чл- 25) и 
најмалите процен-ти на отстапувањето од тие из-
носи за кои ќе се врши надоместување од фондот 
за реосигурувањ,е; 

3) висината на надоместувањето за поодделни 
случаи за реосигурување; 

4) начинот на пресметувањето на премиите и 
надоместува-њата, начинот на документацијата на 
барањата за надоместување, како и постапка за. 
остварување на правата за надоместување. 

Премиите за задолжително реосигурување се 
установуваат во висина која треба да им одговара 
на' предвидените обврски од фондот за реосигуру-
вање. 

Надоместувањето за џоодделни случаи на рео-
сигурување се установува во обемот што осигурува 
достаточно израмнување на разликите во прихо-
дите и расходите на здравственото осигурување ка ј 
околиските (градските) заводи за социјално осигу-
рување. 

Решението на собранието на републичкиот за-
вод за социјално осигурување донесено во смисла 
на горните ставови, добива задолжителна сила кога 
неговата согласност со одредбите од оваа уредба 
ќе ја потврди собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурување. 

Член 27 
За да се спроведе доброволното реосигурување 

собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување ги утврдува со свое решение: 

1) случаите на вонредни ризици за кои може 
да се договара доброволно реосигурување, како што 
се: несреќи на групи осигуреници предизвикани со 
несреќен случај, групни професионашни заболува-
ња, епидемии и сл.; 

2) висината на премиите и висината на надо-
местувањата за поодделни ризици; 

3) најмалото време за траење на реосигурува-
њето за поодделни случаи, услови за склучување 
договори, како и услови и постапката за призна-
вање на надоместувањата од доброволното реоси-
гурување. 

Доброволното реосигурување се спроведува врз 
основа на договорите што ги склучуваат околиските 
(градските) заводи за социјално осигурување по 
решение од своето собрание. 

Член 28 
Околиските (градските) завода за с о ц и ј а л а 

осигурување должни се откога ќе помине секое ка -
лендарско тримесечје да испратат до републичкиот 
завод за социјално осигурување за минатиот период 
од почетокот на годината податоци (документација) 
врз основа на кои републичкиот завод ќе утврди 
дали настапиле случаите на за дол жители ото рео^ 
сигурување за кои се врши надоместувањето. 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
врз основа на предложената документација: 

1) врши пресметување за заводите при кои на^ 
стапиле случаи на реост учување; 

2) донесува решенија за признавање на правото 
на надоместување и за висината на надоместуваа 
њето за пооддел,ни случаи. 

Во периодот меѓу поодделни пресметки им се 
одобрува времено на околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување аконтација според виси-
ната на надоместувањата признаени за минатиот 
период. 

Конечно пресметување на надоместувањата што 
припаѓаат за неодделна година, врши републичкиот 
завод на крај на годината врз основа на износите 
на годишните вредности за случаи на реосигуру-
вање (чл. 25) ка ј поодделен околиски (градски) за-
вод зд еодаУшш осигурување. 

Кога треба надоместувањето да се изврши 
поради тоа што заради неповолни санитарии услови 
е нагодемено користењето на здравствените услуги, 
(чл. 25 ст-1 тон. 2), оценката за тоа дали постојат 
тие услови, како и во која мерка влијаеле и вли-
јаат тие врз наголемувањето на користењето, ја 
донесува извршниот одбор на републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

Кога треба надоместувањето да се изврши едно-
времено врз повеќе основа на реосигурувањето од 
чл. 25 ст. 1 на оваа уредба, надоместувањето врз 
неодделна основа може сразмерно да се намали ако 
е делум содржано во надоместувањето што се при-
знава врз друга основа. Решѕжмето за висината на 
намалувањето на надоместувањата го дане сува из-
вршниот одбор на републичкиот завод за социјал-
но осигурување. 

Чле-н В 
За да се реализира надоместувањето врз основа 

на доброволното реосигурување, околиските (град-
ските) заводи за социјално осигурување поднесу-
ваат барање и документација за секој неодделен 
случај на реосигурување предвиден со склучениот 
договор за реосигурување. 

Решението за признавање правото на надоме-
стување и за висината на надоместување за не-
одделен случај на реосигурување, го донесува ди-
ректорот на републичкиот завод за социјално оси-
гурување. 

Член 30 
Против решението од директорот на републич-

киот завод за правото на надоместување и за ви-
сината на надоместувањето врз основа на реоси-
гурување (чл. 28 ст. 2 и чл. 29) околискиот (градскиот) 
завод за социјално осигурување може да подаде 
преговор до измрданиот одбор на републичк,иот за -
вод за соЈ^ијално осигурување во срок од 15 дена 
по приемот на решението. 

Против решението од извршнот одбор на репу-
бличкиот завод за социјално осигурување донесено 
според горниот став и според чл. 28 ст- 5 и 6 од 
оваа уредба, може да се подаде жалба до собра-
нието на републичкиот завод за социјално осигу-
рување во срок од 15 дена по приемот на решението. 

Сре^ст^а за долгорочни осигурувања 
1. Фонд за инвалидско-иензшшо осигурување и до^ 
датоци на деца (фонд за долгорочни осигурувања) 

Член 31 
За остварување правата на осигурениците од 

ицвалидскотпензионото осигурување и додатоците 
на деца црн републичките завода за социјално оси-
гурување се формира фонд за инвалидско-пензио-
во осигурување и додатоци на деца (фонд за дол^ 
горочни осигурувања). 

Фондот за долгорочни осигурувања се фор-
мира од: 

1) придонесот за нива ли деко -пензионо осигуру^ 
вање и додатоците на деца, по издвојување на 
определениот процент за резерва според одредбите 
од оваа уредба; 

2) интересот на средствата од фондот. 
Член 32 % 

Резервата на фондот за долгорочни осигурува4' 
ња се формира ОЈД: 

1) делот во висина од 1% од придонесите реа л % 
зурани за инвалидско -пензисшото осигурување 1/1 
додатоците на деца; 

2) делот на вишокот на фондот за долгорочна 
осигурувања, што ќе го определи собранието на 
публичкиот завод за социјално осигурување. 

Издвојувањето за резерва во висина на горниов 
став се врши задолжително се' додека средствата 
на резервата не ќе достасаат 10% од средност^ 
на годишните расходи на фондот за долгорочни! 
осигурувања за последни три години. Кога резер-
вата ќе ја достаса таа висина, натамошно издѕоју^ 
вање може да се врши само од реализираниот ВИЈ 
шок, а во висината што ќе ј а оррЈДОда Џ0ШШШ9 
на заводот. - ^ ^ 
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Ако поради употребата на средствата висината 
на резервата ќе се намали под 10%, издвојувањето 
според ст. 2 на овој член се продолжува, се' додека 
резервата не ќе ја достаса повторно таа висина. 

Член 33 
Од фондот за долгорочни осигурувања се вр-

шат расходи за: 
1) иншждкини, инвалидски пензии и отпрат-

кини; 
2) за трошоците на преквалификација и реха-

билитација и за трошоците на комисиските пре-
гледи на инвалидите на трудот; 

3) старосни и фамилијарни пензии; 
, . 4) придонесот за здравствена заштита на ужи-
вателите на инвалиднини и пензии; 

5) додатоци на деца; 
6) ли,чни и материјални расходи на службата. 
Расходите за уживателите на пензии и инва-

лиднини се намируваат од фондот за долгорочни 
осигурувања на републичкиот завод за социјално 
осигурување на чие подрачје постојан0 живее ужи-
вателот. Л 

%. Употреба на реализираните вишоци и покривање 
на мањоците 

Член 34 
Вишокот на фондот за долгорочни осигурувања 

се расподелува со решение на собранието на репу-
бличкиот завод на следен начин: 

1) најмалку 25% се внесува во резервата (чл. 
32), а 

2) остатокот во фондовите со одделна предо-
пр е д ел еност за унапрдеување на инвалидската и 
фамилијарната заштита, во согласност со републи-
чкиот извршен совет. 

Член 35 
Мањокот на фондот за долгорочни осигурувања 

се покрива од резервата на тој фонд. 
Ако средствата на резервата не се достаточни, 

преостанатиот дел на мањокот се покрива од сред-
ствата на фондовите со одделна предопреде л еност, а 
ако ни тие средства не се достаточни, остатокот се 
покрива со кредит. 

За кредитот одобрен на републичкиот завод 
гарантира народната република. 

В) Средства на Сојузниот завод за социјално 
осигурување 

Член 36 
Средствата за расходите на Сојузниот завод за 

социјално осигурување се реализираат со издвоју-
вање на определениот дел на придонесите напла-
тени според општата норма на придонесот за соци-
јално осигурување. 

Висината на издвојувањето во смисла на гор-
ниот став, ја утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 37 
Од средствата на Сојузниот завод за социјално 

осигурување се вршат расходи: 
1) за исплата на пензии и инвалиднини на ли-

цата што живеат во странство а имаат право на 
пензија или инвалиднина врз основа на дома-шните 
прописи! за социјалното осигурување или врз осно-
ва на меѓународни спогодби; 

2) за лични, материјални и функционални ра-
сходи на службата на Сојузниот завод за социјал-
но осигурување. 

Член 38 
Собранието на Сојузниот завод за социјално 

осигурување може со свое решение, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, да оснива шри тој за-
вод фондови со одделна предопределеност заради 
учество при преземањето на мерки за унапредува-
ње на здравствената служба и други здравствени 
мерки од општо значење. Со ова решение се опре-
делува од кои извори, во која висина и н;а кој на-
чин ќе ги осигуруваат заводите за социјално оси-
гурување средствата за тие фондови. 

За употребата на средствата од фо-ндовите со 
одделна предопределен ост решава собранието на 
,сојузниот завод за социјално осигурување во согла-

ЈЅЕЗЅЅ 513 Сојузниот извршен о о в т 

Г) Средства за материјално осигурува^ на 
лицата што се времено вон работен однос 

Член 39 
Средствата за материјално осигурување де-

цата што се времено вон работен Односу се Ј Ф ! ^ " 
зираат од делот на придонесот о д р е д и ш стојил 
чл. 3 ст. 1 точ- 9 од оваа уредба. 

Член 40 
Средствата реализирани за материјално осигу-

рување на лицата што се вршено ш и р а б о т а од-
нос му ги ставаат на располагање околиските (град-
ските) заводи за социјално осигурување на шгдаот 
на службата за даоредурање на трудот да ч т под-
рачје се реализирани средствата. 

Член 41 
Начинот на осигурувањето на д о п о л н е т и в е 

средства за осигурување на тавата за лвдачф Шјр 
се времено рон работен однос и за п ш ^ ф и 
на службата за посредување на трудот, го хфапи^ 
глува републичкиот извршен соѕет. 

III. ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Обврзници на придонесот 
Член 42 

Стопанските организации, државните органи и 
установите плаќаат придонес: 

а) за сите лица на работа кај над; 
б) за учениците во стопанството; 
в) за лицата на задолжителна клод доброволна 

пракса (чл. 11 ст. 1 точ. 2 и 4 од Законот з4 здоан^ 
стоеното осигурување); 

г) за лицата што времено, откога го преданава 
работниот однос, се упатени на школување шеи 
усовршување (чл. 11 ст. 1 точ. 3 од законот). 

Претставничките тела на органите на власта 
плаќаат придонес и за членовите на тие претстав-
нички тела што примаат постојана награда за сво-
јата работа-

Општествените организации, стручните здру-
женија и коморите плаќаат придонес: 

а) за избраните лица со постојани должности 
со постојана награда кај тие органи; 

б) за лицата од ст. 1 на овој член. 
Работодавците плаќаат придонес за лицата што 

се на работа кај нив и за учениците во стопан-
ство-то. 

Органите на службата за посредување на тру-
дот плаќаат придонес за лицата што се наоѓаат вре-
мено вон работен однос, а кои имаат право на 
здравствено осигурување. 

Самите осигуреници - државјани на ФНРЈ пла-
ќаат придонес: 

а) ако се на работа во странски дипломатски и 
конзуларни претставништва и мисии; или во лична 
служба при претставници што уживаат дипломатски 
имунитет; 

б) ако се ,на работа во странство, во согласност 
со надлежниот државен орган, при меѓународни 
организации и установи, при меѓународни опште-
ствени или стопански организации, или при стран-
ски стопански органзании или претпријатија; 

в) ако по овластените дадено од надлежниот 
орган заминале во странство заради определено 
запослување (чл. 9 од законот) и таму влегле во 
работа, 

Член 43 
Како лица на работа во смисла на претходниот 

член во случаите определени со оваа уредба или 
со други прописи се сметаат и лицата кои во опре-
делени случаи работат за хонорар или за награда 

2. Основи за пресметување на придонесот 
Член 44 

Кај стопанските организации се земаат како 
основа за пресметување на придонесот: 

1) исплатените плати пресметани според вре-
мето односно според ефектот врз основа на тариф-
ниот правилник, како и следниве додатоци одно-
сно исплати: 

а) во стопанските организации на речниот соо-
браќај - нуркачките додатоци; 
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б) кеоонски додатоци, туневски додатоци, како 
и додатоци за работа во вода; 

в) во стопанските организации на воздушниот 
сообр-аќај: премии на летаните на стопанската ави-
јација; премиите за исполнување на нормата на 
летањето; додатоците за одделни услови на рабо-
тата на автомеханичарите; додатоците за работа 
на извршниот персонал во сезонските работни еди-
ници во износот над редовниот тарифен стаз на 
овој персонал; додатоците за ненормирано работно 
време на шоферите; летачката додатоци; 

г) во стопанските организации на поморското 
стопанство: нуркачките додатоци; определените из-
носи на странска валута што ги прима укрцаниот 
персонал за време на престојот на бродот вон крај-
брежното море на ФНРЈ; додатоците во определен 
процент од тарифните ставови за укрцаниот пер-
сонал на бродовите" цистерни (танчери); 

д) наградите за реализирани заштеди во мате-
ријали и други трошоци; 

ѓ) стипендиите на лицата што биле во работен 
однос, па од страна на стопанската организација се 
упатени на школување односно стручно усовршу-
вање; 

2) другите издатоци што се признаваат како 
плати, и тоа: 

а) наградите за работа на учениците во стопан-
ството и на учениците на индустриските школи, 
^наградите на лицата на задолжителна пракса, како 
ги на другите л-ица што се оспособуваат или усовр-
ЈШузаЈат стручно за потребите на стопанската орга-
низација, без обѕир дали оспособувањето или усовр-
I шувањето се врши во самата стопанска организа-
ција или надвор од неа, во земјава или во стран-
ство; 

б) надоместувањата на платите за време на го-
дишен одмор и за дните на државни и народни 
празници; 

в) надоместувањата на платата за време на 
оддалечување од работа; 

г) надоместувањата на платата за време на 
, прекин во работата, во износот во кој се испла-

туваат; 
д) хонорарите на постојаните и повремените со-

работници; 
3) провизиите на аквизитерите на кои врше-

њето на работите на аквизитери им е исклучиво 
занимање. 

Не се сметаат како хонорари на постојаните и 
(повремените соработници во смисла на точ. 2 под д) 
на овој член и не влегуваат во основата за пресме-
тување на придонесот исплатите што се вршат за 
ракописи објавени во весници и отпеани ја — за 
рецензија, лектура, коректура и редакција на сора-

" болниците на периодични списанија, како и за пре-
давања на курсеви, семинари, народни и работнички 
универзитети и сл., ако хонорарите не се опреде-
лиш! во постојани месечни износи. Исто така, не 
влегуваат во основата за пресметување на придо-
несот исплатите што се вршат на име надоместување 
за извршена самостојна работа на повремените со-
работници врз основа на одделните договори а не 
врз основа на договорот за работата, како што се 
хонорарите за книжевни, уметнички, научни, струч-
ни и слични дела. 

Ка ј државните органи и установи, банките и 
штедилниците и општествените организации се зе-
маат како основа при пресметувањето на придо-
несот: 

платите (основната и дополнителната) и хо-
норарите (ст. 1 точ. 2 под е) и ст. 2 ); 

2) додатоците и наградите. 
Кај другите обврзници на придонесот и кај ра-

ботодавците се земаат како основа за пресметување 
на придонесот платите и другите издатоци што се 
(Земаат како основа при пресметувањето на придо-
несот н,а стопанските организации-

в е основата за пресметување и плаќање на 
придонесот според горните ставови, влегува и па-
ричната вредност на примањата во натура. Парич-

, ниот еквивалент за поодделни видови примања во 
натура го определуваат наро-дните републики со 

свои препиев, освен (примањата во натура ќаЈ вое-
ните организациони единици, за коишто паричниот 
еквивалент го определува Државниот секретар за 
работи на народната одбрана. 

По исклучок од горниот став, примањата во 
натура што според одделни прописи влегуваат во 
материјалните и режиските трошоци на дтопански-
те организации, односно во материј^Жно-Љератиз-
ките расходи на државните органи и установи, не 
влегуваат во основата за пресметување на придо-
несот, ниту во основата за определување на надо-
местувањето место плата во смисла на чл. 32 ст. 3 
од Уредбата за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55Ѓ54). 

Член 45 
За работниците и службениците на стопанските 

и други организации, како и на државните органи 
и установи, додека се со служба во странство или 
стручно се оспособуваат во странство, придонесот 
за социјално осигурување се плаќа: 

1) на платата што им припаѓа 1Са овие работ-
ници и службеници кога се со служба во земјава 
— според општата норма на придонесот за соци-
јално осигурување, и 

2) на разликата меѓу износот на платата во 
земјава и платата во странство, пресметана според 
званичниот курс, — според нормата на придонесот 
за здравствено осигурување што ја определува Со-
јузниот извршен совет. 

Според одредбите од горниот став се плаќаат 
придонесот и во случаите кога обврзници на при-
донесот се самите осигуреници (чл. 42 ст. 6 под 
б) и Е) . 

За осигурениците на кои им е осигурено здрав-
ствено осигурување во странство в л о ш е л а на чл. 
82 од Законот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците, се плаќа само придо-
несот според општата норма на плавата' во земјава 
(ст. 1 точ. 1)- ' 

Врз основа на уплатите според ст. 1 точ. 1 на 
овој член се осигуруваат правата од долгорочните 
осигурувања и од здравственото осигурување во 
земјава, а врз основа на уплатите според точ. 2 од 
истиот став се осигуруваат правата од здравстве-
ното осигурување во странство. 

Член 46 
Ако платите на осигурениците не се утврдени 

во определен износ, или се утврдени делум во на-
тура, или осигурениците не се редовно во работа 
со определено работно време, или се наоѓаат на 
неплатено отсуство или ако не се водат потребни 
евиденции во врска со примањата на определени 
категории осигуреници, — Сојузниот завод за со-
цијално осигурување може во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет да ги утврди: 

1) најмалите износи што се земаат како основи ; 
за плаќање на придонесот за осигурениците на р а - ' ; 
бота кај поодделни категории обврзници на' при-' 
донесот (минимални основи); 

2) паушалните износи што се земаат како обнд^ 
ви за плаќање на придонесот за лицата што не сет% 
во работа со полно редовно работно време, како и 
за поодделни категории осигуреници без обѕир на ' 
работното време (паушални основи); 

3) плаќањето на придонесот за поодделни ка-
тегории осигуреници во определен паушален износ 
место според пропишаната норма и основа (пау-
шален придонес). 

3. Норми на придонесот 
а) О п ш т а н о р м а н а п р и д о н е с о т з а 

с о ц и ј а л н о о с и г у р у в а њ е 
Член 47 

Придонесот се плаќа според општата норма на 
придонесот за социјално осигурување определена 
со сојузниот општествен план, освен ЕО случаи: 

1) кога според одредбите од оваа уредба или 
според одделните прописи за поодделни категории 
осигуреници е определена' намалена општа норма 
на придонесот за социјално осигурување, ш т 
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2) кога пар-ади определувањето на одделната 
норма ца придонесот за здравствено осигурување 
нормата на вкупниот придонес е повисока или по-
ниска ед општата норма на придонесот за социјал-
но осигурување. 

Намалени општи норми на придонесот за соци-
јално осигурување во смисла на тон. 1 од горниот 
став, можат да се утврдат само со сојузни прописи, 
б) О д д е л н и н о р м и н а п р и д о н е с о т з а 

з д р а в с т в е н о о с и г у р у в а њ е 
Член 48 

Придонесѕе за здравствено осигурување се на-
платува според нормите што им одговараат на ра-
сходите на здравственото осигурување за осигуре-
ниците на работа кај поодделни обврзници на 
придонесот. 

Придонесот според одделните %норми се напла-
тува од обврзниците на придонесот што земаат на 
работа поголем број осигуреници, како и од обвр-
зниците на определена гранка односно дејност — 
без обѕир' на бројот на осигурениците на работа 
к а ј низ. 

Член 49 
Заради утврдување одделни норми на придо-

несот за здравствено осигурување, собранието на 
републичкиот завод за социјално осигурување ги 
-определува со свое, решение: 

1) најмалиот број осигуреници на работа ка ј 
поодделни обврзник на придонесот, што обврзува 
да се определи одделна норма; 

2) најмалиот среден расход на здравственото 
осигурување по еден осигуреник, како и најмалиот 
(процент на изостаноци од работа поради болести и 
повреди, за чие надминување ќе се определува за-
должително одделна норма, без обѕир на средноста 
на подрачјето на, околискиот (градскиот) завод за 
социјално осигурување; 

3) најмалото, отстапување од средноста на ра-
сходите на здравственото осигурување по еден оси-
гуреник на подрачјето на околискиот (градскиот) 
завод за социјално осигурување, како и најмалото 
отстапување од среднсста на изостаноците од ра-
бота поради болести и повреди на подрачјето на за-
водот, за кои задолжително се определува одделна 
норма; 

4) најмалите одделни норми на придонесот за 
здравствено осигурување што ќе се определуваат 
задолжително за определено отстапување од уред-
носта на расходите односно од средноста на изо-
станоците од работа на подрачјето на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурувани 

Минималните износи односно процентите во 
смисла н4 горниот став, можат да се утврдат и за 
поодделни стопански гранки. Во тој случај со ре-
шението од собранието на републичкиот завод се 
определува во кои случаи и под кои услови опре-
делувањето на одделните норми ќе се врши врз 
основа на минимумите утврдени според стопански-
те траеше. 

Решението од собранието на републичкиот за-
вод за социјално осигурување донесено во смисла 
на ,горните ставови, добива задолжителна сила кога 
неговата согласност со одредбите од оваа уредба ќе 
ја потврди собранието на Сојуз-ниот завод за со-
цијално осигурување. 

Член 50 
Нормите на придонесот според кои поодделни 

обврзници ќе го плаќаат придонесот за здравствено 
осигурување се утврдуваат во таблицата на оддел-
ните норми на придонесот за здравствено осигуру-
вање, што ја донесува со свое решение собранието 
на. околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување. 

Одделните норми во таблицата се утврдуваат 
врз основа на средно ста на расходите за здрав-
ствено осигурување по еден осигуреник: и врз осно-
ва на средноста на изостаноците од работа поради 
болести и повреди на подрачјето на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување при 
зЗЃго задолжително се земаат во обѕир и миниму-
Ж ѓ в определени со решение од собранието на ре-
Д у д г о ѕ т о ^ одвод т социјално осигурување (Член! 49). 

Процентот на највисоката одделна норма на 
придонесот за здравствено осигурување определен 
во таблицата може да го надмине најмногу за 4 
процентот на општата норма на придонесот за 
здравствено осигурување (чл. 3 ст. 1 точ. 1). Про-
центот на најниската одделна норма во таблицата 
може да биде најмногу за 2 понизок од процентот 
на општата норма на придонесот за здравствено 
осигурување. 

Член 51 
Врз основа на таблицата на одделните норми 

на придонесот за здравствено осигурување (чл. 50) 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигуру-
вање ја утврдува соодветната одделна норма за 
поодделен обврзник на придонесот, и тоа: 

1) ако расходите на здравственото осигурување 
за осигурениците на работа ка ј обврзникот на при-
донесот се поголеми или помали од определената 
среденост, или 

2) ако сродноста на изостаноците од работа по-
ради болести и повреди на осигурениците на работа 
кај обврзниците на придонесот е повисока или по-
ниска од определената уредност на изостаноците. 

Решението за утврдување одделната норма за 
поодделен обврзник го донесува директорот на 
заводот. 

Решенијата за определување одделната норма 
на придонесот се испраќаат до обврзниците на при-
донесот, а за стопанските организации и за други 
обврзници што го вршат своето работење преку 
банка — и до филијалата на банката при која се 
води нивната сметка-

Обврската за плаќање на придонесот според 
определената одделна норма започнува на првиот 
ден на идниот месец откога ќе му се предаде ре-
шението на обврзникот. 

Против решението донесено според ст. 2 на овој 
член, обврзникот на придонесот може да подаде 
жалба до републичкиот завод за социјално осигу-
рување во срок од осум дена по приемот на реше-
нието. Решенија по жалбата донесува директорот 
на заводот. 

Член 52 
На обврзниците на придонесот на кои опреде-

лената' одделна норма на придонесот за здравстве-
но осигурување им е повисока или пониска од 
општата норма на придонесот за здравствено оси-
гурување (чл. 3 ст. 1 точ-1) им се наголемува односно 
намалува вкупната норма според која го плаќаат 
тие обврзници придонесот за социјално осигурува-
ње за разликата меѓу општата и одделната норма 
на придонесот за здравствено осигурување. 

в) Н а м а л е н и о п ш т и н о р м и н а п р и д о -
н е с о т з а с о ц и ј а л н о о с и г у р у в а њ е 

Член 53 
Придонесот се плаќа според намалената општа 

норма- на придонесот за социјално осигурување з-а: 
1) учениците во стопанството; 
2) сезонските селско-стопански работници на 

работа к а ј селско-стопански организации (земјодел-
ски стопанства, земјоделски задруги основани како 
претпријатија, селански работни задруги и земјо-
делски! стопанства на задругите); 

3) припадниците на Народната милиција; 
4) укрцаните морнари и бродари. 
Како намалена општа норма на придонесот 

за учениците во стопанство и сезонските селско-
стопански работници (ст. 1 точ. 1 и 2) важи општата 
норма на придонесот за здравствено осигурување 
опр,еделена за територијата на поодделна народна 
република (чл. 3). 

За припадниците на Народната милиција, како 
и за укрцаните морнари и бродари (ст- 1 точ. 3 и 4) 
општата норма на придонесот за социјално осигуру-
вање се намалува за вредноста на давањата што 
им ја осигуруваат обврзниците на придонесот на 
овие осигуреници! на утовар на своите средства (чл. 
30 и 104 од Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците). 
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Член 54 
За осигурениците што се осигурени како при-

падници! на самостојни професионални дејности врз 
основа на одделни прописи и договори, придонесот 
за социјално осигурување се пресметува според 
формите и основите определени во тие прописи 
односно договори. 

Член 55 
Ре,публичкиот завод за социјално осигурување 

определува со решение од своето собрание,, кој дел 
придонесите реализирани според намалените 

опШЈИ норми на придонесот за социјално осигуру-
вале се внесува во фондот за здравствено осигу-
рувања, а кој дел во фондот за долгорочни оси-
гурувања. 

4. Додаток на придонесот 
Член 56 

На обврзниците на придонесот кај кои ќе се 
утврди дека бројот на заболувањата или траењето 
на боледувањата на осигурениците на работа кај 
нив значително пораснал затоа што не се спрове-
дени или се недостаточно спроведени здравствените 
и техничките мерки пропишани односно наредени 
со цел да се заштитат лицата на работа, околиски-
от (градскиот) завод за социјално осигурување ќе 
определи да се плаќа додаток на придонесот. Овој 
додаток може да изнесува најмногу 2% од осно-
вата за пресметување на придонесот. 

Собранието ,на републичкиот завод за социјално 
осигурување утврдува со свое решение, донесено 
во согласност со републичкиот извршен совет, 
општи услови во поглед на воведувањето и виси-
ната на додатокот на придонесот. 

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување може да му предложи на Сојузниот 
извршен совет да го укине решението донесено 
според горниот став, ако утврди дека решението 
не е во согласност со одредбите од оваа уредба, 
односно дека не е целесообразно со обѕир на един-
ствената основа на социјалното осигурување. 

Член 57 
Решението со кое врз основа на решението од 

собранието на републичкиот завод за социјално о-
сигурување (чл. 56 ст. 2) се утврдува обврската 
за плаќање на додатокот на придонесот за неод-
делен обврзник на придонесот, го донесува дирек-
торот на околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување откога ќе прибави мислење од над-
лежната инспекција на трудот. 

За престанокот на обврската за плаќање на до-
датокот на придонесот решава, по барање од обвр-
зникот на придонесот, директорот на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување откога 
ќе прибави мислење од надлежната инспекција на 
трудот. 

Против решението за обврската за плаќање 
додаток на прид,онесот како и против решението 
со кое се одбива барањето за престанок на обвр-
ската за плаќање на додатокот на придонесот, об-
врзникот на придонесот може во срок од 15 дена 
од примањето на решението да подаде жалба до ре-
публичкиот завод за социјално осигурување' 

Жалбата подадена во пропишаниот срок го од-
ложува извршувањето. 

Член 58 
Републичката инспекција на трудот има право 

да врши ревизија на оценките дадени од страна 
на околиските (градските) инспекции на трудот за 
постоење на усл-овите за воведување односно уки-
нување на обврската за плаќање на додатокот на 
придонесот. Оценката на републичката инспекци-

ј а дадена по извршенава ревизија, задолжителна 
е за заводот и за обврзникот на придонесот. 

Ако врз основа на ревизиона оценка од ре-
публичката инспекција на трудот обврската за 
плаќање Јна додатокот на придонесот ќе треба да 
се укине или измени, укинувањето односно изме-
ната важи од првиот ден на идаијсиз ^есец до до-
несувањето Јф ^вшиоадта оценка. V ^ - , ., ^ 

5. Наплата на придонесот 
Член 59 

Обврската' за плаќање на придонесот за соци-
јално осигурување за стопанските организации, др-
жавните органи и установи, како и за општестве-
ните организации, стасува на денот кога се поди-
гаат од банката средства за исплата, на платите. 

За работодавците и обврзниците што не го водат 
своето финансиско работење преку банка обврската 
за плаќање на придонесот за социјално осигуру-
вање стасува последниот ден ,на оној месец за кој се 
врши исплатата — ако исплатата на платата е дого-
ворена наназад, а од првиот ден на оној месец за 
кој се врши исплатата — ако исплатата на платата 
е договорена однапред. 

За осигурениците — припадници на самостојни! 
професионалните дејности обврската за плаќање на 
придонесот за социјално осигурување стасува ме-
сечно однапред. 

Член 60 
Придонесот за социјално осигурување од сто-

панските организации, државните органи и уста-
нови, општествени! организации и други обврзници 
што го вршат своето работење преку банка, го на-
платува банката при исплатата на готовината за 
плати и други лични издатоци на кои се плаќа 
придонесот за социјално осигурување. 

Работодавците и другите обврзници на придо-
несот што не го вршат своето финансиско работе-
ње преку банка, должни се самите да го пресме-
таат и уплатат придонесот наЈ сметката на околи-
скиот (градскиот) завод за социјално осигурување 
кај банката. 

Осигурениците — припадници на самостојни 
професионалните дејности должни се да го уплату-
ваат придонесот самите или преку своите профе-
сионални организации ка ј банката на сметката на 
надлежниот околиски (градски) завод за социјално 
осигурување. 

Член 61 
Придонесот за социјално осигурување се упла-

тува на сметката на околискиот (градскиот) завод 
за социајлно осигурување на чие подрачје обвр-
зниците на придонесот односно нивните погони или 
работни единици ја вршат дејноста од која произле-
гува обврската за плаќање на придонесот. 

Монтажните и други претпријатија, кога вршат 
работи надвор од подрачјето на околискиот (град-
скиот) завод за социјално осигурување на кое и-
маат свое седиште, му го плаќаат придонесот за 
социјално осигурување за работниците и службе-
ниците што ги упатуваат на тие работи, и натаму 
на околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување ка ј кого се веќе пријавени тие работници 
и службеници. 

За другите работници и службеници зафатени 
со работа на тие работи придонесот му се плаќа на 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигу-
рување на чие подрачје претпријатијата од ст. 2 
на овој член ги вршат односните работи. 

Член 62 
Ако меѓу обврзникот на придонесот и заводот 

за социјално осигурување дојде до спор во поглед 
на обврската за плаќање на Придонесот или за 
обемот на обврската, како и во случај кога придо-
несот за социјално осигурување не е платен во 
срок од осум дена од стасаноста или е платен во 
помал износ, околискиот (градскиот) завод за со-
цијално оси-гурување му издава на обврзникот на 
придонесот платен налог на износот на неуплате-
ниот стасан придонес. 

Против платниот налет од горниот став обвр-
зникот може во срок од осум дена од доставува-
њето да поднесе приговор до финансискиот Орган 
на народнио,т одбор на' околијата (градот). 

Платниот налог против кој не е поднесен при,-
говор во пропишаниот срок, како и решението до 
приговорот, се извршни. Потврдата зф извршноста 
на овие? ѕкти ја, ст^ђа Ф ^ ^ Ш ^ ^ ^ О Ј Ш т 
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Против решението донесено по приговорот об-
врзниците на придонесот можат во срок од 15 дена 
од доставувањето да подадат тужба до надлежниот 
околиски суд. 

Член 63 
Ако придонесот за социјално осигурување не е 

уплатен во срокот на стасаноста, обврзникот на 
придонесот е должен да плати 12% годишен инте-
рес од денот на стасаноста до денот на извршената 
уплата на придонесот. 

Член 64 
Кога стопанска организација ќе му отстапи на 

приватен работодавец извршување поодделни ра-
боти од својата деј,ност што ги договорила таа со 
трети лица (градежни работи, превозничка дејност 
и сл.), придонесот за социјално осигурување што 
произлегува од извршувањето на таа работа одно-
сно услуга должна е да го плати стопанската орга-
низација ако приватниот работодавец не го упла-
тил придонесот во срокот на стасаноста. 

Побарувањата според горниот став ги оствару-
ваат околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување врз основа на платниот налог, согла-
сно одредбите од чл. 62 на оваа уредба. 

Член 65 
Ако обврзникот на придонесот на кого му е 

издаден платен налог не го плати придонесот во 
срокот на извршноста на платниот налог односно 
решението по приговорот (чл. 62 ст. 3), наплатата 
на придонесот од стопанските организации, држав-
ните органи и установи, како и од другите обвр-
зници што го водат своето финансиско работење 
преку банка, ја врши банката врз основа на извр-
шниот платен налог или решение со пренесување 
определениот износ од сметката на обврзникот на 
придонесот на сметката на околискиот (градскиот) 
завод за социјално осигурување' 

Наплатата на придонесот во случаите од гор-
ниот став од приватни работодавци и обврзници 
на придонесот што не го водат своето финансиско 
работење преку банка, ј а врши по барање од око-
лискиот (градскиот) завод за социјално осигурување 
финансискиот орган на народниот одбор. Народниот 
одбор на околијата (градот) може да го овласти 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигу-
рување да ја врши наплатата на придонесот са-
миот, преку свои органи ако тие органи се оспо-
собени за вршење на оваа служба. 

Наплатата на придонесот за социјално осигу-
рување во случаи од ст. 1 и 2 на овој член се врши 
според одредбите од Уредбата за присилна наплата 
на данокот и на други буџетски приходи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/53). 

IV. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА) ЗАВОДИТЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 66 
Приходите и расходите на социјалното осигуру-

вање се утврдуваат во. претсметката на приходите и 
расходите на поодделни фондови. 

Пресметките на приходите и расходите на фон-
довите на заводите за социјално осигурување ги до-
несуваат собранијата на заводите. 

Народниот одбор на околијата (градот) односно 
надлежниот и з в р ш и совет цени дали претсметката 
на фондовите, на заводите е во согласност со пропи-
сите. Ако при оваа оценка утврди дека претсмет-
ката не е во согласност со прописите, народниот од-
бор односно надлежниот извршен совет става 
на претсметката забелешки заради извршување 
исправка. 

Ако собранието/на заводот не опи усвои ставените 
забелешки на претсметката, собранието на околи-
скиот (градскиот) завод е должно спорот да го изнесе 
Ј̂ а решавање до републичкиот извршен совет, а со-
бранието на републичкиот завод — до Сојузниот из-
вршен совет. 

За инвестиционите расходи предвидени во претч 
сметките на фондовите со одделна предопределеносЅ" 
потребна е одделна согласност со народниот одбор нќ 
околијата (градот). 

Член 67 ; 

Околиските (градските) заводи за социјално оси-
гурување вршат месечно пресметување и пренесуваа 
ње на делот на наплатените (придонеси што му при-
паѓа според оваа уредба на републичкиот и на Со-
јузниот завод за социјално осигурување. 

До извршувањето на месечното пресметување 
банката на секси пет дена му испра-ќа на републич-
киот завод за социјално осигурува.ње времени акон-
тации во определен процент од вкупно наплатените 
придонеси. Висината на овој процент ја определува 
републичкиот завод за социјално осигурување. 

Средства за расходите што ги вршат околиските 
(градските) заводи на сметката на фондот за долго-
рочни осигурувања, должни се да им дадат на ра-
сполагање републичките заводи за социјално осигу-
рување. 

Член 68 
Девизните средства потребни за покритие на 

расходите за лекување на осигурениците упатени на 
лекување во странство, како и за покритие на тро-
шоците за лекување на осигурениците што со сЈгузќда 
се постојано или времено во странство (чл. 47 ! од 
Уредбата за спроведување на Законот за здравстве-
ното осигурување), му се даваат на располагање на 
Сојузниот завод за социјално осигурување од сред-
ствата на Централниот девизен фонд, а според кур-
сот по кој им се пресметуваат овие средства на др-
жавните органи. 

Член 69 
Заводите за социјално осигурување водат кни-

говодство и статистика по единствените обрасци. 
Околиските (градските) заводи за социјално оси-

гурување должни се редовно седој месец да исправа% 
прегледи на (приходите и расходите до републичкиот 
завод за социјално осигурување, кој состава збирен 
преглед на работењето на сите заводи за социјална 
осигурување на своето подрачје. Републичкиот завод 
испраќа секој месец збирен преглед на работењето на 

- сите околиски (градски) заводи за социјално 6сигу-
рување, заедно со прегледот на своето работење, до 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Член 70 
На крајот на секоја година заводите за социјално 

осигурување се должни да состават годишна завр-
шна сметка, која опфаќа: 

1) биланс; 
2) сметка на приходите и расходите; 
3) прилози што објаснуваат поодделни позиции 

на билансот и на сметката на приходите и расходите; 
4) извештај за работењето. 
Решението за усвојување на завршната сметка 

го донесуваат собранијата на заводите за социјално 
осигурување. 

Народниот одбор на околијата (градот) односно 
надлежниот извршен совет ја цени законитоста на 
финансиското работење на заводот за социјално оси-
гурување врз основа на донесените завршни сметки, 
согласно одредбите од чл. 66 ст. 3 и 4 од оваа уредба. 

Одредбите од чл. 69 ст. 2 од оваа уредба ќе се 
применуваат согласно и за испраќањето л а завршни-
те сметки. 

Член 71 
Како обртни средства На заводите за социјално 

осигурување им служат наплатените придонеси, како 
и расположивите средства на резервата и фондовите 
со одделна предопределеност. 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
може од своите расположиви средства да им одо-
брува на околиските (градската) заводи за соци-
јално осигурување кредити со интерес според инте-
ресната норма пропишана за побарувањата по жиро 
сметките ка ј Народната банка на ФНРЈ. 

Ако околискиот (градскиот) ,завод за социјално 
осигурување не располага со достаточни обртни сред-
ства од сопствените приходи и фондови, ниту мол^е 
да ги осигури со кредити републичкиот завод, Нђу 
Јадната банка-та Ф Н Р Ј е должна до му стаЅш ќа 
располагање на заводот за социјално осигурување 
ботребни обртни средства. ^ ' 

Висината на кредитите за обртни средства (џ 
утврдуваат согласно околискиот (градскиот) фавс-д Ѕа^ 

,асоцијално осигурување и надлежната филијала јна 10 не се согласат тие, висината на „ 
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тот ја утврдува по барање од околискиот (градскиот) 
завод републичкиот завод за социјално осигурува-
ње, во согласност со републичката централа на бан-
ката, 

Ако кредитот за обртни средства му е потребен 
на републичкиот завод за социјално осигурување, 
висината на кредитот ја утврдуваат согласно репу-
бличкиот завод и републичката централа на банката 

Ако во случаи од ст. 4 и 5 на овој член не се по-
стигне согласност, висината на кредитот Ја опреде-
луч,г Сојузниот завод за социјално осигурувања во 
согласност со Главната централа на Народната банка 
на ФНРЈ, а ако не СЈ согласат тие за кредитот, ре-
шава Сојузниот извршен совет. 

За кредитот што му е одобрен на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување гаран-
тира народниот одбор на околијата (градот), а за кре-
дитот што му е одобрен на републичкиот завод за со-
цијално сигурување гарантира народната република. 

Член 72 
Ако на осигуреникот во текот на лекувањето од 

болест поради која не е неспособен за работа или во 
текот на лекувањето на негов член на фамилијата 
му престане осигурувањето кај еден а започне ка ј 
друг околиски (градски) завод за социјално осигуру-
вање, трошоците за лекување што ќе станат од пр-
виот ден на идниот месец по таа измена, паѓаат на 
товар на заводот при кој е продолжено осигуру-
вањето. 

Ако уживател на пензија односно инвалиднина 
го измени местото на постојаниот престој, заводот за 
социјално осигурување што ја вршел исплатата до 
станатата измена, должен е да ја продолжи испла-
тата за време од натамошни три месеци по истекот 
на месецот во кој станала измената. Заводот надле-
жен според местото на новиот престој е должен во 
тој срок да ја преземе натамошната исплата. 

Исплатата за време од три месеци според горниот 
став, се врши, по правило, преку заводот надлежен 
според местото на новиот престој. 

Член 73 
Ако на заводите за социјално осигурување со од-

делни прописи односно решенија им се довери да вр-
шат други задачи во врска со социјалната заштита, 
органот што го донел решението за тоа должен е на 
заводите да им осигури "потребни финансиски сред-
ства за испол,нување на тие задачи, како и за трошо-
ците на службата во врска со нивното извршување. 

Средствата за извршување на доверените зада-
чи во смисла на горниот став, се водат одвоено, како 
средства со одделна предопределеност. 

Член 74 
Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-

гурување е должен да му ја надомести на републич-
киот завод за социјално осигурување штетата што 
станала поради неправилно донесените или непра-
вилно извршените решенија за правата на осигуре-
ниците што се реализираат на товар на фондовите 
кај републичките заводи за социјално осигурувања. 

За штетата сторена со неправилна работа одго-
вараат службениците на заводот според прописите 
што важат за материјалната одговорност на слу-
жбениците. 

Лицето х!а кое му е извршена исплата за давања 
на кои според законот нема право, должно е да ги 
врати примените износи: 

1) ако давањето е определено врз основа на не-
точни податоц,и добиени од лицето на кое му е извр-
шена исплатата, и 

2) ако исплатата е извршена погрешно во износ 
поголем од износот утврден во решението со кое е 
определено правото 

Ако корисникот на давањата во случаите од гор-
ниот став не се согласи со враќањето, заводот за со-
цијално осигурување го реализира враќањето со ба-
рање за надоместување на штетата пред редовен суд. 

Ако з-е водот за социјално осигурување со про-
верка на веродостојноста на документите што слу-
жат како основа на остварување на правата од соци-
јалното осигурување ќе утврди дека податоците во 
односните дохзтменти се неточни, должен е да започ-
не постапка протег; одговорните органи и службе-
ните лица и да бара надоместување на штетата. 

Член 75 
Републичките заводи за социјално осигурување 

им осигуруваат од средствата на фондот за долго-
рочни осигурувања надоместување на околиските 
(градските) заводи за социјално осигурување за 
расходите на здравствената заштита за: 

1) уживателите на пензии и инвалиднини; 
2) уживателите на пензии од странски носители 

на осигурување, кои според одделни прописи или ме-
ѓународните спогодби имаат право на здравствената 
заштита од социјалното осигурување; 

3) лицата од чл. 14 точ. 1 и 3 од Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службе-
ниците. 

Ова надоместување може да се установи во опре-
делен износ по еден уживател или во определен про-
цент од износите на исплатените давања. 

Член 76 
Ако заводот за социјално осигурување утврди 

дека определените цени на здравствените услуги во 
некоја здра,вствена установа се несразмерно пови-
соки од фактичните цени на чинењето на тие услуги, 
тој може да бара органот надлежен за определување 
на цените да изврши ревизија на определените цени. 

Ако во поглед на цената не се постигне согласност, 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигуру-
вање може да бара цените да ги утврди одделна ар-
битражна комисија, во која влегува по еден прет-
ставник од здравствената установа и од републич-
киот завод за социјално осигурување, како и лице 
што ќе го определи републичкиот извршен совет за 
претседател на комисијата. 

Цените на здравствените услуги што ќе ,ги опре-
дели арбитражната комисија задолжителни се за 
здравствената установа и за заводот за социјално 
осигурување 

Член 77 
Со прописи на Народна Република Србија се 

определуваат надлежноста!, правата и должностите 
на заводите за социјално осигурување на Автоном-
ната Покраина Војводина и на Автономната Косов-
ско" м етохи с к а Област во поглед на формир-ањето 
на фондовите за социјално осигурување и финан-
сиското работење, како и односите на овие заводи 
спрема Заводот за социјално осигурување на На-
родна Република Србија. 

Член 78 
Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-

гурување може да бара надоместување на трошоците 
за лекување и за други давања извршени за првите 
два месеци, ако обврзникот на придонесот, со намера 
да ја одбегне обврската за плаќање на придонесот 
или поради груба невнимателност при вршењето на 
должностите определени со закон, воопшто не ќе 
поднесе пријава за стапувањето на осигуреникот на 
работа или ако поднесе пријава кога ќе помине про-
пишаниот срок, а болеста, бременоста, раѓањето, не-
среќата на работа или вон работа ќе настапи пред 
поднесувањето на пријавата или најдоцна во срок 
од три дена, по поднесувањето на пријавата. 

Обврзникот на придонесо.т е должен на околи-
скиот (градскиот) завод за социјално осигурување да 
му ја надомести' 

1) штетата предизвикана со вршење давања од 
соц,ијалното осигурување на лице кое на тие давања 
немало право, како и редовен придонес за осигуре-
никот за сето време до денот на поднесувањето на 
пријавата за истапување на осигуреникот од работа, 
односно до денот на службеното утврдување на иста-
пувањето на осигуреникот од работа — ако не под-
несе во пропишаниот срок пријава за истапувањето 
на осигуреникот од работа; 

2) штетата предизвикана со вршење неправилно 
пресметани давања, ако поднесе пријава со неточни 
податоци, или ако воопшто не ја -поднесе или не ја 
поднесе во пропишаниот сдок пријавата за измената 
што влијае на правото на осигуреникот, а случајот 
за кој му се извршени давањата на осигуреникот на-
стапил пред да се поднесе исправна пријава или на ј -
доцна во срок од три дена по (поднесувањето на 
исправна пријава односно пријава за измената. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно ќе 
се применуваат и на осигурениците кои според од^ 
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делип прописи се должни самите да поднесуваат 
пријава. 

Барањето за надоместување според одредбите на 
ст. 1 на овој член го реализира околискиот С у д -
скиот) завод за социјално осигурување во админи-
стративната постапка, со издавање платен налог на 
лицето обврзано на надоместувањето. Против плат-
ниот налог може да се подаде приговор, а пролив 
решението по (Приговорот — тужба, согласно одред-
бите од чл. 62 на оваа уредба. 

Барањата за надоместување според ст. 2 на овој 
,член се реализираат пред редовен суд (чл. 88 од За-
конот за здравственото осигурување на работниците 
и службениците). 

Член 79 
Ако болеста, ранувањето, повредата, инвалидно-

ста или смртта на осигуреникот или член на осигу-
рени ковата фамилија е предизвикана со кривично де-
ло, заводот за социјално осигурување што е обвр-
зан за давања по тие случаи има право на отштета 
од лицето што е осудено со правосилна судска пре-
суда, или за кое е утврдено дека е сторител на одно-
сното кривично дело. 

Барањето за отштета ја опфаќа вкупната вред-
ност на давањата на кои е обврзан заводот за со-
цијално осигурување и тоа: 

1) за лекување и други давања во натура — во 
износ на фактичните трошоци на извршените дава-
ња или во паушални дневни износи што ќе ги опре-
дели републичкиот завод за социјална осигурување; 

2) за еднократни и кусорочни давања во пари — 
во износ на вкупно извршените исплати за тие 
давања; 

3) за трајни парични давања (пензии и инвалид-
нини) - во висина на капитализираната вредност 
пресметана врз основа на средните износи на тие 
давања што ги утврдува Сојузниот завод за социјал^ 
но осигурување со свое решение. 

Надоместувањето на штетата го реализира заво-
дот за социјално осигурување со поднесување от-
штетно барање во кривичната постапка започната 
против одговорното лице или во граѓанската судска 
постапка — врз основа на правосилната судска пре-
суда со која е утврдена судската одговорност на ли-
цето обврзано да ја надомести штетата. 

Член 80 
Ако болеста, ранувањето, (повредата, инвалидно-

ста или смртта настапила затоа што не се извршени 
пропишаните или наредените мерки за заштита на 
здравјето и животот на лицата во работа, заводот за 
социјално осигурување што е обврзан на давање за 
тие случаи, должен е да бара надоместување на ште-
тата од стопанската организација, општествената ор-
ганизација, здружението, државниот орган, устано-
вата, или приватниот работодавец што е одговорен 
за неизвршување на пропишаните односно нареде-
ните заштитни мерки. 

Околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување може да бара, кога располага со подато-
ци врз основа на кои може да се заклучи дека има 
услови за реализирање на надоместувањето во сми-
сла на ст. 1 на ОВОЈ член, инспекцијата на трудот да 
започне постапка со цел да се утврди дали постои 
неизвршување на пропишаните или наредените мер-
ки за заштита на здравјето односно животот на ли-
цата во работа 

Во поглед на висината на побарувањето на име 
надоместување на штетата според горниот став, ва-
жат одредбите од чл. 79 ст. 2 од оваа уредба. 

За да се реализира надоместувањето на штетата 
според овој член заводот за социјално осигурување 
подава тужба за надоместување на штетата до ре-
довниот суд. 

Во постапката за надоместување на штетата за-
водот за социјално осигурување е должен да го до-
каже неизвршувањето на заштитните мерки со ре-
шение од надлежната инспекција на трудот со кое 
се утврдува тоа неизвршување. 

Член 81 
Заводите за социјално осигурување имаат право 

да вршат преглед на книгите и евиденциите на 
стопанските организации и на другите обврзници 
на придонесот, заради контрола на правилноста на 
пресметката и уплатата на придонесот, како и зара-

ди контрола над спроведувањето на социјалното оси-
гурување и над остварувањето на правата на осигу-
рениците. 

По исклучок, прегледите на книгите и евиден-
циите во смисла на горниот став во организационите 
единици на Југословенската народна армија ги вршат 
одделни инспекции формирани според прописите што 
ќе ги донесе Државниот секретар за работи на на-
родната одбрана во согласност со Сојузниот завод за 
социјално осигурување. 

Член 82 
Органите на ревизионо-инструкторската служба 

на републичкиот завод за социјално осигурување се 
должни најмалку еднаш годишно да извршат преглед 
на работењето на околиските (градските) заводи. 

Органот што ја извршил ревизијата е должен на 
заводот за социјално осигурување да му предаде при-
мерок од записникот и извештајот за извршената 
ревизија. 

Инспекција на финансиското работење на заво-
дот за социјално осигурување ја вршат органите на 
финансиската инспекција според општите прописи. 

Член 83 
Околиските (градските) заводи за социјално оси-

гурување можат да договорат меѓусебното пресмету-
вање и плаќање на трошоците на здравствената за-
штита што им ја оси,гуруваат заемно на осигурени-
ците, да го вршат во определени постојани износи 
место според фактичните трошоци. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 84 

Како норма на придонесот според која, во смисла 
на одредбите од ст 1 одделот 2 главата XXI на Со-
јузниот ' општествен план за 1955 година, обврзни-
ците на придонесот ќе го плаќаат во 1955 година при-
донесот за социјално осигурување за учениците во 
стопанството и за сезонските селско-стопански ра-
ботници, важи општата норма на придонесот за 
здравствено осигурување определена во односната 
народна република (чл. 3). 

Нормата на (придонесот од горниот став важи и 
за плаќање на придонесот за учениците во индустри-
ските школи, во смисла на чл. 108 ст. 1 од Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците. 

Член 86 
Придонесот за здравственото осигурување за ра-

ботниците и службениците со служба во странство, 
го плаќаат сите обврзници на придонесот според нор-
мата од 12,5% на разликата меѓу износот на пла-
тата во земјава и платата во странство пресметана 
според званичниот курс (чл. 45 ст. 1 точ. 2). 

За припадниците на Народната милиција, како 
и за укрцаните морнари и бродари (чл. 53), придоне-
сот за социјално осигурување се плаќа според нор-
мата што е за 3 пониска од општата норма на 
придонесот определена со Сојузниот општествен план 
за 1955 година. 

Член 86 
Обврзниците на придонесот на подрачјата на око-

лиите Копер и Бује ќе го плаќаат придонесот за 
социјално осигурување според нормата од 35% од 
основата за пресметување на придонесот според од-
редбите од оваа уредба. 

Член 87 
До донесувањето на општествените планови на 

околиите, градовите и градските општини со одделни 
права за 1955 година и новите тарифни правилници, 
придонесот за социјално осигурување ќе се пресме-
тува кај стопанските организации согласно одред-
бите од Одлуката за времена расподелба на вкуп-
ниот приход и добивката на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54). 

Член 88 
До донесувањето на прописи за финансирањето 

на социјалното осигурување на воените осигуреници, 
за воените осигуреници (активни подофицери, воени 
службеници, офицери, генерали и адмирали на Ору-
жените сипи на ФНРЈ) нема да се плаќа придонесот за 
социјално осигурување, а средствата за остварување 
правата на овие осигуреници ќе ги осигурува Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана во својата претсметка. 
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Член 89 
Придонесите за социјално осигурување што треба 

во 1955 година да се платат на исплатите на платите 
и другите издатоци од платниот фонд реализиран во 
ШИ го,дина, се пресметуваат според нормата на при-
донесот и од основата за пресметување на придоне-
сот според прописите што важеле до влегувањето во 
сила на оваа уредба. 

Обврзниците на придонесот на кои им е устано-
вена обврска за' плаќање одделен дополнителен при-
донес според решенијата донесени до влегувањето во 
сила на оваа уредба, ќе го плаќаат тој придонес и по 
влегува-њето во сила на оваа уредба се до крајот на 
месецот во кој ќе се утврди дека престанале разло-
жите поради кои била установена обврската за пла-
ќање. Ако обврската за плаќање на одделен дополни-
телен придонес била установена според нормата по-
висока од 2%, одделниот дополнителен придонес ќе 

. се плаќа според нормата од 2%. 
Член 90 

По жалбите на обврзниците на придонесот дода-
дени до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе до-
несат решенија органите што биле надлежни според 
прописите што важеле до тој ден, а по постапката 
предвидена во тие прописи. 

Член 91 
Од фондот за здравствено осигурување ќе им се 

^одлазува половина од надоместувањето место плата 
на осигурениците жени за случаи на времена не-
способност за работа (чл. 26 од Законот за здравстве-
ното осигурување на работниците и службениците) 
што ќе настапат од 1 јануари 1955 година. 

Член 92 
Вишоците на (приходите над расходите што ќе се 

утврдат според завршните сметки на фондовите ца 
околиските (градските) заводи за социјално осигу^ 
рување и фондовите на републичките заводи за со-
цијално осигурување за 1954 година, ќе се распоредат: 

а) 25% во резервниот фонд, и 
б) 25% во фондовите со одделна нредопределе-

л е г, за унапредување цџ здравствената служба и за 
здравствената изградба. 

Преостанатиот дел од вишокот од 50% не може 
да се употреби и останува н е р а з р е д е н на смет? 
ките на носителите на тие вишоци. 

Од вишоците на фондовите на околиските (град-
ските) ц на републичките заводи за социјално осигу-
рување, ќе се издвојат, здед распоредот според ст. I 
на овој член, средствата 'потребни за покритие на 
мањоците на пасивните заводи - преку одделниот 
фонд што се формира во смисла на чл. 3 рд Уредба-
та за финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на фШМ", бр. 54/53) ка ј републички-
те заводи за социјално осигурувале. Заводите за 
социјално осигурување на околијата (градот) уче-
ствуваат во формирањето на с^ој фонд, сразмер^ 
ср вишокот што ќе се покаже според завршните 
сметки. 

Ако при републичките заводи веќе порано биле 
формирани фондовите во смисла на чл. 3 од Уредбата 
за финансирање на социјалното осигурување, сред-
ствата што ќе преостанат откога ќе се покријат ма-
њоците на пасивните околиски (градски) заводи за 
социјално осигурување ќе се сметаат ^ к о дел од ви-
шокот на работењето во 1954 година кој се распоре-
дува според ст. 1 на овој член. 

Ако заводите за социјално осигурување во рабо-
тењето на 1954 година извршиле расходи што не се 
предвидени во чл. 12 и ^3 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување ќе ги издвојат 
овие расходи и за истите ќе извршат исправки ца 
покажаните вишоци односно мањоци. Овие расходи 
можат да се покријат само од средствата на фондо-
вите со одделна предопределеност формирани според ' 
ст. 1 под б) на овој член. 

Сојузниот извршен совет со одделна одлука ќе 
пропише од кој ден, за кои цели и на кој начин 
носителите на вишоците ќе можат да расподагат со 
вишните што остануваат нераспоредени во смисла 
на ст. 2 од озоЈ член. 

Член 93 
За ра-сходите на Сојузниот завод за социјално 

Осигрување ќе се издвојува во 1955 година, во смисла 

на чл. 3 и 36 од оваа уредба, дел во висина од ОД/о од 
основата за пресметување на придонесот. 

До оснивањето на Сојузниот завод за социјално 
осигурување работите од неговата надлежност спо-
ред одредбите од оваа уредба ќе ги врши Секретари-
јатот за социјално осигурување на Сојузниот извр-
шен совет, а решенијата чиешто донесување според 
одредбите од о^аа уредба е во надлежност на собра-
нието на Сојузниот завод ќе ги донесува Одборот 
за социјална политика и народно здравје на Соју-
зниот извршен совет. 

До оснивањето на Сојузниот завод за соодално 
осигурување со средствата реализирани во Сојузниот 
завод ќе располага Секретаријатот за социјално оси-
гурување на Сојузниот извршен совет. 

Член 94 
Сојузниот извршен совет со одделни прописи ќе 

ги определи условите за работата и начинот на ра-
ботењето на фондовите основани вон социјално го 
осигурување, на коишто им е цел на доброволна осно-
ва да осигуруваат заемно материјално помагање на 
своите членови во случај на болест, изнеможеност, 
старост и смрт. 

Член 95 
До донесувањето на новите прописи за одделните 

норми и основи за пресметување на придонесот, оста-
нуваат во сила: 

1) Решението за определување стопите и осно-
вот за пресметка на придонесот за социјално осигу-
рување на куќните помошници и на учениците во 
стопанството кај приватни работодавци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/52), освен одредбата од точ. 
3 и одредбите што се однесуваат до учениците во сто-
панството; 

2) Напатствието за минималните основи за пре-
сметување и уплата на придонесот за социјално оси-
гурување кај задругите ц приватните работодавци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52) -^-доколку се од^ 
несува до земјоделските и рибарските задруги, за-
наетчиските дуќани како и до занаетчиските задруги 
при кои нема повеќе од пет лица на работа; 

3) Наредбата за социјалното осигурување на ли-
цата запослени кај работи со поледелски машина, 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/47 и 46/52); 

4) Одлуката за минималните основи за пресме-
тување придонесот за социјално осигурување на ли-
цата на работа кај приватните работодавци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/54), освен одредбите од 
тон. 2 ст. 3 и 4; 

5) Решението за плаќање на придонесот за СО-Ј 
цијално осигурување на адвокатските приправници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54). 

Член 96 
Упатства за спроведување на оваа уредба донел 

сува собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Член 97 
Одредбите од оваа уредба за формирање фон-

дови и за расподелба на средствата, за задолжитзл-
ното реосигурување, како и одредбите за обврзниците 
на придонесот, нормите и основите за пресметување 
на придонесот, ќе се применат од 1 јануари 1955 го-
дина, доколку со истите се менуваат соодветните 
одредби од прописите што важеле до влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Член 98 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат: Уредбата за финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 54/53 со измените и дополненијата —-
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54 и 34/54), Одлуката 
за времена примена на прописите за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/54), како и другите прописи што се во спро^ 
тивност со одредбите од оваа уредба. 

Член 99 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р.п. бр. 69 1 
19 март 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Фито, с. р. 



ВДПКЅ8Н ЛИСТ НА ФНРЈ ВРВЈ - СКрта Ш 

Ш. 
До донесувањето на заќбаоќа 'Ц-рШ с̂% за орга-

низацијата на социјалното оси^у^^ањ%, брз основа 
на чл. 111 од Законот за зд-равственото осигуру-
вање на работниците и службениците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/54), Сојузниот извршен совет 
Донесува 

У Р Е Д Б А 
ЅА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУВАНИ 
ѕ. т ш т е с д а а д ш 

"Член 1 
Со-цијалното осигурувале го спроведуваат за-

водите за социјално осигурува-ње како органи на 
општествената служба на социјалното осигурување. 

Заводите за сацњј атино осигрување се самостој-
Ш и кШ^твп^ени установи засновани врз начелото 
Ш од страна геа осигурениците. 

За^одВФе М сШ^јалнв осигурувате управуваат 
кјо ' ^ ^ ^ г в а т а Ш 'фондовите за социјално осигу-
'РУ^Ш о^но^а Фа Ѕа^сони и -даути прописи. 

Член 2 
Заодите За 'сошијалт^о оситуру вашиве се: 
1) околиски (градев) заводи За 'социјално оеи-

ѓ ^ у в ^ ; 
2) републики завода за ^оцќјаМо осигуру-

вање; 
3) 'Сојузен Зб'6'од 5а социјална осигурување. 
Околиски завод за социјално осигурување може 

-да се формира и за пддра^ја на дће и"т гговеќе 
соседни околии. За подрачје на оболија и трад по-
стои еден завод. 

Меѓусебните односи ш. заводите се засниваат 
врз правата Ж долж-ностите -што се определени со 
закон и со оваа уредба. 

ЧКен 3 
Осигурениците го остваруваат самоуправување-

то со заводите за социјално осигурување преку со-
бранијата што ги избираат со тај̂ Но гласање. 

Член 4 
Заводите за софјалНо осигуруваше иѕдаат свој-

ство на правно лице. 
Член 5 

Заводите за социјално осигурување кмаагс свој 
статут со 'кој 2о гравВДЛте определени со закон и 
со оваа уредба, се установува организацијата ќ ра-
ботењето на заводите. 

Статутите на заводите за 'социјално осигурувале 
ги потврдува народниот одбор на околијата (ѓрагДо^) 
односно надлежниот извршен совет. 

Член 6 
Народниот одбор на околијата (градот) и надле-

жните извршни совети се грижат за осигурување на 
самоукавузањето со заводите и за законитоста на 
работата на заводите. 

:П. ДЕЛОКРУГ НА ЗАВОДИТЕ 
1. Околиски (граден^) завод за социјално осигуруваше 

Член 7 
Во делокруг на околискиот (градскиот) завод за 

социјално осигурување спаѓаат: 
1) осигурување на правата на осигурените Лина 

ЂО сите гранки на социјалното осигурување; 
2) решавање за правата од социјалното осигуру-

вање во случаи кога е тоа предвидено со законот; 
3) управување со фондовите за социјално оси-

гурување што му се доверени според законот; 
4) оснивање на установи со кои се овозможува 

и унапредува остварувањето на здравствената за-
штита и другите права од социјалното осигурување; 

5) водење на евиденција за осигурените лица и 
Ѕа остварување на нивните права; 

6) грижи за наплата на придонесот за социјално 
осигурување и за 'расподелбата на средствата на фон-
довите; 

7) грижи за условите на работата и за оствару-
в а л е на превентивната заштита на осигурениците. 

Член 8 
'Околискиот ( г р а д с к и о т ) завод За социјално оси-

гурувале може 'со решение на своето собрание да 

оснива филијали и мешкови заради непосредно 
вршење на слу-жбата на заводот во поодделни места, 
односно на поодделни подрачја, или во поголеми 
претпријатија и установи. 

^ Делокругот на филијалите и испоставите, како и 
меѓусебните односи на испоставите, филијалите и 
заводите, се определува Ѕо статутот на околискиот 
(градскиот) завод. 

околискиот (градскиов) завод ѕћ социјално оси-
гурувале заожеда овласти шодде л ни "претпријатија 
и установи при спроведувањето на социјалното 
турување да вршат определени а д м и н ^ с т ^ т в н и 
работи. 

2, Републички завод за социјално осигурувани 
Член Ѕ 

Во делокруг на републичкиот завод за соц-ијално 
осигурување спаѓаат: 

1) грижи за функционирањето на службата и за 
евиденција на спроведувањето на социјалното оси-
гурување на те-риторијата на народната република; 

2) управување со фондовите за социј-алн-о оси-
гурување што му се доверени според законот' 

3) спроведување на реосигурување на окс листи-
те (градските) заводи за социјално осигурување; 

4) решавање за правата од социјалното осигуру-
вање во случаи кога е тоа предвидено со законот; 

5) организирање на ревизионо-инструкторска 
служба; 

6) оснивање на установите за унапредување на 
службата на социјалното осигурување. 

3. Сојузен завод за социјално осигурувале 
Член 10 

Во делокруг на Сојузниот завод за социјално 
осигурување спаѓаат: 

1) приготвување на сојузни прописи од 'областа 
на социјалното осигуруваше; 

2) грижи и евиденција за функционирањето 
на сета служба на социјалното осигурување и пред-
лагање на Сојузниот извршен совет мерки за оси-
гурување на функционирањето на таа служба; 

3) осигурување На спроведувањето на конвенции 
за социјалното осигурување и други работи во врска 
со странски социјална осигурувања, како и оства-
рување на правата на осигуреници во странство; 

4) грижи за унапредување на службата на соци-
јалното осигурување; 

5) издавање стручни упатства за администра-
тивното и финансиското работење на заводите. 

III ОРГАНИ НА ЗАВОДИТЕ 
1. Собрание на заводот 

Член 11 
Собранието на околискиот (градскиот) завод за 

Социјално осигурување го избираат работниците и 
службениците, уживателите на пензии и инвалид-
нини, како и другите осигуреници кои според ста-
тутот на заводот имаат право на избирање. 

Собранието се избира на две години. 
Сојузниот извршен совет ќе ,ги установи со од-

.делни прописи начинот и времето за спроведување 
на изборите. 

Член 12 
Собранието на околискиот (градскиот) завод за 

'социјално осигурување има најмалу 30 члена. 
Бројот на членовите на собранието се утврдува 

со статутот на заводот, сразмерно бројот на осигу-
рениците на подрачјето на заводот. 

Член 13 
Филијалите имаат собранија, а испоставите од-

бори избрани од осигурениците. 
Бројот на членовите на собранието на филија-

лата, како и на одборот на испоставата, се утврдува 
со статутот на околискиот (градскиот) завод за со-
цијално осигурување. 

Член 14 
Собранието на републичкиот завод за социјално 

осигурување го сочинуваат претставниците од сите 
околиски (Градски) заводи за социјално осигурување 
на територијата на народната република избрани од 
собранијата на тие заводи сразмерно бројот на оси-
гурениците. 
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Со статутот на републичкиот завод за социјално 
осигурување се определува бројот на членовите на 
собранието на заводот, како и тоа на колкав број 
осигуреници се избира по еден член на собранието, 

Собранието се избира на две години. 

Член 15 
Собранието на Сојузниот завод за социјално оси-

гурување го сочинуваат избраните претставници од 
собранијата на републичките заводи за социјално 
осигрување. 

Бројот на членовите на собранието се утврдува 
со статутот на Сојузниот завод за социјално оси-
гурување. 

Член 16 
Собранието на заводот за социјално осигурување: 
1) донесува статут на заводот и правилник за 

својата работа; 
2) донесува општи решенија за правата на оси-

гурените лица во случаи кога е овластено за 1оа 
со законот: 

3) донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на заводот; 

4) ја прима завршната сметка; 
5) решава за оснивањето и употребата на фон-

довите со одделна предопределеност; 
6) решава за оснивање установи; ' 
7) избира извршен одбор и други одбори и ко-

мисии; 
8) решава за назначувањето и за разрешувањето 

на директорот на заводот; 
9) им дава смерници за работа на извршните, и 

управните органи на заводот; 
10) ја одобрува систематизацијата на службенич-

ките места; 
11) врши и други работи што се ставени во 

надлежност на собранието со прописи. 
Надлежностите од предниот став не можат да се 

пренесуваат на други органи од заводот. 
Надлежностите на собранието на филијала се 

утврдуваат со статутот и со решение од собранието 
на заводот' 

На собранието му претседава претседателот на 
извршниот одбор. 

2. Одбори и комисии 
Член, 17 

Собранијата на заводите за социјално осигуру-
вање, како и собранијата на филијалите, избираат 
од својата средина извршен одбор, а за извршување 
на определени работи можат да избираат и други 
одбори и комисии. 

Бројот на членовите на извршниот одбор се уста-
новува со статутот или со решение од собранието на 
заводот. 

Извршниот одбор, другите одбори и комисии ра-
ботат и решаваат на седници. 

Член 18 
Извршниот одбор на собранието на заводот за 

социјално осигурување: 
1) ги утврдува предлозите на претсметката, завр-

шната ,сметка, систематизацијата на службеничките 
места и другите предлози за решенија на собранието 
на заводот; 

2) се грижи за спроведувањето на решенијата 
од собранието на заводот; 

3) донесува општи акти за работењето на заводот 
за кои ќе го овласти собранието на заводот; 

4) дава смерници за работа на директорот и на 
другите управни органи на заводот и врши надзор 
над нивната работа; 

5) решава за склучување на договори со здрав-
ствени установи и со стопански организации, за 
заеми и кредити, како и за други акти во врска со 
управувањето со средствата; 

6) решава за исклучително признавање на пра-
вата врз основа на социјалното осигурување во слу-
чаи кога е тоа изрично предвидено со прописите; 

7) врши и други работи што со одделни про-
писи се ставени во надлежност на извршниот одбор. 

За извршување на поодделни работи извршниот 
одбор може да формира одделни комисии. ' у, 

Надлежноста на извршниот одбор на собранието 
на филијалата се утврдува со статутот и со решение 
од собранието на заводот. 

3. Директорот на заводот 
Член 191 

Со работењето на заводот за социјално осигу-
рување непосредно раков о, ,и директорот, 

Директорот го назначува и разрешува собра-
нието на заводот во согласност со народниот одбор 
односно надлежниот извршен совет. 

Извршниот одбор на околискиот (градскиот) за-
вод е должен) пред да го изнесе пред собранието на 
заводот предлогот за назначување или разрешување 
на директорот, да прибави мислење од извршниот, 
одбор на републичкиот завод за социјално осигу-
р /вање. 

Решение за назначување и за разрешување на 
директорот донесува собранието на заводот врз 
основа на образложен предлог од извршниот одбора 

Разрешувањето на директорот станува полнова-
жно кога со решението од собранието на заводот ќе 
се согласи народниот одбор односно надлежниот из-
вршен совет. 

Директорот според својата положба е член наI 
извршниот одбор на заводот. 

Директорот има право и должност да присуствува 
в а на седниците на собранието на заводот. Дирекх 
-хорот има право на седницата на собранието да изне-
сува свое мислење за поодделни предлози и должен 
е да дава одговори на поставени прашања. 

Директорите на републичките заводи имаат пра-
во да присуствуваат на седниците јна собранието на 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

! Член ВО 
Директорот на заводот за социјално осигуру-ѕ 

вање: 
1) ги извршува заклучоците на собранието и на 

извршниот одбор; 
2) наредбодавец е за извршување на претсмет-

ката на заводот; 
3) му поднесува на извршниот одбор предлози 

за решенија, како и извештаи за работењето на 
заводот; 

4) донесува решенија за правата од социјалното 
осигурување; 

5) ги потпишува договорите, решенијата и дру^ 
гите акти на заводот; 

6) врши и други работи од делокругот на заво^ 
дот што не се ставени во надлежност на собранието 
и од борот. 

Член 21 Ј 

Директорот на заводот за социјално осигурување 
е одговорен за законитоста на актите од сите органи 
на заводот. 

Директорот на заводот може да за-пре од извр-
шување секој акт на органите на заводот за кој 
смета дека е незаконит. Во тој случај тој е должен: 
да го извести за тоа народниот одбор односно надле-
жниот извршен совет со образложение поради што 
е запрено извршувањето на актот. 

Народниот одбор односно надлежниот извршен 
совет е должен да ја оцени законитоста на актот 
чиешто извршување е запрено и за тоа да донесе 
решение во смисла на чл. 24 од оваа уредба во срок 
од 30 дена. 

Ако народниот одбор односно извршниот совет 
во срокот од горниот став не донесе решение за уки-
нување односно поништување, актот чиешто извр-
шување било запрено станува извршен. 

Член 22 
Со работењето на филијалата непосредно рако-

води управникот на филијалата, а со работењето на 
испоставата — шефот на испоставата. 

Управникот на филијалата и шефот на испо-
ставата ги назначува извршниот одбор на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување. 

Управникот на филијалата и шефот на испо-
ставата му одговараат за својата работа на собра-
нието на филијалата односно на одборот на испоста-
вата како и на директорот на околискиот (градскиот) 
завод џџ с^ЈЈИЈаЈцго осигурување. 
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IV. НАДЗОР 
1. Надзор на државните органи 

Член 23 
Контрола на спроведувањето на изборите за со-

бранијата на околиските (градските) заводи за соци-
Јално осигурување врши надлежниот одбор на око-
лијата (градот). 

Поради утврдени неправилности при спроведува-
њето на изборите, ако имале влијание на резултатот 
на изборите, народниот одбор на околијата (градот) 
може да ги поништи спроведените избори и да на-
реди да се извршат нови избори. 

Овластеното од горниот став го има републичкиот 
извршен совет во однос на изборите за собранието 
на републичкиот завод, а Сојузниот извршен совет 
— во однос на изборите за собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

Член 24 
Народниот одбор на околијата (градот) може да 

укине или поништи општ акт на собранието, на из-
вршниот одбор или на друг одбор на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување кога ќе 
најде дека му е противен на законот. 

Извршниот одбор на републичкиот завод за со-
цијално осигурување може да му предложи на над-
лежниот народен одбор укинување или поништу-
вање на незакониот општ акт на околискиот (град-
скиот) завод за социјално осигурување. Ако народ-
ниот одбор не ќе донесе решение за укинување 
односно поништување во срок од триесет дена, из-
вршниот одбор на републичкиот завод може да му 
предложи на републичкиот извршен совет да го 
укине или поништи ^законитиот акт. 

Народниот одбор на околијата (градот)" може да 
го распушти собранието на околискиот (градскиот) 
завод за социјално осигурување: 

1) ако собранието на околискиот (градскиот) за-
вод за социјално осигурување ќе донесе незаконит 
општи акти повеќе пати; 

2) ако ги извршува поништените незаконита 
акти; 

3) ако не ги извршува должностите од својот 
делокруг. 

Во случај на распуштање на собранието на за-
водот, народниот одбор е должен да распише из-
бори за ново собрание најдоцна во срок од два ме-
сеци и да определи времена управа на заводот. 

Против решението на народниот одбор за уки-
нување или поништување на општиот акт околиски-
от (градскиот) завод може да му изјави жалба на 
републичкиот извршен совет, КОЈ донесува конечно 
решение. 

Против решението за распуштање на собрани-
ето на заводот извршниот одбор може да изјави 
жалба до републичкото народно собрание во срок од 
15 дена по приемот на решението. 

Член 25 
Републичкиот извршен совет ги има овластени-

јата од чл. 24 на оваа уредба во однос на општите 
акти на републичкиот завод и во однос на распу-
штањето на собранието на републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

Извршниот одбор на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување може да му предложи на репу-
бличкиот извршен совет укинување или поништу-
вање на незаконит општ акт на републичкиот завод 
за социјално осигурување. Ако републичкиот извр-
шен совет не ќе донесе решение за укинување одно-
сно поништување во срок од триесет дена, извршниот 
одбор на Сојузниот завод може да му предложи на 
Сојузниот извршен совет да го укине или поништи 
^законитиот акт. 

Сојузниот извршен совет ги има овластени јата од 
чл. 24 на оваа уредба во однос на општите акти на 
Сојузниот завод за социјално осигурување и во однос 
на распуштањето на собранието на тој завод. 

Против решението на републичкиот извршен со-
вет за укинување или поништување на општ акт ре-
публичкиот завод може да изјави жалба до репу-
бличкото народно собрание ако е во прашања по-

вреда на републичките прописи^ е до Сојузниот из-
вршен совет ако е во прашање повреда на сојузните 
прописи. 

2. Надзор на повисоките заводи 
Член 26 

Собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување може да ги укине или поништи ^ з а -
конитите општи акти на сите органи на околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување издадени 
заради спроведување на решенијата на републичкиот 

завод. Истото право го има и извршниот одбор на 
собранието на републичкиот завод во однос на ак-
тите од сите органи на околискиот (градскиот) завод, 
освен актите на собранието. 

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување може да ги укине или поништи неза-
конитите општи акти на сите органи на републички-
от завод издадени заради спроведување на решени-
јата на Сојузниот завод. Истото право го има и из-
вршниот одбор на собранието на Сојузниот завод во 
однос на актите од сите органи на републичкиов 
завод, освен на актите од собранието. 

Извршниот одбор на републичкиот завод за со-
цијално осигурување може да ги запре од извршу-
вање општите акти на околискиот (градскиот) завод 
донесени заради примена на прописите. Во тој случај 
тој е должен да го извести за тоа надлежниот наро-
ден одбор на околијата (градот) заради донесување 
на решенијата во смисла на чл. 24 од оваа уредба. 

Овластениве од горниот став го има извршниот 
одбор на Сојузниот завод за социјално осигурување 
во однос на општите акти на републичкиот завод. 

Член 27 
Околискиот (градскиот) завод против решението 

на републичкиот завод со кое е укинат или поништен 
негов општ акт може да подаде приговор до Соју-
зниот завод за социјално осигурување. 

Републичкиот завод против решението на Соју-
зниот завод со кое е укинат или поништен негов 
општ акт може да подаде приговор до Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 28 ^ 
Директорот на повисокиот завод за социјално 

осиг-урување може да запре од извршување секој 
незаконит акт од директорот на понискиот завод и 
да му предложи на собранието на надлежниот завод 
да го поништи или укине ^законитиот акт на ди-
ректорот. Извршниот одбор на заводот чијшто акт е 
во прашање е должен предлогот од директорот на 
повисокиот завод да го изнесе пред собранието на 
првото идно заседание. 

Ако собранието од заводот не го усвои пред-
логот од директорот на повисокиот завод, извршниот 
одбор на повисокиот завод може да му предложи на 
надлежниот народен одбор (чл. 24 ст. 2) односно на 
републичкиот извршен совет (чл. 25 ст. 2) да го по-
ништи или укине не законитиот акт. Ако народниот 
одбор односно републичкиот извршен совет не ќе 
донесе решение за поништување односно укинување 
на актот во срок од 30 дена, извршниот одбор на 
повисокиот завод може да му предложи на репу-
бличкиот извршен совет (чл. 24) односно на Соју-
зниот извршен совет (чл. 25) да го поништи или уки-
не ^законитиот акт. 

V. СЛУЖБЕНИЦИ НА ЗАВОДОТ 
Член 29 

Стручните и административните работи во заво^ 
ди1е за социјално осигурување ги вршат слу2кбени-
ците на заводот. 

Доверените работи ги вршат службениците од 
заводот под непосредно раководство на директорот на 
заводот, на кого му одговараат за својата работа. 

Во поглед на правата и должностите на слу-
жбениците од заводот важат согласно одредбите од 
Законот за државните службеници. 

Член 36 
Службеничките односи, звањата и платите на 

Службениците од заводот се регулираат со прописите 
што важат за службениците на државните органи,, 
доколку со оваа уредба не е изрично определено по-
инаку. 
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Сојузниот завод за социјално осигурување, во 
согласност со Сојузниот извршен совбТ, ќе донесе 
правилник за стручната спрема и за испитите ана 
службениците на заводот. 

Член 31 
За службеничките односи на службениците од 

заводот, филијалите и испоставите решава директо-
рот на заводот. 

За назначувањето, разрешувањето и унапредува-
њето на службениците на раководни положби, како 
и на сите службеници од I врста, решава извршниот 
одбор на собранието на заводот по предлог од дирек-
торот. 

Примањето во служба службеници од I и II 
врста се врши според резултатот на конкурсот што 
се распишува задолжително за таа цел. 

Член 32 
Разврстувањето во платни разреди на директо-

рите на заводи, управниците на филијали и на ше-
фовите на испостави се врши според одделните про-
писи, што ги донесува Сојузниот извршен совет или 
органот што ќе го овласти тој. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

До донесувањето на прописите за постапката за 
остварување на правата во сите гранки на социјал-
ното осигурување, решенијата за правата од соци-
јална^) осигурување ќе ги донесуваат надлежните 
органи според правилата на општата управна по-
стапка, доколку со прописите за социјалното оси-
гурување за поодделни случаи не е определено 
поинаку. 

Член 34 
Додека со прописите за правата од социјалното 

осигурување не ќе се утврди надлежноста на орга-
ните на заводот за социјално осигурување за доне-
сување решенија за поодделни права, решенијата за 
иразото на пензии и инвалиднини ќе ги донесува 
директорот на заводот врз основа на предлози од 
стручни комисии. 

Со статутот на заводот може да се предвиди ди-
ректорот да донесува решенија врз основа на предлог 
од стручната.комнен ја и за поодделни други права 
од социјалното осигурување во случаи кога правото 
зависи од оценката на имотната состојба или други 
слични оценки. 

Членовите на стручните комисии ги именува 
извршниот одбор на собранието на заводот од редот 
на стручните службеници на заводот. 

Извршниот одбср или одделен одбор на собра-
нието на заводот решава врз основа на извештајот 
од стручната комисија за исклучителното призна-
вање на правата во случаи кога законот позволува 
признавање на права според слободна оценка. 

Член 35 
За правото на инвалидска пензија и инвалидни-

на решението во прв степен се донесува врз основа 
на наодот и мислењето од инвалидско-пензионата 
комисија. 

Инвалидско-пензионите комисии ги формира из-
вршниот одбор на собранието на републичкиот за-
вод за социјално осигурување од потребен број ле-
кари, лекари-специјалисти и други стручни лица од 
онаа струка на која што и' припаѓа осигуреникот. 
Членовите на комисијата што не се лекари се назна-
чуваат по предлог од соодветниот синдикален форум. 

Кота републичкиот завод за социјално осигуру-
вање решава по жалбата со која се напаѓа наодот и 
мислењето на инвалидсконпензионата комисија, тој 
го донесува решението врз основа на прибавено ми-
слење од повисоката инвалидско-пензиона комисија. 

Повисоката инвалидско-пензиска комисија ја 
формира извршниот одбор на собранието на репуб-
личкиот завод за социјално осигурување од потребен 
број лекари и лекари-специ ја листи, како и од по-
требен број други стручни лица од онаа струка на 
која што и' припаѓа осигуреникот, определени по 
предлог од земскиот совет лп синдикатите. 

Наодите и мислењата на инвалидско-пензионата 
односно повисоката инвалидско-пензиона комисија 
задолжителни се за заводите. 

Собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување донесува правила за работата на инва-
лидско-пензионите и повисоките инвалидско-пензи-
они комисии. 

Член 36 
Против решението на околискиот (градскиот) за-

вод за социјално осигурување со кое се установува 
или ускратува право од социјалното осигурување 
може да се подаде жалба до републичкиот завод за 
социјално осигурување. 

Жалба може да подаде, покрај осигуреникот, и 
синдикалнага организација на која и' припаѓа оси-
гуреникот, како и стопанска или! општествена органи^ 
зација, државен орган и установа, при која е осигу-
реникот на работа. 

Срокот за подавање жалба е 15 дена од приемот 
на решението. 

Жалбата се подава преку заводот што го донел 
решението кое^ се напаѓа со жалбата. 

Ако наиаѓаното решение го донел директор 
на околиски (градски) завод, по жалбата решава ди-
ректорот на републичкиот завод. Ако нагаѓаното ре-
шение го донел извршниот одбор или одделен одбор, 
за жалбата решава извршниот одбор на собранието 
на републичкиот завод. 

Кога според одделните прописи решенијата за 
правата од социјалното осигурување ги донесува во 
прв степен републичкиот завод за социјално осигу-
рување^ против решението од директорот на заводот 
може да се подаде приговор до извршниот одбор на 
собранието на републичкиот завод во срок од 15 дена 
од приемот на решението. Решението по приговорот 
е конечно 

Решенијата на републичкиот завод за социјално 
осигурување донесени по жалбата односно по приго-
ворот, имаат значење на управен акт против кого 
може да се започне управен спор. 

Член 37 
Кога решението за правото од социјалното оси-

гурување го донесува филијала односно испостава, 
или стопанска организација односно установа, или 
работодавец, против нивното решение може да се 
подаде (приговор до околискиот (градскиот) завод за 
социјално осигурување во срок од осум дена по 
приемот на решението. Решението по приговорот 
има значење на првостепено решение против кое 
може да се подаде жалба. 

Член 38 
Републичкиот завод за социјално осигурување 

задолжително ја оценува, по службена должност, 
законитоста на сите правосилни решенија за пра-
вата на пензии, инвалиднини и додатоци на деца, 
што ги донесуваат околиските (градските) заводи 
за социјално осигурување. 

Решенијата за правата цитирани во горниот став 
се извршуваат и пред извршената оценка на зако-
нитоста. 

При оценувањето на законитоста републичкиот 
завод за социјално осигурување ^законитите реше-
нија ќе ги поништи и ќе му даде на надлежниот за-
вод упатства да донесе правилно решение, а може 
незаконито^ решение и да го укине или измени и 
сам да донесе конечно решение. 

Член 39 
За вршење на ревизионо-инструкторска служба 

републичките заводи за социјално осигурување мо-
жат ,да формираат одделни органи. Задачата на овие 
органи е да им даваат стручна помош на околиските 
(градските) заводи за социјално осигурување и да 
вршат преглед на нивното работење. 

Органите на ревизионо-мнструкторската служба 
ги вршат своите задачи по покана од околиските 
(градските) заводи, по налог од републичките за-
води, или по барање ед Сојузниот завод за соци-
јално осигурување. 

Член 40 
Народна Република Србија определува со свои 

прописи кои заводи за социјално осигурување и во 
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кој обем ќе ги вршат работите од делокругот на 
републичките заводи на подрачјата на Автономната 
Покраина Војводина и Автономната Косовско-мето-
хиска област, како и односите на тие заводи спрема 
републичкиот завод и надлежноста на нивните ор-
гани. 

Член 41 
Заеднички завод со соседната околија односно 

градот (чл. 2 точ. 1) ќе формираат околиите што 
немаат достаточен број осигуреници, или кај кои е 
тоа условено со состојбата на здравствената служба, 
сообраќајните врски и сл. 

Собранијата на републичките заводи го опреде-
луваат најмалиот број осигуреници во околијата, 
за кој можз да се формира завод. 

Решение за формирање заеднички заводи до-
несува собранието на републичкиот завод во со-
гласност со републичкиот извршен совет. 

Во случај на соединување на два или повеќе за-
води, собранијата на овие заводи продолжуваат да 
работат како едно собрание до новите избори. Заед-
ничкото собрание избира нов извршен одбор. 

Член 42 
До донесувањето на прописите од чл. 31 на оваа 

уредба ќе се применува Правилникот за распоредот 
во платни разреди положаите директор на завод за 
социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/53). 

Член 43 
Сојузниот извршен совет го пропишува со оддел-

но решение начинот на спроведувањето на изборите 
за органите на самоуправувањето на заводите за 
социјално осигурување и сроковите во кои ќе се 
спроведат тие избори. 

Член 44 
Одборот за социјална политика и народно здравје 

на Сојузниот извршен совет ќе организира Сојузен 
завод за социјално осигурување и ќе го определи де-
нот на почетокот на неговата работа. 

Одредбата од чл. 30 ст. 3 на оваа уредба нема да 
се применува на службениците што ќе бидат презе-
мени од редовите на службениците на Секретарија-
тот за социјално осигурување на Сојузниот извршен 
совет при оснивањето на Сојузниот завод. 

Член 45 
Додека со статутот не ќе се утврди бројот на чле-

новите на собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, собранието на секој републич-
ки завод избира меѓу своите членови по пет члена 
за собранието на Сојузниот завод. 

Додека со статутот не ќе се утврди бројот на 
членовите на извршниот ^одбор на собранието на Со-
јузниот зазод, тој одбор ќе има седум члена. 

Член 46 
Од денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба нема да се применуваат одредбите од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии што се однесуваат до 
организацијата на службата на социјалното осигу-
рување и постапката за остварување на правата на 
осигурените лица, ако се во спротивност со одред-
бите од оваа уредба. 

Член 47 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат: 
1) Уредбата за оснивање заводи за социјално 

осигурување и за временото управување со средства-
та за социјално осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/52); 

2) Првото напатствие за спроведување на Уред-
бата за оснивање заводи за социјално осигурување 
и за временото управување со средствата за соци-
јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/52); 

3) Второто напатствие за спроведување на Уред-
бата за оснивање заводи за социјално осигурување 
и за временото управување со средствата за соци-
јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/52); 

4) Одлуката за оснивање филијали и испостави 
на заводите за социјално осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29-53); 

5) другите прописи односно одредби што се во 
спротивност со одредбите од оваа уредба. 

Член 48 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р.п. бр. 70 
19 март 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

94. 
Врз основа на одделот 12 од главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО ЗАЕ-

МИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
Член 1 

Заемот за инвестиции што е одобрен од средства-
та на Општиот инвестиционен фонд може да се ко-
ристи кога во смисла на оваа уредба се депонира при 
Народната банка на ФНРЈ определен износ на име 
гаранција (во натамошниот текст: гарантен износ) за 
довршува-ње на објектите во границите на одобре-
ниот заем и во определениот срок. 

Гарантниот износ се депонира по секој заем за 
инвестициите што е одобрен од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд, без обѕир на предопре-
деленоста на инвестициите (јавни работи, стопански 
инвестиции и др.) ако со оваа уредба не е опреде-
лено поинаку. 

Член 2 
Гарантниот износ се утврдува во процент од 

вкупниот износ на заемот за инвестиции. 
Процентот од предниот став го определува Со-

јузниот извршен совет. 
Член 3 

Гарантниот износ го депонира инвеститорот или 
гарантот што ја дал гаранцијата по одобрениот ин-
вестиционен заем или и едниот и другиот. 

Ако инвеститорот не може да го положи гарант-
ниот износ или ако положи само дел од гарантниот 
износ, гарантот е должен да го положи сиот гарантен 
износ односно разликата до полниот гарантен износ. 

Член 4 
По заемите за инвестициите што се финансираат 

од средствата на ^федерацијата а се определени со 
сојузниот општествен план гарантниот износ го де-
понира народната република на чија територија се 
изведуваат тие инвестиции. Народната република 
може да ја обврзе околијата (градот) на чие подрачје 
се изведуваат инвестициите, да депонира еден дел 
од гарантниот износ, ксѕко и стопанската организа-
ција што ги користи овие зтеми. 

Член 5 
Гарантниот износ го депонираат: 
а) стопанските организации — од средствата на 

самостојно располагање; 
б) задружните и другите општествени организа-

ции и политичко-територијалните единици — од сво-
иве приходи и фондови. " 

Гарантниот износ не може да се депонира од зае-
мите добивени од Општиот инвестиционен фонд. 

Член 6 
Гарантниот износ се депонира во тримесечни ра-

ти однапред, со тоа што заемот или годишната тран-
ша на заемот да можат да се користат само сраз-
мерно со висината на депонираниот гарантен износ. 

Член 7 
Ако при изведбата на работите во текот на го-

дината се утврди дека постои разлика меѓу фактич-
ните и пресметковните трошоци во рамките на одо-
брениот заем, оваа разлика ќе се покрие од гарант-
ниот износ односно од средствата на инвеститорот 
и гарантот веднаш по утврдувањето на таа разлика. 
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Кога може да се предвиди однапред дека во те-
кот на изведбата на работите во едва година ќе на-
стане разлика меѓу фактичните и пресметковните 
трошоци на инвестиционите работи, Народната бан-
ка на ФНРЈ може да определи исплатата на извр-
шените работи да се врши делум од инвестициониот 
заем а делум од гарантниот износ односно од сред-
ствата на инвеститорот и гарантот. 

Износот на делот со кој се покрива исплатата на 
извршените работи од гарантниот износ односно од 
средствата на инвеститорот и гарантот се определува 
сразмерно според предвидената разлика меѓу фак-
тичните и претсметковните трошоци. 

Член 8 
Ако, инвестиционите работи се изведуваат во тек 

8а повеќе години, по истекот на секоја година до 
крајот на месецот јануари на идната година мора да 
се утврди дали има разлика меѓу фактичните и прет-
сметковните трошоци на инвестиционите работи во 
рамките на одобрениот заем извршени во текот на 
минатата година. 

Ако таа разлика не може да се покрие во целост 
од депонираниот гарантен износ, инвеститорот одно-
сно гарантот е должен да го покрие остатокот на 
разликата од своите средства. 

Ако инвеститорот односно гарантот не го покрие 
остатокот на разликата од предниот став, Народната 
банка на ФНРЈ има право да го запре користењето 
на заемот. 

Член 9 
По довршувањето на инвестициониот објект мо-

ра да се утврди дали има разлика меѓу фактичните 
' и пресметковните трошоци на извршените работи во 

рамките на одобрениот заем. 
Ако фактичните трошоци се поголеми од прет-

сметковните трошоци во рамките на одобрениот заем, 
разликата се покрива од депонираниот гарантен из-
нос. Ако таа разлика не може да се покрие во целост 
од гарантниот износ, инвеститорот односно гарантот 
е должен да го покрие остатокот на разликата од 
своите средства. 

Член 10 
Ако инвеститорот или гарантот треба да ја по-

кријат разликата меѓу фактичните и пресметковните 
трошоци ЕО'смисла на чл. 7, ст. 2 чл. 8 и ст. 2 чл. 9 
на оваа уредба, тие разлики ги покриваат: 

1) стопанските организации од средствата на са-
мостојно располагање; 

2) политичко-територијалните единици од при-
ходите на нивните буџети и фондови; 

3) задружните и другите општествени организа-
ции од средствата на нивните претсметки и фондови. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет може да реши еден дел 

од наголемувањето на трошоците на инвестиционите 
работи во случаите од чл. 7, ст. 2 чл. 8 и ст. 2. чл. 9 
на оваа уредба, што настанало поради порастот на 
цените на основните инвестициони материјали, да се 
покрие од Општиот инвестиционен фонд, но само во 
рамките на средниот пораст цените на материјалите 
во ФНРЈ. 

Во случајот од предниот став, Сојузниот извршен 
совет определува за кои материјали се одобрува по-
критието на наголемените трошоци од Општиот ин-
вестиционен фонд и процентот со кој учествува Оп-
штиот инвестиционен фонд во тоа покритие. 

Член 12 
Ако инвестициониот објект не се заврши во пред-

видениот срок, ануитетите за кои обврската за пла-
ќање стасала ќе се -платат првенствено од гарантниот 
износ и тоа за време од предвидениот срок за завр-
шеток на објектот до неговиот фактичен завршеток. 

Ако стасаните ануитети не можат да се напла-
тат во целост од гарантниот износ, инвеститорот од-
носно гарантот е должен да ја уплати разликата од 
своите средства. 

Со плаќањето на ануитетите по сите заеми одо-
брени од Општиот инвестиционен фонд мора да се 
почне во срокот предвиден со договорот за заемот, 
без обѕир дали инвестициониот објект е довршен во 
предвидениот срок или не. 

Член 13 
Ако по довршувањето на инвестициониот објект 

остане непотрошен депонираниот гарантен износ или 
дел од гарантниот износ, непотрошениот износ му се 
враќа на инвеститорот односно на гарантот што го 
депонирал. -

Ако гарантниот износ го депонирале инвестито-
рот и гарантот или повеќе гаранти, од непотрошениот 
дел на гарантниот износ прво се враќа гарантниот 
износ што е депониран од последниот гарант и на-
таму обрнато од редот на гарантирањето, така што 
најпосле се враќа гарантниот износ што е депониран 
од инвеститорот. 

Член 14 
На депонираниот гарантен износ Народната бан-

ка на ФНРЈ плаќа интерес по иста норма по којашто 
го пресметува интересот на вложените средства за 
самостојно располагање на претпријатијата. 

Член 15 
По заемите за набавка на селско-стопанска опре-

ма и добиток не се депонира гарантен износ. 
Член 16 

Гарантните износи се депонираат за сите инве-
стициони заеми што се користат од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд. 

По исклучок, во 1955 година гарантните износи 
не се депонираат: 

1) на заемите одобрени во 1954 година и тоа само 
на траншите што се одобрени за 1954 година па како 
неискористени се пренесени во 1955 година; 

2) на заемите што се финансираат од средствата 
на федерацијата преку Општиот инвестиционен фонд 
за инвестициите од одделот 3 на главата XV од Со-
јузниот општествен план за 1955 година. 

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

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , ' 
Сојузен извршен совет 

Р.и. бр. 63 
18 март 1955 година 

Белград 
Претседател на. Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

95. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Соју-

зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕ-

АРНА ЕНЕРГИЈА 
Член 1 

Се оснива Сојузна комисија за нуклеарна енер-
гија (во натамошниот текст: Комисија), 

Член 2 „ 
Комисијата ја помага, координира и усмерува 

работата на развитокот на нуклеарните науки и ра-
ководи со сета работа на практична примена на на-
уката на тоа подрачје. 

За да ја изврши оваа задача Комисијата ги опре-
делува смерниците за усогласување на дејностите во 
поодделни области на државната управа, стопан-
ството и научно-истражувачката работа со потре-
бите на развивањето и користењето на нуклеарната 
енергија за производни цели. 

Член 3 
Комисијата се состои од претседател, еден или 

двајца потпретседатели, секретар и членови, што ги 
именува Сојузниот извршен совет. 

Комисијата има свое претседателство кое го со-
чинуваат: претседателот, потпретседателите, секрет 
тарот и членовите на Комисијата што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Комисијата: 
1) допрува план за работата лга развивање на 

Нуклеарната ѕнергаја и презема Мерки за негово из-
вршување; 
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2) ги утврдува потребите во врска со развитокот 
и користењето на нуклеарната енергија при о с т а -
вањето на (предлогот на Сојузниот општествен план 
и буџетот и поднесува предлози за тоа до Сојузни-
от извршен совет; 

3) го утврдува предлогот на претсметката на при-
ходите и расходите на Комисијата. 

Член 5 
Претседателството на Комисијата се грижи за из-

вршување на решенијата на Комисијата и врши 
други работи што ќе ги определи Комисијата. 

Член 6 
Во рамките на планот за работа на развивањето ^ 

на нуклеарната енергија Комисијата може да пре- -
зема потребни мерки во областа на стопанството и 

^ другите области согласно соперниците од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 7 
Во рамките на своите задачи Комисијата одр-

жува и развива врски со соодветните организации и 
установи во странство. 

Член 8 
Комисијата има одделна претсметка на приходите , 

и расходите. 
Наредбодавец за извршување на претсметката е 

претседателот на Комисијата. 
Член 9 

Поблиски прописи за внатрешната организација 
и работата на Комисијата донесува самата Комисија. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува со работа Комисијата за помош во на-
учните истражувања („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 42/52). V 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. П. бр. 71 
19 март 1956 (година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јошт Броз-Тито, с. р. 

96. 
Врз основа на чл. 80 од Уредбата за платите на 

работниците и службениците на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НИВОТО НА 
ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРА-

ВИЛНИЦИ ЗА 1955 ГОДИНА 
Во Одлуката за начинот на утврдувањето нивото 

на тарифните ставови во тарифните правилници за 
1955 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/55) се 
вршат измени и дополненија, така што нејзиниов 
пречитен текст да гласи: 

ОДЛУКА 
за начинот на утврдувањето нивото на та-
рифните ставови во тарифните правилници 

за 1955 година 
1- Нивото на тарифните ставови во тарифните 

правилници за 1955 година се утврдува, согласно 
одредбите од Сојузниот општествен план за 1955 
година, на следен начин: 

а) соодветните износи на пресметковните пла-
ти за 1954 година се множат со бројот на работни-
ците и службениците во поодделни категории струч-
но образование предвидени според работните места 
за обемот на работењето во 1955 година за да се 
утврди вкупниот износ според пресметковните пла-
ти, а во селското стопанство за работниците на сел-

ско-стопански работи се множи средната пресмет-
ковна плата од 6.800 динари со бројот на работни-
ците без обѕир на стручното образование; 

б) така утврдениот вкупен износ според пре-
сметковните плати претставува основа според која 
народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина со одделни права) го определува нивото 
на тарифните ставови во тарифниот правилник за 
1955 година. 

2. За утврдувањето нивото според пресмет-
ковните плати за 1954 година стопанската орга-
низација може да ги употреби само износите на 
пресметковните плати на оние категории стручно 
образование што според прописите од 1954 година 
важеле за работните местф во стопанската орга-
низација како основа за утврдување на пресметков-
ниот платен фонд. 

За утврдување нивото според пресметковните 
плати за трговските претпријатија и дуќани, по-
крај стручното образование за работните места во 
смисла на предниот став, се зема во обѕир и струч-
ното образование на лицата што се наоѓаат на ра-
ботни места во времето кога е донесен тарифниот 
правилник. 

Ако стопанската организација воведува во 1955 
година нови работни места што не ги имала во 1954 
година, при утврдување нивото на тарифните ста-
вови за нив ќе ги употреби износите на пресмет-
ковните плати на оние категории стручно образо- ^ 
ванис за кои смета дека се потребни за вршење на 
работите на работното место и кои одделно ќе и' ги 
одобри народниот одбор на околијата (градот, град-
ската општина со одделни права). На ист начин ќе 
се постапи доколку е во прашање стопанска орга-
низација што не постоела во 1954 година. 

3. За утврдување нивото на тарифните ставови 
во тарифните правилници за 1955 година служат 
пресметковните плати определени со Сојузниот оп-
штествен план за 1954 година. Кај стопанските ор-
ганизации на коишто -во текот, на 1954 година народ-
ните одбори на околиите ("градовите) им одобриле 
наголемување на пресметковните плати врз основа 
на овластувањата според Сојузниот општествен план 
за 1954 година и врз основа на овластувањата спо-
ред одделните решенија на Сојузниот извршен со-
вет, за утврдување нивото на тарифните ставови за 
1955 година се земаат во обѕир така наголемените 
износи. 

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

Р. п. бр. 60 
15 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с р. Светозар Вукма,новиќ, с. р. 

97. 
Врз основа на ст. 2 одделот 2 Главата XV на СО-

ЈУЗНИОТ општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРО-
ШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ ФИНАН-
СИРААТ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН'ФОНД 

I. Заеми од Општиот инвестиционен фонд во 
1955 година можат ,да^им се одобруваат само на оние 
инвеститори кои во трошоците на инвестициите што 
се цитирани во оваа одлука учествуваат со сопствени 
средства. 

Износот на сопствените средства со кои уче-
ствува инвеститорот во трошоците на инвестициите 
се определува во процент од пресметковниот изноа 
на инвестициите. 
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Процентот на учеството изнесува: 
1) за у^естициите во селското стопанство: 

а) за Мелиорации и расплоден добиток \%% 
б) за економски згради 20% 
в) за визби 20% 

г) за овошни градини, долгогодишни 
засади и лозја со во поголем дел 
асталсѕаи сорти грозје ЅО% 

д) за инвестиции на новоосновани сел-
ско-стопански организации за сите 
предопределености 15% 

ѓ) за опрема ќа селско-стопански хипо-
теки, специјализирани работилници 
32 поправате селско-стопански ма-
шини, на тфеприј атија за промет на 
(Средства за се леко - стопанско произ-
водство и рибарски претпријатија и 
задруги, освен опремата што може да 
Се забави со регрес согласно Одлу- ' 
ката за давање инвестициони заеми 
од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за набавка трактори, 
селско-стопански машини и направи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54 
и 7/55) %% 

е) за опрема на претпријатијата што се 
занимаваат со откуп и прода-жбана 
селско-стопански производи во глав-
ните житородни подрачја 50% 

Ж) за ѓубришта и силоси за храна за до-
биток за кои се даваат "заеми вон 
конкурс 10% 

з) за кланици и ладилници во Бачка 10% 
2) За инвестиции за прехранбената инду-

стрија: 
а) за фабрики за шеќер и за фабрики 

за масло 40% 
б) за маслари — работилници за пре-

работка на масло од маслинки и за 
друго 10% 

3) За инвестиции за производство на ма-
теријали со цел да се замени дрвото: 
а) за производство на дрвени и вештач-

ки плочи 30% 
б) за друго 20% 

4) За инвестиции на ХЕ Кокин Брод, Ја ј -
це I, Вухред, Гојак, Перуќа и ТЕ Кон-
шчина 7ђ% 

Како новоосноВаШ! селско-стопански организа-
ции се сметаат сите земјоделски стопа,нства и за-
други што се основани по 1 јануари 1953 година на 
Земјиште што порано не било во состав на некоја 
селско-стопанска организација, како и сите оние 
земјоделски стопанства и задруги што во текот на 
1953 и 1954 година добиле издвоено земјиште според 
Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот и за доделување земја на сел-
ско-стопанските организации, ако тоа наголемување 
во поврвнина изнесува преку 50% од првобитниот 
земјишен фонд со кој што стопанствата или задру-
гите располагале пред ова наголемување. 

Како главни житородни подрачја Се сметаат гк)-
драчјата: АП Војводина и околиите: Жупан.а, Вин-
ковци, Вуковар, Осиек, Бели Манастир, Валќово, 
Маково и Нашице на територијата на НР Хрватска. 

II. Учеството во трошоците на инвестициите го 
осигуруваат: 

а) стопанските организации — од средствата на 
самостојно располагање; 

б) задружните и другите општествени органи-
зации и политичко-територијалните единици — од 
своите приходи -к фондови. 

Ако се во праш,ање инвестиции за реконструк-
ции во стопанските организации, учеството во тро-

шоците на ќШестѕћџШте стопанската организација 
молзе да ѓо оеЛгЈфи и од с^Дс^ћта на Спојат амор-
тизационен фонд. 

III. Ако нема сопствени средства., инвеститорот 
може за учеството во трошоците на инвестицииве Да 
осигури туѓи позајмен^ ИЈЃМ отстапени средства (сред-
ства на ОИшт^с^венит^ организации или ћа политич-
ко-терито^ј аЉите единици). 

1У- Инвеститорот е должен со барањето за заем да 
и' поднесе на банката доказ за осигурување на сред-
ствата за учѓ^сѓво В6 трошоциве на инвестициите. 

Инвеститорот е должен -к при секо^ користеле на 
средствата од заемот претходно да ѓо осигури соо-
дветниот износ на 'средствата На И^е учество во 
трошоците на инвестициите. 

V. Оваа одлука не се однесува на: 
1) Заемите за инвестиции од средствата на феде-

рацијата од одделот 3 на главата XV на Сојузниот 
општествен план; 

2) заемот за изградба на фабриката за целулоза 
во Бања Лука и заемите за изградба на. Да^екубодите 
и трафостаниците од точ. 1 одделот 1 на главата XV 
од Сојузниот општествен план за 1̂ 955 година; 

3) заемите одобрени пред донесувањето на оваа 
одлука. 

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

Р. п. бр. 62 
15 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукм^новиќ, с. р. 

98. 
Врз оснива на одделот 2 од главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, а во врска 
со чл. 5 од Уредбата за заемите за инвестиции во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), 
Сојузниот -извршен совет донесува 

'О Д Л-У-К А 
ЗА ОБВРСКАТА НА ЈЌШБЕСТИТОРИТБ П ГАРАН-
ТИТЕ ПО ЗАЕМИВЕ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИ-
ОНЕН ' ф О Д Д а ЋОШШЗКТ ПРЕЧЕКОРУВА-
ЊЕТО НА ШВЕС^ЅђМОНИТЕ СРЕДСТВА ЗА-

СТАНАТО ТВО 19ђ5 ГОДИНА 
1. Инвеститорите и гарантите (народните ре-

публики и народните одбори) се должни да го по-
кријат од своиве средства пречекорувањето на изда-
тоците во 1954 година по инвестиционите заеми да-
дени врз основа на Сојузниот општестве-н план :?а 
1954 година, Како пречекорување на издатоците 
ќе се смгта разликата меѓу износот на заемот дого-
ворен меѓу инвеститорот и Народната банка на ФНРЈ 
и извршените издатоци односно создадените обврски 
од страна на инвеститорот според определениот до-
говор. 

Инвестрггорите и гарантите се должни да го по-
кријат пречекорувањето од предниот став до 30 
април 1955 година. 

2. Траганите за 1955 година по заемите од Оп-
штиот инвестиционен фонд одобрени во 1954 година 
не можат да се користат во целост додека инве-
ститорите односно гарантите не го покријат пре-
чекорувањето од точ. 1 на оваа одлука. 

Додека Не се покрие пречекорувањето од точ. 1, . 
Народната банка На ФНРЈ ќе им дава на 
инвеститорите аванси на име транша на заемот за 



Ореда, 23 март 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ л Број 12 - Страна 169 

1955 година, и тоа до 30 април 1955 година а според 
потребите од изведбата на работите. 

3. Како пречекорување од точ. 1 на оваа одлука 
не се смета поскапувањето на инвестициите поради 
наголемување на цените на увозната опрема наста-
нато со воведување нови увозни коефициенти или 
со наголемување определени увозни коефициенти 
и данокот на промет при увозот во 1954 година. Ова 
наголемување се покрива со заем од Општиот инве-
стиционен фонд. 

4. Ако вишоците на приходите на инвестито-
рите и гарантите на територијата на НР Босна и 
Херцеговина не се достаточни да го покријат прече-
корувањето од точ. 1 на оваа одлука, како и сред-
ствата потребни за инвестиции од точ. 4) на Одлу-
ката за учеството на инвеститорите во трошоците на 
инвестициите што се финансираат од Општиот ин-
вестиционен фонд, разликата ќе се покрие од сред-
ствата на федерацијата, а најмногу до износот од 6 
милијарди динари, 

Врз основа на дефинитивната пресмета на ви-
шоците на приходите и настанатото поскапување ада 
инвестициите, Сојузниот извршен совет ќе донесе 
одлука за покритие на пречекорувањето настанато 
во НР Воена и Херцеговина, 

5. Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина 
ќе ги распореди средствата од точ. 4 ра оние инвести-
тори при коишто по ек апув ањето на инвестициите не 
е покриено со вишокот на приходите, со тоа што овие 
инвеститори се должни да склучат договор со Народа 
ната банка на ФЕЕРЈ за плаќање ануитет под истите' 
услови под коишто со Народната банка на ФНРЈ ги 
склучиле првобитните договори за заемот за фи-
нансирање на инвестиционите објекти на кои е извр-
шено пречекорување на расходите. 

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

Р.п. бр. 61 
15 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен ссзет 

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

99. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за депонирање^ 
гарантни износи па заемите за инвестиции („Слу-
ж и ш т е т ед ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л И К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ГАРАНТ-
НИОТ ИЗНОС ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Гарантниот износ по заемите за инвестиции: 
цгто с^ должни инвеститорите односно гарантите 
да ги депонираат при Народната банка на' ФНРЈ 
во смисла на одредбите од Уредбата за депонирање 
гарантни износи по заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) изнесува, и тоа: 

а) по заемите за крехраѕЈбенала индустрија и по 
заемите за производство на материјали со цел да 
се заменува дрво 10% од износот на заемот; 

0) но сите други заеми за инвестиции одобрени 
од Општиот инвестиционен фонд — 5% од износот 
на заемот. 

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

Р. п. бр. 52 
15 март година 

Белград 
Омтт утттт (ток 

Во. задавува Секретарот, Потпретседател, 
Ј Ќ Р Т Маркошкќ, с. р. Светозар Вукмааовиќ, с. р. 

100. 

Врз основ на ст. 2 одделот 1 од главата XXVI на 
Сојузниот општествен план за 1955 година и чл. 46 
ст. 2 од Уредбата за организацијата, иселувањето 
и управувањето со Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53'53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПОШТЕНСКО^ 

ТЕЛЕГРАФСКО -ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА 
1. Поштенско-телеграфеко-телефонската тарифа 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51, 8/52, 63/52 и 
23/53) за внатрешниот сообраќај се менува и допол-г 
нува во следново: 

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 
1 1. ПИСМА 

1 ^ Внатрешен сообраќај 
Се менуваат нормите на тежината и таксите за 

писма преку 500 грама, и тој дел на тарифниот став 
гласи: 

„а) М е ѓ у м е с т е н с о о б р а ќ а ј : 
преку 500 до 750 гр 80 дин. 

750 „ 1000 „ 100 „ 
1000 „ 1500 „ 120 „ 
1500 „ 2000 „ 150 „ 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј 
преку 500 до 750 гр 50 дин. 

„ 750 „ 100'0 „ 60 „ 
„ 1000 „ 1500 „ 70 „ 

1500 „ 2000 „ 80 „ 

2. ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ 
Внатрешен сообраќај 

Се додава нов став, кој гласи: 
„Таксата за отворени поштенски картички во 

месниот сообраќај се намалува за 50%." 

3. ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ 
Внатрешен сообраќај 

Тарифниот став се менува и гласи: 

,,а) М е ѓ у м е с т е н с о о б р а ќ а ј : 
до 50 гр 5 дин. 

преку 50 „ 500 „ 10 „ 
„ 500 ,, 2006 „ 15 „ 
„ 2000 „ 5 ООО „ 20 „ 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј : 
до 50 гр. 2 дин. 

преку 50 „ 500 „ 5 
„ 500 „ 3000 „ 10 „ 
„ 2000 „ 5000 „ 15 „ 

Ако како печатени работи во месниот и меѓу-
месниот сообраќај се испраќаат публикации кои во 
поголем дел содржат романи што се продолжуваат 
или стрипови, тогаш тарифниот став за нормите на 
тежината преку 50 грама се наголемува за 100%?. 

Во внатрешниот сообраќај најголемата тежина 
е 3 кг, а ако е една поврзана книга најмногу 5 кг. 

Книжевни огласи до најголема тежина до 30 
грама - 2 динари." 

10. ВРЕДНОСНИ ПИСМА 
Внатрешен сообраќај 

Точ. б) делум се менува, и тој дел на тарифниот 
став гласи: 

„до 500 дин. 
преку 500 „ 1000 „ 20 дин. 

„ 1000 „ 2000 ^ 30 дин. 
„ 2000 „ 5000 т дин.." . 
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11. ПАКЕТИ 
Внатрешен сообраќај 

Тарифниот став се менува и гласи: 
јп) П о ш т а р и н а з а п о ш т е н с к и п а к е т и с п о р е д т е ж и н а т а -

Норми на тежи- 1 зона 11 зона 111 зона IV зона V зона 
ната до 50 км до 100 км до 200 км до 400 км преку 400 к 

до 3 кг 70 дин. 80 дин. 90 дин. 100 дин. НО дан. 
преку 3 „ 5 „ 80 „ 100 „ 120 „ 140 „ 160 „ 

5 п 10 м 90 „ 120 „ 150 „ 180 „ 210 м 
10 „ 15 „ 100 „ 140 „ 180 „ 220 „ 260 „ 

х ^ 15 и 20 „ п о „ 160 „ 210 „ 260 „ 310 „ 
20 „ 25 „ 120 „ 180 „ 240 „ 300 „ 360 „ 

Поштарината според тежината за пакети на издавачките претпријатија што содржат книги 
и брошури од сопствено издание се намалува за 50 % од пропишаната поштарина според тежината. 

б) П о ш т а р и н а з а п а к е т и с п о р е д в р е д н о с т а 
до 1.000 дин. - 20 дин. преку 50.000 до 100.000 дни. — - - - 200 дин. 

преку 1.000 „ 2.000 „ 30 „ „ 100.000 „ 500.000 „ 400 „ 
„ 2.000 „ 5.000 „ 60 „ „ 500.000 „ 1,000.000 „ 600 „ 
„ 5.000 „ 10.000 п - - - - 80 „ За секој натамошни 1,000.000 динари 
„ 10.000 „ 50.000 „ - 100 „ или дел од овој износ г - 200 дин-

в) П о ш т а р и н а с п о р е д т е ж и н а т а з а п а к е т и ш т о с о д р ж а т с а м о с в е ж о 
о в о ш ј е и л и з а р з а в а т 

Нопми на тежината 1 3 о н а 11 3 0 Н а 111 3 о н а 
норми на тежината д о ш к м д о 4 0 0 к м преку 400км 

до 3 кг 50 дин. 50 дин. 50 дин. 
преку 3 „ 5 „ 50 „ 50 „ 60 „ 

5 „ 10 „ 70 „ ВО „ 90 „ 
и 10 „ 15 „ 105 „ 115 „ 125 „ 
„ 15 „ 20 „ 130 „ 140 „ 140 „ 

Поштарината според вредноста за пакети што содржат само свежо овошје или зарзават се 
наплатува како и за другите пакети (ставот под б). 

Поштарината за пакети во внатрешниот сообраќај се наплатува од испраќачот при прима-
њето на пакетот, односно од примателот при препраќање или враќање на пакетот." 

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ПО ТЕКУШТИТЕ 
СМЕТКИ 

Внатрешен сообраќај 
Точ. под' в) се менува и гласи: 
,,в) Вирмански уплати и исплати 
1) Кога се врши пренесување од 

сметковната книшка или од буџетската 
книшка на текуштата сметка — за се-
која уплатница по — 10 дин. 

2) Кога се" врши пренесување на 
банчините упатници на сметковната или 
буџетската книшка — за секоја упат-
ница по 10 дин. 

3) Кога се врши уплата на сметков-
н а т а или буџетската книшка со подне-
сување на барирани чекови - за уплат-
ницата 10 Дик. 

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ 
Вториот став се менува и гласи: 
„За препорачано ракување со пратки што со-

држат книги и брошури, како и весници и списа-
нија кога се испраќаат како печатени работи, без 
обѕир кој е испраќачот, се наплатува 20 динари." 

26 ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ПО ВОЗДУШЕН ПАТ 

Внатрешен сообраќај 
Тарифниот став се менува и гласи: 

,,а) П и с м о н о с н и п р а т к и 
Покрај редовната поштарина се наплатува 

уште: л до 20 гр. 2 дин. 
20 .. 50 „ 5 „ 

преку 50 до 250 гр 10 дин. 
„ 250 „ 500 „ 15 „ 

500 „ 750 „ 20 „ 
„ 750 „ 1000 „ 30 „ 
„ 1000 0 1500 „ 45 „ 
„ 1500 „ 2000 „ 60 „ 

б) П а к е т и 
Покрај редовната поштарина се наплатува 

уште: 
1) За секој килограм тежина или 

дел од килограм, ако се пренесува па-
кетот на една воздушна релација 30 дин. 

2) За секој килограм тежина или 
дел од килограм, ако се пренесува па-
кетот на две воздушни релации 60 дин." 

В. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ 
59. ПРЕТПЛАТА ЗА ПРАВО НА УПОТРЕБА НА 

СКУСЕНА АДРЕСА 
Ставот се менува и гласи: 
„Месечна претплата 400 дин." 

60. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА ПО 
ТЕЛЕФОН 

сат: 
Се менува насловот и ставот, така што да гла-

,,во. ПРЕЗЕМАЊЕ ТЕЛЕГРАМИ ПО ТЕЛЕФОН 
За преземана телеграми по теле-

фон за секои 10 зборови или дел од 10 
зборови б д е е -
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сат: 

61 ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМИ ПО 
ТВДЕПРИНТЕР 

Се менува насловот и ставот, така што да гла-

„61. ПРЕЗЕМАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМИ ПО 
ТЕЛБПРИНТЕР 

За преземање на телеграми по теле-
принтер за секови 10 зборови или дел од 
10 зборови — - 5 дин. 

62. ПРЕТПЛАТА ЗА УПОТРЕБА НА КОД 
(ШИФРА) 

Се додава нов став, кој гласи: 
„Оваа претплата не ја плаќаат државните ор-

гани, странски дипломатски и конзуларни! прет-
ставништва." 

66. ПРЕТПЛАТА 
Ставот се менува и гласи: 
„Месечна претплата за^ главен ил спореден 

апарат: 
а) Ако апаратот го дава и одржува 

претпријатие на птт сообраќај 2.500 дин. 
б) Ако апаратот ќе го набави или 

одржува самиот претплатник 300 дин. 
в) Ако апаратот ќе го набави са-

миот претплатник, а го одржува прет-
пријатието на птт сообраќај 1.200 дин. 

г) Ако претпријатието на птт соо-
браќај отстапи телеграфски -апарат (те-
ле принтер) на користење, но истиот не 
се врзува за телеграфската централа за 
јавен сообраќај 6.000 дин. 

д) Ако претпријатието на птт соо-
браќај отстапи телеграфска централа на 
користење, но оваа не се вклучува во 
телегр,афската централа за јавен соо-
браќај 6 ООО дин. 

ѓ) За месна напречна телепринтер-
ска врска што служи за измена на сооп-
штенија во локалниот сообраќај 4.000 дин. 

е) За месна напречна телепринтер-
ска врска со која двајца или повеќе 
корисници примаат паралелно соопште-
нија преку меѓуместен вод, се наплатува 
од секој корисник освен од првиот 20.000 дин. 

ж) Ако претпријатието на птт соо-
браќај отстапи -приклучена кутија на 
претплатник што има свој сопствен 
апарат . - 1.000 дин. 

Доколку во случаите од а) — д) корисникот се 
наоѓа во поширок местен реон, тогаш покрај гор-
ните износи, се наплатуваат од корисникот и пат-
ните трошоци на техничкиот орган за одржување. 

Во случајот под в) ако е во прашање големо 
поправање, фактичните трошоци се пресметуваат 
и наплатуваат според фактурата." 

68. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕЃУМЕСНИОТ 
СООБРАКАЈ 

Се додава нов став кој гласи: 
„За користење врски во месниот, меѓумесниот 

и меѓународниот сообраќај се наплатува најмал ме-
сечен износ од 5.ООО динари. Ова не се применува 
на. претплатниците што се врзани за централи од 
друш места и кои плаќаат такса за меѓумесна н ^ 
пречна телепринтерска врска според тарифниот 
став 69 под а)." 

69. ОТСТАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ ВОДОВИ 
И КАНАЛИ 

Се менува насловот и ставот, така што да гла-
сат; ' ' 

„69. МЕЃУМЕСНИ НАПРЕЧНИ ТЕЛЕГРАФСКИ 
ВРСКИ 

а) За меѓу месна напречна телеграфска варена со 
која претплатникот е врзан за телеграфска цен-
трала! од друго место се наплатува 25!% од Таксата 
пропишана за меѓумесен напречна телефонска вр-
ска, сметајќи ги воздушните растојанија ива местата 
по телефон,ските зони. 

б) За меѓу месна напречна теле-графска врска со 
која непосредно се поврзани два хорздсшвка се на-
платува 50% од таксата пропишана, за меѓумесна 
напречна телефонска врска!, сметајќи го воздушно-
то растојание на местото според телефонските 

в) За користење дееѓумесна напречна идоска како 
носител на туѓи телеграфски уреди, се наплатува 
за секој канал на поставен уред по 25% од таксата 
пропишана за меѓумесната напреч-на телефонска 
врска, сметајќи го воздушното растојание според 
телефонските зони. 

За меѓумесните напречни телеграфски врски од 
точ. б) и в) се наплатува уште ш претплата! за ме-
сната напречна телефонска врска од тарифниот 
став 88 под е)." 

70. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ВОДОВИ 
Ставот се менува и гласи: 
„За одржување туѓи месни и меѓу-

месен телеграфски! водови се наплатува 
за секои 100 метра или дел од 100 ме-
тра тељ — годишно 250 дин." 

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ 
ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН 

Првиот став се менува и гласи: 
„За одржување претплатнички те-

леграфски! водови во поширок местен 
реон, без обѕир чија се сопственост, се 
наплатува за секои 100 метра или дел 
од 100 метра тељ — годишно 125 дин/' 

В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 
81. МЕСНИ РАЗГОВОРИ 

Ставот )се менува и гласи: 
,,а) За местен разговор извршен од 

пртеплатнички телефон во местата со 
автоматски централи што имаат бро-
јачи на разговори! се наплатува 10 дин. 

б) За една единица на местен ра-
зговор извршен од јавеа! говорница, се 
наплатува — 10 див." 

82' МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ 
Ставот се менува и гласи: 
,,а) Период на јак сообраќај (7—19 часот): 
за обични меѓу месни разговори извршени во 

период на јак сообраќај тарифниот износ за една 
единица разговор изнесува: 

Поблиска зона до 10 км 40 дин. 
Ј зона од 10 „ 25 „ 80 „ 

П зона „ 25 „ 50 „ 120 „ 
ГО зона „ 50 „ 100 „ 160 „ 
IV зона „ 100 „ 200 „ 220 „ 
V зона „ 200 „ 400 „ 280 „ 

VI зона „ 400 „ 600 „ 320 „ 
VII зона преку 600 км - 380 „ 

б) Период на слаб сообраќај (19—7 час); 
за обични! меѓумесни разговори извршени во 

период на слаб сообраќај тарифниот износ 1а едн^ 
единица разговор изнесува: 

„Поблиска зона до 10 км 20 дин. 
I зона од 10 „ 2ф п 40 „ 

П зона од 25 „ 50 „ +Г - еж (Ј0 „ 
1 III зона „ 50 „ 100 „ љ ^ 80 „ 
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IV зона од 100 до 200 км НО дин. 
V зона „ 200 „ 400 „ 140 „ 

VI зона „ 400 „ 600 „ 160 „ 
1 VII зона преку 600 км 190 „ 

в) Како меѓумесен разговор се смета оној ра-
зговор што е извршен посредством централи на' две 
разни места без обѕир на нивната оддалеченост. 

г) Во автоматски мрежни групи, каде што не по-
стојат временскозонски бројачи, од вкупниот број 
на извршените разговори претплатникот плаќа: 

20% како меѓумесен разговори во траење о д 
една единица на I зона јак сообраќај, а 

80% како месни разговори. 
д) За меѓумесни новинарски разговори изврше-

ни во времето од 15—7 часот се наплатува тариф-
ниот износ пропишан за разговорите извршени во 
период на слаб сообраќај. 

ѓ) Ако телефонскиот претплатник како повику-
ван не се одзове на поканата за извршување на ра-
зговор, а разговорот пред тоа не го откажал, плаќа 
едеа третина од говорната единица на обичен ра-
зговор според периодот на сообраќајот во кој е во-
споставена врската. 

е) Ако било повикувачот било повиканиот од-
бие да разговара откога е веќе воспоставена меѓу-
месната врска, повикувачот плаќа една третина од 
таксата за говорна единица на обичен разговор спо-
ред периодот на сообраќајот во кој е воспоставена 
врската. 

ж) За разговорите плативи во одредиштето се 
наплатува тарифниот износ пропишан за меѓуме-
сните разговори од ист вид и траење, извршени во 
истиот период на сообраќајот. 

Ако повиканиот не се согласи да ја плати так-
сата за разговор и разговорот поради тоа не се 
изврши, повикувачот ја плаќа таксата пропишана 
са обична меѓумесна телефонска покана. 

з) За разговори по договор, без користење теле-
фонска покана, се наплатува тарифниот износ про-
пишан за меѓумесни разговори од ист виц и тра-
ење, извршени волнет период на сообраќај. 

Во случај на неизвршување ваков разговор по-
ради недоаѓање на соговорникот, од повикувачот 
се наплатува таксата, пропишана за обична меѓу-
месна телефонска покана. 

ѕ) За меѓумесни радиофонски преноси се напла-
тува таксата предвидена за обични меѓумесни ра-
зговори според периодот во кој се врши радиофон-
скиот пренос ако за преносот се користат обични 
телефо-нски врски со широчина на обемот на пре-
несените фреквенции од 300 до 3.400 Хз или помалу 
од тоа 

Ако за радиофонски пренос се користат специ-
јални водов-и, се наплатува таксата ,пропишана за 
обични меѓумесни разговори наголемена за: 

— 50% ако е употребен вод со широчина на обе-
мот на пренесените фреквенции од 50 до 6.400 Хз; 

— 100% ако е употребен вод со широчина на обе-
мот на пренесените фреквенции од 50 до 10.000 Хз. 

Кај меѓумесни радиофонски преноси, се напла-
туваат фактичните трошоци за воспоставување на 
месните врски доколку се воспоставуваат месни 
врски. 

и) За меѓумесни преноси од спортски натпре-
вари кои во местото за кое се врши преносот се 
разгласуваат преку звучник или разгласни стани-
ца, а не преку радиостаница,, се наплатува таксата 
предвидена за обични меѓумесен разговори извр-
шени во период на слаб сообраќај, без обѕир во кој 
период се врши преносот." 

84. ТЕЛЕФОНСКА ПОКАНА И ИЗВЕСТИЕ 
Во точ. а) и б) по зборовите „За обична" и „За 

итна" се додава зборот „Меѓумесна". 
Се додава нова точка в) која гласи: 
„За месна телефонска покана се наплатуваат 20 

динари. За известие за испорачка на месна теле-
фонска покана се наплатуваат 10 динари." 

86. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО 
РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛИ 

Точ- а) се менува, и гласи: 
,,а) Месечната телефонска претплата за главен 

телефон изнесува: ј 
I раздел - во местата што имаат до 10 претплата 
ничии водови: 

I група претплатници: станови и оп- / 
штествени организации, освен нивните 
претпријатија, дуќани и сл. 200 дик. 

II група претплатници: установи, о-
свен нивните претпријатија, дуќани и сл. 400 дин. 

III група претплатници: стопански 
организации, задружни организации, 
претпријатија, дуќани^ слободни зани-
мања и занаетчиство 600 дин. 
II раздел — во местата што имаат од 11 до 25 прета 
платникки водови: 

I група претплатници: станови и оп-
штествени организации, освен нивните 
претпријатија, дуќани и сл. 250 дин. 

II група претплатници: установи, о-
свен нивните претпријатија, дуќани и сл. 800 дин. 

III група претплатници: стопански 
организации, задружни организации, 
'претпријатија, дуќани, слободни занима-
ња и занаетчиство 1.000 дин. . 
III раздел — во местата што имаат од 26 до 100 прет-
платнички водови: 

I група претплатници, станови и оп-
штествени организации освен нивните 
претпријатија, дуќани и сл. 400 дин. 

II група/претплатници: установи о-
свен нивните претпријатија, дуќани и сл. 1.800 дин. 

III група претплатници: стопански ор-
ганизации, задружни организации, прет-
пријатија, дуќани, слободни занимања и 
занаетчиство 2.200 дик. 
IV раздел — во местата што имаат преку 100 прет^ 
платенички водови: 

I група пртеплатници: станови и 
општествени организации, освен нив-
ните претпријатија, дуќани и сл. 500 дин. 

II група претплатници: установи, о-
свен нивните п,ретпријатија, дуќани и сл. 2.500 дин. 

III група претплатници: стопански 
организации, за-дружни организации;, 
претпријатија, дуќани, слободни зани-
мања и занаетчиства 3.000 дин.ц 

Точ. в) се менува и гласи: 
„Активните и пензионисаните работници и слу-

жбеници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата." 

87. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА СО 
АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 
Точ. а) и ѓ) се менуваат и гласат: 
,,а) Месечната претплата за главен телефон во 

места со автоматски телефонски централи што 
имаат бројачи на разговори изнесува: 

I група претплатници: станови и 
општествени организации, освен нивни-
те претпријатија, дуќани и сл. 200 дин1. 

Претплатниците од оваа група плаќаат месечно 
покрај претплатата уште и паушален износ од 800 
динари, без обѕир на бројот на извршените разго-
вори, што им дава право за вршење на 60 месни 
разговори, а за секој натамошен местен разговор 
плаќаат 10 динари. 

II група претплатници: установи, о-
свен нивните претпријатија, дуќани и сл 400 дин; 
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III група претплатници: стопански 
организации, задружни организации, 

'претпријатија, дуќани, слободни занима-
ња и занаетчиство , 600 дин. 

ѓ) Активните и пензионисаните работници и 
службеници на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони плаќаат 50%? од пропишаната претпла-
та и 25% од таксата за месни разговори. 

Во телефонските автоматски мрежни групи 
овие работници и службеници плаќаат, како прет-
платници на тие групи, првите 200 импулси според 
бројачот по 2,50 динари, а за секој натамошен им-
пулс 10 динари." 

88. ПРЕТПЛАТА ЗА ДРУГИТЕ ВНАТРЕШНИ 
^ . ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕДИ 
, Во точ. а) се додава нов став, кој гласи: 

„Одредбите од точ. а) се однесуваат само на 
риле споредни станици што се сврзани преку пое-
динечни глаени телефони, а не на оние што се 
^врзани за куќни телефонски централи." 

Точ. е) се менува' и гласи: 
,,е) За месна напречна телефонска 

врска се наплатува месечно 3.500 дин." 

89. ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ 
ИМОТ НА ПТТ УСТАНОВА 

Насловот и ставот се менуваат и гласат. 

89- ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ 

СООБРАКАЈ 
За куќгоѓ телефонски централи што се соп-

ственост на претпријатијата на птт сообраќај, а 
се монтирани кај корисникот и вклучени во јавната 
телефонска мрежа, се наплатува по еден број сме-
тајќи! го полниот капацитет на централата: 

а) За индукторски куќни централи 
— месечно 50 дин. 

б) За куќни централи со централ-
на батерија (ЦБ) — месечно 100 дин. 

в) За автоматски куќни централи 
— месечно 200 дин. 

г) За секој вод со кој е сврзана куќната центра-
ла за јавна телефонска централа, се јнапдатума 
претплатата пропишана за главниот телефон. 

д) Освен претплатите цитирани од точ. а) до г) 
се наплатува за секој споредев апарат вкопчен во 
куќната централа 20% од претплатата пропишана за 
главен претплатнички телефон во тоа место. 

За споредна станица вкопчена во куќна центра-
ла се наплатува 50% од претплатата за главен прет-
платнички телефон ако корисникот на споредната 
станица и куќната централа е едно исто лице, а 
полна претплата за главниот претплатнички! теле-
фон ако корисник на споредната станица е друго 
лице. 

Ако за вкопување на споредната станица во 
куќна централа се користи телефонски вод на меша 
мрежа за јавен сообраќај се наплатува уште и прет-
платата за месна напречна телефонска врска од точ. 
е) од тарифен став 88. 

ѓ) За куќни централи што се сопственост на прет-
пријатие на птт сообраќај, а се монтирани кај кори-
сникот така што не се вклучени во јавна теле-
фонска мрежа, се наплатува по еден број сметајќи 
го полниот капацитет на централата: 

За индукторски куќни централи 100 дин/ 
- за куќни централи со централна 

„батерија (ЦБ) 150 дин. 
- џа автоматски куќни централи — 300 дин. 
- за телефонски апарати вкопчени во ваква 

џу-кнџ централа, се наплатува за секој апарат прет-
платата ододоѕшака за споредни претплатнички те-

ови само ако апаратите се сопственост на прет-

90. ПРЕТПЛАТА ЗА КУЌНИ ЦЕНТРАЛИ ШТО СЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

Точ. б) и в) се менуваат и гласат: 
,,б) Во местата со автоматски централи што 

имаат бројачи на разговори: 
1) За спореден телефон односно споредна стани-

ца на друго лице кој е се наоѓа во иста зграда или 
на исто земјиште каде што и куќна централа се напла-
тува 20% од претплата пропишана за главниот те-
лефон во тоа место само ако телефоните се соп-
ственост на претпријатијата на птт сообраќај. 

2) За споредна станица што се наоѓа вон земји-
штето на кое е куќната централа, се наплатува 50% 
од претплатата за главниот телефон ако корисникот 
на споредната станица и куќната централа е едно 
исто лице, а полна претплата за главниот телефон 
ако корисникот на споредната станица е друго 
лице, без обѕир чија сопственост се телефонските 
апарати. 

в) Во местата со рачни телефонски централи или 
автоматски централи што немаат бројачи на разго-
вори, претплатата се наплатува за споредните теле-
фони и споредните станици според одредбите од точ. 
б) под 1 и 2 на овој тарифен став, без обѕир чија соп-
ственост се телефонските апарати." 

Се додава нова точка г) која гласи: 
^ ,,г) Ако за вкопчување на споредната станица ЕО 

куќната централа се користи телефонски вод на ме-
сната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште 
и претплатата за месна телефонска напречна врска 
од точ. е) на тарифниот став 88." 

91. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА 
Во поднасловот „Одделни случаи" во точ. а) збо-

ровите „по три единици" се заменуваат со зборовите 
„по една единица". 

По тарифниот став 92 се додава нов тарифен: 
став 93, кој гласи: 
„93. ПОВИКУВАЊЕ ИЛИ БУДЕЊЕ ПРЕТПЛАТНИ-

ЦИ ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
За повикување или будење претплатници во 

определено време се наплатува месечна претплата: 
а) ако повикувањето или будењето се врши ед-

наш дневно 350 динари; 
б) ако повикување или будење се врши повеќе 

пати дневно, се наплатува онолку пати по 350 ди-
нари колку пати се врши повикувањето; 

в) за поединечно пов-икување или будење, кога 1 

оваа услуга не се врши во рамките на месечната 
претплата, се наплатува 10 динари." 

Натамошните тарифни ставови 93, 94, 95 ги ме-
нуваат редните броеви и стануваат 94, 95 и 96. 

Насловот „Ш НАЕМИ НА ТЕЛЕФОНСКИ ВО-
ДОВИ — КАНАЛИ" над тарифниот став 96 се менува 
и гласи: 

„Ш МЕЃУМЕСЕН НАПРЕЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ 
ВРСКИ" 

Досегашните тарифни ставови 96 и 97 се соеди-
нуваат во еден тарифен став 97, кој гласи: 

„97 МЕЃУМЕОНИ НАПРЕЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ 
ВРСКИ 

а) За меѓумесна напречна телефонска врска 
што се дава само за извесно време во текот на денот 
(само за неколку часа), се наплатува за секој час или 
започнат час такса за десет говорни единици на јак 
односно слаб сообраќај, според периодот во кој се 
користи врската, со тоа што се наплатува најмногу 
износот пропишан во точ. б) од овој тарифен став. 

б) За меѓумесна напречна телефонска врска што 
се дава за цел ден, се наплатува средната вредност 
на тарифниот износ за шеесет говорни единици на 
јак и слаб сообраќај. 

в) За користење на меѓумесна напречна врска 
како носител на туѓи нискофреквентни телефон-
ски уреди, се наплатува за секој канал на шставе-
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ниот уред тарифниот износ од точ. б) на овој тари-
фен став, пропишан за меѓумесен напречни врски 
намален-за 20%. 

г) Покрај таксите од точ. а), б) и в) на овој 
тарифен став, се наплатува уште и претплатата за 
месна! напречна врска од 'тарифниот став 88 точ. 
е) ако за спој на меѓумесната напречна врска со 
апаратите на корисникот се употребени водови на 
месната! мрежа за јавен сообраќај. 

Таксите од тон. а), б) и в) на овој тарифен став 
се определуваат според оддалеченоста на местата 
по воздушна линија (зоки). 

Нападните, фантомните и суперфантошште вр-
ски се сметаат како потполни телефонски врски." 

98. ОДРЖУВАЊЕ" ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ 
Насловот се менува и гласи: 

„98. ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИТЕ 
ВОДОВИ" 

Точ. а), б), д) и ѓ) на тарифниот став 98 се мену-
ваат и се додаваат нови точки е) и ж) и гласат; 

,,а) За редовно одржување туѓи ме-
ѓумесен телефонски водови се наплатува 
за секој 100 метра или дел од 100 метра 
тељ, годишно 250 дин." 

б) За редовно одржување претплат-
нички телефонски водови во поширок 
местен реон, без обѕир чија се сопстве-
ност, се наплатува за секој 100 метра или 
дел од 100 метра тељ, годишно 125 дин. 

д) Одржувањето меѓумесни напречни телефон-
ски врски од тарифниот став 97 и месни напречни 
врски во потесен местен реон не се наплатува. За 
одржување месни напречни врски во поширок ме-
стен реон, сз наплатува таксата пропишана за одр-
жување претплатнички водови во поширок местен 
реон според точ. б) од овој тарифен став. 

ѓ) За редовно одржување вод на повремен теле-
фон во поширок местен реон, се наплатува таксата 
пропишана за одржување претплатнички вод по 
поширок местен реон (според точ. б) на овој тари-
фен став), без обѕир дали телефонот е во сообраќај 
или не. 

е) За одржување туѓи кабели во месна мрежа се 
наплатуваат фактичните трошоци за одржување на-
големени за соодветниот дел на амортизацијата и 
интересот на основните средства на кабелската ка-
нализација, ако се користи канализацијата на прет-
пријатијата на птт сообраќај. 

ж) Трошоците за инвестиционото одржување ту-
ѓи иеѓумесни водови и претплатнички водови во 
поширок местен реон паѓаат на товар на претплат-
ниците и се пресметуваат и наплатуваат по фак-
турата." 

100. НОВ ГЛАВЕН ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОН 
Точ. а) и д) се менуваат и гласат: 
„а) За воспоставување нов главен, претплатнички 

телефон во потесен местен реон, се наплатува при-
стапна такса која изнесува: 

1) во места до 200 вкопчени главни 
претплатнички телефони 300 дин,; 

2) во места од 201—1.000 вкопчени 
главни претплатнички телефони 500 дин,; 

з) во места преку 1.000 нкопчени 
главни претплатнички телефони 1.200 дин.; 

д) Активните и пензионисаните работници и слу-
жбе-ници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од износот од точ. а) или б) 
на овој тарифен став." 

102. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ 
Точ. а) се менува и гласи: 
,,а) За селидба главен претплатнички телефон во 

потесен местен реон, се наплатува: 
1) во меѕта до 200 вкопчени главни 

Претплатнички телефони 300 дин,; 

2) во места од 201—1.000 вкопчени 
главни претплатнички телефони 500 дин.; 

3) во места преку 1.000 вкопчени 
главни претплатнички телефони 1.200 дид. 

При селидба на два претплатници што ги за-
менуваат меѓусебе становите односно работните про-
стории, така што е потребно да се изврши само 
измена на бројот на телефоните, се наплатува само 
таксата пропишана за измена на бројот на телефо-
нот од тарифниот став 95." 

104. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ 
Првиот став на точ. а) се менува и гласи: 
„За преместување главен или спо-

реден претплатнички телефон, споредна 
с т а н а а , двоен, сериски или групен при-
клучок, се наплатува 300 дин." 

105. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ 
УРЕДИ 

Точ. д) се менува и гласи: 
,,д) Активните и дензионисаните работници и 

службеници на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони плаќаат 50% од таксата за селидба и 
Преместување телефони и други телефонски уреди." 

106. ПРЕТПЛАТНИЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНИ 
ВО ЦЕНТРАЛИ НА ДРУГИ МЕСТА 

Тарифниот став се менува и гласи: 
а) За претплатнички телефон кој не е жолчен 

во централата на местото во кое се наоѓа односно во 
најблиската централа, туку во централа на друго 
место, се наплатува покрај претплатата уште и: 

1) ако водот со кој е сврзан претплатничкиот 
телефон за централата е сопственост на претприја-
тие на птт сообраќај — месечно средната вредносна 
таксата за 900 говорни единици, пропишана за меѓу-
месен разговори при јак и слаб сообраќај; 

2) ако овој вод е сопственост на претплатник — 
50% од износот од точ. а) под 1 на овој тарифен 
став. 

^ б) Ако во централата на друго место е вкопчена 
куќна централа или сериска гарнитура со повеќе од 
два телефонски апарати, се наплатува месечно по-
крај претплатата уште и: 

1) ако телефонскиот вод е сопственост на прет-
пријатие на птт сообраќај — средната вредност на 
таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за ме-
ѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај; 

2) ако телефонскиот вод е сопственост на прет-
платник — 50% од износот од тон. б) под 1 на овој 
тарифен став. 

Тарифните износи оод а) и б) на овој тарифен 
став ев определуваат според воздушната оддалеченост 
меѓу местото во кое се наоѓа телефонот и местото 
во кое се наоѓа централата во која е вкопчен. 

За редовно одржување на водот од точ. а) и б) на 
овој тарифен став се наплатува износот од тариф-
ниот став 9в точ. б), пропишан за редовно одржување 
претплатнички вод во поширок местен реон, без 
обѕир чија сопственост е водот, 

в) Ако во куќната централа или сериската гар-
нитура — споменати во точ. б) на овој тарифен став 
— се сврзани како споредни станици телефони што 
се наоѓаат вфа земјиштето на корисникот на куќната 
централа или сериската гарнитура, како и телефони 
на други правни или физички лица, се наплатува 
за секој ваков телефон, без обѕир чија сопственост е 
телефонскиот апарат, претплатата пропишана ва 
главниот телефон на местото во кое куќната цен-
трала односно гарнитура е вкопчена, уште: 

1) за телефон во стан — 2% од таксата што се 
наплатува од корисникот на куќната централа од-
носно сериската гарнитура врз основа на точ. б) на 
овој тарифен став; 
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2) за други телефони 10% од таксата што се на-
платува од корисникот на куќната централа односно 
на сериската гарнитура врз основа на точ. 6) на 
овој тарифен став." 

131. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОСТРОЈКИ 

Точ. 6) се менува и гласи: 
„6) Надоместувањето на претпријатието на птт 

сообраќај за загубениот приход за време додека 
траело запирањето на сообраќајот предизвикано со 
оштетувањето, кое се пресметува врз основа на сред-
ниот сообраќај на оштетената постројка во текот на 
претходниот месец." 

II. Во целиот текст на Поштенско-телеграфско-4 
телефонската тарифа се менуваат следниве изрази: 

а) називот „ПТТ установа" се заменува со нази-
вот „Претпријатие на птт сообраќај"; 

б) називот „Главна дирекција на поштите" се 
заменува со називот „Генерална дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните"; 

в) називот „Дирекција на птт" се заменува со 
називот „Претпријатие на птт сообраќај". 

Ш. Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните ќе издаде, во согласност со 
Секретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршш совет, во срок од два месеци по 
влегувањето во сила на ова решение, пречистен 
текст на Поштенско-телеграфско-телефонската та-
рифа. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот ,на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1955 година. 

Р ,П. бр. 72 
19 март 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

101. 
Врз основа на Одлуката на Сојузниот извршен 

совет за овластување Одборот за стопанство да ја 
пропише содржината на инвестиционите елаборати 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет донесува 

„ г Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ УПРОСТЕНИ ИНВЕСТИ-

ЦИОНИ ЕЛАБОРАТИ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

I. Сто-панските и задружните организации, вод-
ните заедници и народните одбори, што подигаат 
или набавуваат: 

1) мелиорациони објекти, економски згради или 
објекти за складирање, доработка и преработка 
на селско-стопански производи, чијшто поединечна 
вредност не го преминува износот од три милиони 
динари; и 

2) овошни градини на поврвина од 10 ха 
к помала, лозја и други Долгогодишни засади на 
поврвнина од 5 ха и помала, работен и расплоден 
добиток, опрема на селско-стопански апотеки, прет-
пријатијата што се занимаваат со откуп и прода-
жба на селско-стопански производи, претпријати-
јата за промет на средствата за селско-стопанско 
Ј^рои^водство и рибарските претпријатија и задру-

вез Обзир на вредноста, 

можат кога поднесуваат барање за инвестиционен 
заем на конкурсите распишани во 1965' година место 
полниот инвестиционен елаборат пропишан во ст. 
2 чл. 20 од Уредбата за заемите за инвестиции во 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), да 
и' поднесат на банката, упростен инвестиционен 
елаборат. 

П. Содржината на упростениот инвестиционен 
елаборат треба задолжително да содржи: 

1) за мелиорациони објекти, економски згради 
и објекти за складирање, доработка и преработка 
на селско-стопански производи: 

а) технички опис на градежните работи во 
кои треба да бидат цитирани: видот и димензиите 
(капацитетот) на инвестициониот објект како и ма-
теријалот со кој се изведуваат градежните работи, 

б) спецификација и претсметка на опремата 
што се набавува, 

в) градежни скици со предмер и претсметка, и 
г) економско образложение декл т^тгвеститорот 

може да го врати заемот од приходите на објектот 
за чија изградба или набавка бара заем; 

2) за овошните градини, лозја, хмеларници и 
други долгогодишни засади: 

а) технички елаборат кој треба да содржи: 
— големина на овошната градина и лозјето, 
— број на садниците по 1 хектар, 
— бонитет и конфигурација на земјиштето на 

кое се подигаат засадите, 
— вид и број на сортите, 
— дали видовите и сортите се предвидени со 

реонизаци јата, 
— на каква почва се подигаат засадите, 
— начин на садењето и одгледувањето, 
— од каде се набавува посадочниот материјал, 
— положба на земјиштето на кое се подигаат 

засадите во однос на сообраќајната врска што по-
стои, пазарот и др., и 

— претсметка на работите по 1 хектар и -
вкупно; 

б) економско образложение од кое треба да се 
гледа приходот од засадите (овошните градини, лоз-
јата, хмеларниците и другите засади) на 1 ха во од-
нос на приходот од културата што е досега одгле-
дувана ка тоа земјиште, како и дека инвеститорот 
може да го исплати заемот од приходите на засадот 
за чие подигање бара заем; 

3) за опрема на селско-стопански апотеки, специ-
јализирани работилници за поправање селско-сто-
пански машини, претпријатијата што се занимаваат 
со откуп и продажба на селско-стопански производи, 
претпријатија за промет на средствата за селско-
стопанско производство и рибарските претпријатија 
и задруги: 

а) технички елаборат кој треба да содржи: 
— вид и тип на поодделни машини односно 

опрема, со ознака на цената, транспортните трошоци 
и трошоците на монтажата доколку постојат, 

— од каде се набавуваат, 
— својства (капацитет и др.) на машината од-

носно опремата, 
— трошење на гориво и мазиво, и 
— сите други податоци со кои поблиску се 

определува својството и капацитетот на опремата од-
носно машината. 

б) економски ефект што ќе има заемобарачот од 
набавката на машината односно опремата; 

4) за работен и расплоден добиток: 
документација која содржи податоци: 
а) за видот и сојот на добитокот, 
б) од кого се набавува добитокот, и 
в) за осигурување на сместувањето. 
Ако во упростениот инвестиционен елаборат не 

може да се даде економско образложение со пода-
тоците потребни за утврдување рентабилноста на се-
кој поодделен инвестиционен објект за кој се бара 
заем, заемобарочат е должен да поднесе до банката 
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анализа за рентабилноста на објектите во рамките 
на неговото вкупно производство, освен за до-
битокот. 

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

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 20 

17 март 1955 година 
Белград 

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

102. 
Врз основа на чл. 44 ст. 1 од Уредбата за орга-

низација на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/56), а во врска со 
чл. 23 и 32 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54), Одборот за социјална поли-
тика и народно здравје на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛ-

НО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Собранијата на републичките заводи за со-

цијално осигурување ќе изберат од своите редови, 
најдоцна до 10 април 1955 година, по пет члена за 
собранието на Сојузниот завод за социјално осигу-
рување. 

2. Претседателот на Одборот за социјална по-
' антика и народно здравје на Сојузниот извршен со-

вет ќе свика во срок од 10 ^цена по завршеното из-
бирање членови на собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување прва седница на собра-
нието на Сојузниот завод. 

3. Секретарот за социјално осигурување на Со-
јузниот извршен совет ќе спроведе, до донесува " 
Ј^ето на соодветни решенија на органите на упра-
вувањето, времена организација на администраци-
јата на Сојузниот завод за социјално осигурување. 

4. Сојузниот завод за социјално осигурување ќе 
почне со работа со денот за кој ќе биде свикана пр-
вата седница на собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурување. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
К. бр. 34 

19 март 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за социјална политика 

и народно здравје, 
Мама Марковиќ, с. р. 

103. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), и тон. 2 одделот 1 од главата XV 
на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по 
прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, 
Народната банка на ФНРЈ распишува 

ШЕСТИ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. На Шестиот конкурс се даваат инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
Ѕа следниве предопределености Ј 

а) за реконструкција на фабриките за шеќер, 
масларите, каде л ерите, силосите и мелниците; 

б) за изградба и реконструкција на инвестици-
оните објекти за производство на храна за добиток; 

в) за транспортни средства со уреди за ладење 
односно за уреди за ладење за транспортни средства 
(камиони"ладилници, вагони-ладилници, уреди за 
ладење на бродови, дереглии и шлемови, цистерни 
за транспорт на млеко, масло, вино и сл.). 

2. Инвестиционите заеми за предсцределеностите 
споменати во точ. 1 на овој конкурс се даваат само 
под услов со бараниот заем и со дружите расположиви 
средства од корисникот на заемот да се осигурува 
целосната изградба односно подигањето на објектот 
за кој се бара заемот. 

На овој конкурс не можат да се поднесуваат 
барања за заем за инвестициони објекти чијашто 
изградба, подигање или набавка е веќе започната 
или довршена. 

- 3. Барањето за давање инвестиционен заем треба 
да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 
од Уредбата ?а заеми за инвестиции во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

Барањата се поднесуваат на обрасците на На-
родната банка на ФНРЈ, кои можат да се добијат при 
нејзините филијали. 

4. Заемобарачот може да предложи интересна 
норма и во четвртини процент. л 

5. Предложениов срок за отплата на заемите по 
овој конкурс не може да биде подолг од 25 години. 

6. Со барањето за заемот се поднесува генерал-
ниот проект составен врз база на сегашните цени. 

7. Генералниот проект треба да содржи: 
а) инвестициона програма изработена согласно 

Уредбата за изработка и одобрување инвестиционата 
програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54) со по-
тврда за ревизијата и одобрувањето; 

б) идеен проект на градежните работи со пред-
мер и претсметка; 

в) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата. 

8. Заемобарачите што во своите барања за заем 
предвидуваат набавка на увозна опрема, а ги испол-
нуваат сите други услови пропишани за учеството 
во овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурсот, со 
тоа што пред да се одобри заемот ќе бидат должни 
да ги осигураат потребните девизни средства. 

Заемобарачите што ги исполнуваат условите во 
смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето 
на странската опрема и инвестиционите материјали 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/54), должи се со ба-
рањето за заем да поднесат и одделно барање за до-
бивање олесненија 'пари? плаќањето на странска опре-
ма и! инвестициони материјали. 

9. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни 
износи по заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/55) инвеститорите се должни да депо-
нираат при Банката гарантен износ во висина од 10% 
од износот на одобрениот заем по сите предопреде-
лености споменати во точ. 1 на овој конкурс. 

10- Врз основа на Одлуката за учеството на инве-
ститорите во трошоците на инвестициите што се фи-
нансираат од Општиот инвестиционен фонд („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), инвестиционите за-
еми за предоиределеностите цитирани во точ. 1 на 
овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние заемо-
барачи што се во состојба да вложат во изградбата 
на инвестициониот објект сопствени средства или 
средства на гарантот во однос на вредноста на објек-
тот, и) тоа најмалу: 

40% ка ј реконструкција на фабрики за шеќер и 
фабрики за масло, а 

10% к а ј реконструкција на маслари - работил-
ници за преработка на масло од маслинки, како и кај 
други објекти цитирани во тон. 1 на овој конкурс. 

11. Заемобарачите се должни со барањето за заем 
да и' поднесат на Банката во врска со точ. 9 к 10 
ОД даој конкурс аѕ досазѕѕ за гаШШИ 
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износ по заемот за инвестициониот објект, како и 
за осигурување да средств,ата за учеството во 
изградбата или набавката на инвестициониот објект. 

12. Банката може да го обуслоди давшето на 
заемот со гаранција од народниот одбор ца околијата 
(гравот, градската општина со одделни правана чие 
подрачје се наоѓа седиштето на заемофдрачот, како 
и со гаранција на автономната покраина — област 
еди народната република. 

13. Барањето може да се (поднесе само ако за 
изведувањето на целиот објект се бара заем над 
износот од ЈО,ОДр.ОД ддаари. 

14. Барањето за инвестициодаот з,аевд и инвести-
циониот е^а^ор^т со сарте прилози се поднесува во 4 
иџтттц т Филијалата џа Цзррдеатз банка на 
ФВРРЈ ц т која з^е^об^р^чрт ц т теѕуцгез односно 
даро см^т^а, со тоа јнто. ^ор^ да ц' се предаде на 
^ЗДЈШкрата филијала до 25 април 1965 година. 

15. Во сето друго за овој конкурс вадат одредбите 
од Уредбата, за заемите за инвестиции во стопанство-
то и другите прописи. 

О. бр. 9 
19 март 1955 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, с. р. 

Согласен 
Потпретседател на Сојузниот 

извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

104. 
Врз осцова на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) и ст. 2 точ. 3 одделот 1 од главата 
XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а 
по прибавена согласност од Сојузниот извршен со-
вет, Народната банка на ФНРЈ распишува 

СЕДМИ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА ЦА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНА ФОНД ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

1. На Седмиот конкурс се даваат заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд за инвести-
ции во селското стопанство: 

а) на новооснованите селско-стопански органи-
зации на делата територија на Југославија за след-
ниве предопределености: 

- за мелиорации; 
- за набавка на работен и расплоден добиток; 
- за подигање овошни градини, лозја и други 

долгогодишни засади; 
- за изградба на економски згради; 
- за изградба на објекти за складирања, дора? 

ботка и преработка на селско-стопански производи 
ка ј селско-стопанските организации. ^ 

Како новоосновани селско-стопански организа-
ции се сметаат сите земјоделски стопанства и за-
други што се основани почнувајќи од 1 јануари 1953 
година на земјиште што пред тоа не било во состав 
на некоја селско-отопанска организација, како и сите 
оние земјоделски стопанства и задруги што во текот 
на 1953 и 1964 (година добиле земјиште издвоено спо-
ред Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд 
Џџ општонародниот имот и за доделување земја на 
Селско-стопанските организации, ако тоа наголему-
вање во поврвнина е над 60% од првобитниот земји-
шен фонд со кој стопанството или задругата распо-
лагале пред наголемувањето; 

б) на другите селско-стопански организации 
(вклучувајќи ш тука и водните заедници) и на на-
родните одбори: за инвестиции на подрачјата на АП 
Војводана, Источна Славонија (околиите: Жулања, 
ВиШРрЈ , Вумтар, О т т Вели Манастир, Волново, 

Маково и Нашице) и на територијата на Ш? Маке-
донија за следниве предопределеноски: 

— за мелиорации; 
— за набавка на расплоден добиток; 
— за подџга%е овошни градини, лозја со во по-

голем дел асталски сорти грозје ц други долгого-
дишни засади; 

— за изградба на економски згради; 
— за изградба на вински визби; 
— за опрема на селско-стопански алоски, специ-

јализирани работилници за исправање селско-сто-
пански машини, на 'п,ретпријатијата, за промет со 
средства за селско-стопанското производство и на ри-
барските претпријатија и задруги, о р е н за опремата' 
која може дџ се набави со регрес согласно Одлукава 
За дав,ањѕ инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за набавка на трактори, 
селско-стопански машини и направи („Службен лист 
Н4 ФРРРЈ'^ бр. 29/54 и 7^5); 

— за опрема на претпријатијата што се занрш-
^аат со откуп и со продажба на селско-с^опанс^и 
производи; 

в) на стопанските организации и на народник 
одбори на подрачјето на Банка за изградба на 2 нела? 
ници со кадилница. 

2. Инвестиционите заеми за предорред^леностита 
цитирани во точ. 1 на овој конкурс се даваат само 
за изградба, подигање или набавка на нови инве-
стициони објекту, под услов со бараниот заем и со 
расположивите средства на заемобарачот да се оси-
гурува целосна изградба односно подигање на објек-
тот за фрј се бара заемот. 

На овој конкурс не доодат да се поднесуваат и 
б.арањата за заем за инвестициони објекти чијашто 
изградба, подигање или набавка е веќе започната 
адли извршена. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа 
точка, на овој конкурс ќе се даваат заеми и за про-
должување на започнатите мелиорациони работи, 
како и за реконструкција, дополнување и замена на 
мелиорационото објекти што постојат и за нивно 
оспособувањ,е за експлоатација. При поднесувањето 
на барањето за заем за оваа цел, заемобарачот е дол-
жен да ангажира соодветни средства на амортиза-
ционите фондови, а само за остатокот на вредноста 
на инвестициите на објектите може да бара заеах со-
гласно поставените услови на овој конкурс. 

3. Барањето за добивање инвестиционен заем 
мора да ги содржи сите податоци пропишани со чл. 
20 ЈОД Уредбата за заемите за инвестиции во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

Бараната се поднесуваат на обрасците на На-
родната банка на ФНРЈ, што можа^ да се добијат 
при нејзините филијали. 

4. Заемобарачот може да предложи интересна 
норма и во половини односно четвртини процент. 

5. Предложените срокови за отплата на заемите 
на овој конкурс не можат да бидат подолги: 

а) за мелиорациони работи од 5,0 год. 
б) за подигале овошни градини, лозја, 

хмеларници и други долгогодишни 
засади „ 2 0 „ 

в) за економски згради од тврд мате-
ријал - - - „ 4 0 „ 

г) за економски згради од мешан и 
слаб материјал „ 1 5 „ 

д) за објекти за складирање, доработ-
ка и преработка на селско-сто-
.пански производи „ 25 „ 

ѓ) за работен и расплоден добиток — „ 5 „ 
е) за опрема на селско-стопански 91По-

теки, специјализирани работилни-
ци за поправање селско-стопан-
ски машини, на претпријатијата 
што се занимаваат со откуп и про-
дажба на селско-стопански произ-
води, на претпријатијата за промет ^ 
Со средства за селско-стопанското 
производство и за опрема на ри-

барските претпријатија и задруги „ 10 т 
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6. Согласно одделот 10 од главата XV на Со-
јузниот општествен план за 1955 година, отплатата 
т ануитетите за инвестиционите заеми одобрени на 
овој конкурс почнува да тече: 

а) за мелиорационото објекти - по 3 години од 
полното искористување на заемот; 

б) за овошки градини - дво 6 години од подига-
њето на заемот; 

в) за лозја и хмеларници - по 4 години од по-
дигањето на заемот; 

р) за селско-стопански градежи - по 1 година од 
полното искористување на заемот; 

д) за добиток - по 1 година од подигањето на 
заемот; 

ѓ) за опрема на селско-стопански апотеки, спе-
цијализирани работилници за поправање селско-
стопански машини, на претпријатијата што се за-
нимаваат со откуп и продажба на селско- стопански 
производи, на претпријатијата за промет со средства 
за селско-стопанско производство и за опрема на ри-
барските претпријатија и задруги - по 1 година од 
подигањето на заемот. 

7. Кон барањето за заем мора да се поднесе ге-
нерален проект составен врз база на сегашните цени. 

8. Генералниот проект треба да содржи: 
а) инвестициона програма изработена согласно 

Уредбата за изработка и одобрување на инвестици-
оната програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5-54) 
со потврда за ревизија и одобрување; 

б) идеен проект на градежните работи со предок 
ме(о и претсметка. К а ј мелиорациите се поднесува 
идејниот проект на инвестиционите објекти за те-
хничко мелиорирање на земјиштето составен врз 
основа на Правилникот за проектирањето, опремата 
и ревизијата на проектите на инвестиционите објек-
,ти за техничко мелиорирање на земјиштето, регу-
,лирање на водните текови и одбрана од поплави 

. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49), со предмер и 
претсметка на работите; 

в) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата. 

Исклучително при барањето за заем: 
а) за мелиорациони објекти, економски згради, 

објекти за складирање, доработка и преработка на 
селско-стопански производи, чијашто поединечна 
вредност е под 3,000.000 динари; 

б) за подигање овошни градини на поврвнина по-
мала од 10 ха; 

в) за подигање лозја и други долгогодишни за-
сади на поврвнина помала од 5 ха; 

г) за набавка на работен и расплоден добиток; 
„д) за набавка на опрема за селско-стопански а п -

теки, специјализирани работилници за поправка сел-
ско-стопански машини, на претпријатијата што се 
занимаваат со откуп и продажба на селско-стопански 
производи, на претпријатијата за промет со средства 
за селско-стопанското производство, како и за опре-
ма на рибарските претпријатија и задруги, без обѕир 
на вредносга на овие објекти, -
заемобарачот може да поднесе упростен инвести-
ционен елаборат согласно одредбите од Решението 
за поднесување упростен инвестиционен елаборат по 
заемите за инвестиции во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55). 

Ако^ еден заемобарач бара инвестиционен заем 
за повеќе предопределености цитирани во точ. 1 на 
бвој конкурс, должен е да поднесе одделни барања 
за заем за секоја пре допре де л еност со соодветни до-
кументи и податоци, со тоа што може да поднесе 
единствена инвестициона програма за сите предо-

^пределености за кои бара заем ако со таа инвести-
циона програма се решава проблемот на инвести-
циите за сите предопределености во целост. 

9. Заемобарачот е должен со барањето за заем 
да ги поднесе и долу цитираните податоци, доколку 
веќе не ги содржи инвестиционата програма: 

! (1) за мелиорационите објекти: 
а) податоци дали е извршено организирање на 

изведбата на мелиорациони^ работи преку водна за-
едница, земјоделска задруга и сл.; 

б) податоци за сопственоста на земјиштето (да-
ли е во приватна или општествена сопственост) што 
се мелиорира, како и односот на земјиштето во при-
ватна сопственост спрема земјиштето во општестве-
ната сопственост; 

в) податоци за висината на водниот придонес, 
дали се наплатува тој и дали постојат соодветни 
водостопански фондови; 

г) дали мелиорацијата е сврзана со извршува-
њето на некои претходни работи (дали е потребно 
осигурување мелиорационо земјиште од буица, еро-
зија и сл., како и примена на агро-технички мерки); 

д) потврда од надлежниот водостопански орган 
дека не постои спор на интересите меѓу досега из-
градените мелиорациони објекти и новиот инвести-
ционен објект, како и потврда дека мелиорациониот 
објект се вклучува во водостопанскиот систем што 
постои; 

(2) за овошки градини, лозја, хшеларкици и други 
долгогодишни засади: 

а) потврда од надлежниот околиски стручен ор-
ган дека овошната градина, лозјето, хмеларникот или 
другите долгогодишни засадрг се подигаат на ово-
штарско, лозарска односно соодветно подрачје, и 
дека сортите се предвидени со реонизацијата; 

б) скица на земјиштето на кое се подигаат за-
садите со ознака на парцелите; 

в) педолошка анализа; 
г) постоење вода, со означување на начинот на 

снабдувањето; 
д) начин на осигурување ѓубриња; 
е) податоци за видот, потеклото и начинот на 

осигурувањето на посадочниот материјал. 
10. Новооснованите земјоделски стопанства и 

задруги должни се со барањето за заем да поднесат 
и соодветни докази со кои се потврдува ова нивно 
својство. 

11. Заемобарачите што во своите барања за заем 
предвидуваат набавка на увозна опрема и ги испол-
нуваат сите други услови пропишани за учеството 
на овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурс, со 
тоа што пред одобрувањето на заемот ќе бидат дол-
жни да осигурат потребни девизни средства. 

Заемобарачите што ги исполнуваат условите во 
смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето 
на странската о-према и инвестиционите матери-
јали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/54), должни се 
со барањето за заем да поднесат и одделно барање за 
добивање олесненија при плаќањето на странската 
спрема и инвестициони материјали. 

12. Во смисла на Уредбата за депонирање га-
рантни износи по заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55) заемобарачите се должни 
ћо одобрувањето на заемот да депонираат ка ј Бан-
ката гарантен износ и тоа за кланиците и ладил-
ниците — во висина од 10%, а ка ј другите предо-
пределености цитирани во точ. 1 на овој конкурс — 
но висина од %% од износот на заемот, освен за сел-
ско-стопанската спрема и добитокот за кои предопре-
делености не се полага гарантен износ. 

13. Врз основа на Одлуката за учество на инве-
ститорот во трошоците на инвестициите што се фи-
нансираат од Општиот инвестиционен фонд („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) инвестиционите за-
еми за нредопределеностите цитирани во точ. 1 на 
овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние зае-
мобарачи што се во состојба во изградбата или на-
бавката на инвестициониот објект да вложат соп-
ствени средства или средства од гарантот во однос 
на вредноста на објектот најМалу, и тоа: 

а) за мелиорации и расплоден добиток - 15% 
б) за економски згради 20% 
в) за визби 20% 
г) за овошни градини, долгогодишни за-

сади и лозја во поголем д^д астш-
ски сорти грозде ж? гт ^ т М 
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д) за опрема на селско-стопански апоте-
ки, специјализирани работилници за 
поправање селско-стопански машини, 
на претпријатијата за промет со сред-
ства за селско-стопанското производ-
ство, на рибарските претпријатија и 
задруги, освен опремата што може да 
се набави со регрес, согласно Одлука-
та за давање инвестициони заеми од 
средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за набавка трактори, селско-сто-
пански машини и направи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/54 л 7/55) 20% 

ѓ) за опрема на претпријатијата што се за-
нимаваат со откуп и со продажба на сел-
ско-стопански производи во главните 
житородни подрачја 50% 

е) за кланиците и ладилниците во Вачка 10% 
ж) за инвестиции на новооснованите сел-

ско-стопански организации за сите 
пред спред е лености 15% 

14. Заевдобарачите се должни со барањето за 
заем да и' поднесат на банката во врска со тон. 12 и 
13 од овој конкурс докази за осигурување на га-
рантниот износ по заемот за инвестициониот објект, 
како и за осигурување на сред става за учество во 
изградбата или набавката на инвестициониот објект. 

15. Банката може да го обуслови давањето на 
заемот со гаранција од народниот одбор на околи-
јата (градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, 
како и со гаранција од автономната покраина, област 
или народната република. 

16. Барањето за инвестиционен заем и инвести-
циониот елаборат со сите прилози се поднесуваат во 
3 примерка до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која заемобарачот има ЈрвОЈа текушта или 
жиро сметка со тоа што мора да и' се предаде на 
оваа филијала најдоцна до 25 април 1955 година. 

17. Во сето друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството и другите прописи. 

О. бр. 10 
19 ма-рт 1966 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузнна, с. р. 

Согласен: 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукманониќ, с. р. 

105. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. и54), и точ. 1 одделот 1 од главата XV на 
Сојузниот општествен план за 1955 година, а по при-
бавена согласност од Сојузниот извршен совет, На-
родната банка на ФНРЈ, распишува 

О С М И К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. На Осмиот конкурс се даваат инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
за следни предопределености: 

а) за производство на материјали со цел да се 
заменува дрво, а првенствено со цел да се заме-
нува резана и делкана граѓа од четинари, и тоа: 

— дрвени плочи (питер, панел, лесонит, иверка-
сти, новсгпан и слично); 

-т картони и лепенки, со цел да се заменува 
КРђЗЈЃа Ш В м т в и производ од дрво воопшти 

— вештачки плочи од разни материјали со цел 
да се заменуваат работи во дрво и облоги од дрво; 

— градежни материјали, со цел да се заменува 
дрво (отплати, потпирачи, носачи, скелиња, покривни 
и слични конструкции и др.); 

— материјали со цел да се заменува јамска гра-
ѓа, дрвени железнички прагови и дрво воопшто; 

б) за подобро користење на дрвната маса и от-
падоците во примарна и финална преработка на 
дрво; 

в) за продолжување векот за траење на произво-
дите од дрво (иштретнација и слично). 

Заемите од точ. 1 под а), б) и в) ќе се даваат за 
нови капацитети кон инвестиционите објекти што 
постојат, за наполно нови инвестициони објекти, како 
и за проширување е реконструкција на капаците-
тите што постојат. 

2. Инвестиционите заеми за предопределеноетите 
цитирани во точ. 1 на овој конкурс се даваат само 
под услов со бараниот заем и со другите располо-
живи средства на корисникот на заемот да се 
осигурува целосна изградба односно подигање на 
објектот за кој се бара заем, 

На овој конкурс не можат да се поднесуваат ба-
рања за заем за инвестиционите објекти чијашто 
изградба, подигање и набавка е веќе започната или 
извршена. 

3. Барањето за давање заем за инвестициона 
изградба треба да ги содржи сите податоци ирем 
пишани во чл. 20 од Уредбата за заемите за инве^ 
стиции во стопанството С, Службен лис? на ФНРЈ"^ 
бр. 4/54). 

Барањата се поднесуваат на обрасците од Народ-
ната банка на ФНРЈ, што можат да се добт јат при 
нејзините филијали. 

4 Заемобарачот може да предложи интересна 
норма и во четвртини процент. 

5. Срокот за отплата на заемите добиени на 
овој конкурс не може да биде подолг од 15 години. 

6. Со барањето за заем се поднесува генерален 
проект составен врз база на сегашните цени. 

7. Генералниот проект треба да содржи: 
а) инвестициона програма изработена согласно 

Уредбата за изработката и одобрувањето на инвести-
ционата програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54), се потврда за ревизијата и одобрувањето; 

б) идеен проект на градежните работи со пред-
мер и претсметка; 

- в) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата. 

Со генералниот проект треба да се поднесе под-
робно објаснение колку изнесува заштедата на дрво 
поради замената или подолгото користење односно 
продолжување векот за траење на производите од 
дрво. 

Покрај можноста за отплата на заемот и пред-
ложената интересна норма, како критериум за одо-
брување на заемот служи и обемот на заштедата на 
дрво во однос на бараните инвестиции, како и сро-
кот за пуштање во редовна работа на инвестицио-. 
ниот објект. 

8. Заемобарачите што во своите барања за заем 
предвадуваат набавка на увозна опрема, а ги испол-
нуваат сите други услови пропишани за учеството на 
овој конкурс, ќе бидат пуштени на конкурс, со тоа 
што пред да се одобри заемот ќе бидат должни да 
осигурат потребни девизни средства. 

Заемобара чите што ги исполнуваат условите во 
смисла на Одлуката за олеснувањата при плаќањето 
на странската опрема и инвестиционите материјали 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), должни се кон 
барањето за заем да поднесат и одделно барање за 
добивање олесненија при плаќањето на странската 
опрема и инвестиционен материјал. 

9. Во смисла на Уредбата за депонирање га-
рдшшѕ износи по заемите за инвестиции („Службен 



Страна 180 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 23 март 1955 ........ ,. . % -

лист на ФНРЈ", бр. 12/55), инвеститорите се должни 
да го депонираат при банката гарантниот износ во 
висина од 10% од износот на одобрениот заем —1 по 
сите предопределености цитирани во точ. 1 од овој 
конкурс. 

10. Врз основа на Одлуката за учеството на ин-
веститорите во трошоците на инвестициите што се 
финасираат од Општиот инвестиционен фонд („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/25), инвестиционите за-
еми за предопределеностите цитирани во тон. 1 на 
овој конкурс ќе им се одобруваат само на оние зае-
мобарачи што се во состојба во изградбата на инве-
стициониот објект да вложат сопствени средства или 
средства од гарантот во однос на вредноста на објек-
тот, и тоа најмалу: 

30% кај производство на дрвени и вештачки 
плочи, а 

20% кај други производи. 
11. Заемобарачите се должни со барањето за заем 

да и' поднесат на банката во врска со точ. 9 и 10 од 
овој конкурс и докази за осигурување на гарантниот 
износ по заемот за инвестициониот објект, како и за 
осигурување на средствата за учество во изградбата 
или набавката на инвестициониот објект. 

12. Банката може да го обуслови давањето на 
заемот со гаранција од народниот одбор на околи-
јата (градот, градската општина со одделни права) на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на заемобарачот, 
како и со гаранција од автономната покраина — 
област илрх народната република. 

13. БараЈБето може да се поднесе само ако е во 
прашање инвестиција чијашто пресметковна вред-
ност не е помала од 10,000.000 динари. 

14. Барањето за инвестиционен заем и инвести-
циониот елаборат со сите прилози се поднесува во 
четири примерка до филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ гши која заемобарачот има текушта од-
носно жиро сметка, со тоа што мора да и' се предаде 
на надлежната филијала до 10 мај 1965 година. 

15. Во сето друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството и другите прописи. 

О. бр. 11 
19 март 1955 тодина 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, с. р. 

Согласен: 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

106. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА! 
РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

Бидејќи Соборот на производителите на Сојуз-
ната народна скупштина со своето решение на сед-
ницата од 9/март 1955 година определи да се извр-
шат дополнителни избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во групата на индустријата, трговијата и 
занаетчиството во Изборната околија Белград VII во 
која пратеничко^ место останало упразнето, Сојуз-
ната изборна комисија врз основа на чл. 50, 51, 176 
и 177 од Законот за правата и должностите, избира-

чи 
њето и отповикот на сојузните народни пратеници 
донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
на индустријата, трговијата и занаетчиството во 

' Изборната околија Белград VII. 
Дополнителните избори ќе се одржат на 8 мај 

1955 година. 
Околиската изборна комисија надлежна за спро-

ведување на изборите за народен пратеник на Со-
јузниот собор на. Сојузната народна скупштина во 
Изборната околија Белград I надлежна е за спро-
ведување на дополнителните избори. 

Бр. 14 
17 март 1955 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, . Заменик на Претседателот, 

др Дражен Сееардиќ, с. р. Димче Јанески, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

92. Уредба за финансирање на социјалното 
осигурување 149 

93. Уредба за организација на заводите за 
социјално осигурување , 161 

94. Уредба за депонирање гарантни износи 
по заемите за инвестиции 165 

96. Уредба за оснивање Сојузна комисија за 
, нуклеарна енергија 166 

'^96. Одлука за иЉени и дополненија на Од-
луката за на,чинот на утврдувањето ни-
вото на тарифните ставови во тарифните 
правилници за 1955 година 167 

97. Одлука за учеството на инвеститорите во 
трошоците на инвестициите што се фи-
нансираат од Општиот инвестиционен 
Фонд 167 

98. Одлука за обврската на инвеститорите и 
гарантите по заемите од Општиот ин-
вестиционен фонд да го покријат прече-
корувањето на инвестиционите средства 
настанато во 1955 година 168 

99. Одлука за определување висината на га-
рантниот износ по заемите за инвестиции 169 

100. Решение за измени и дополненија на по-
штеско - телеграфско - телефонската та-
рифа 169 

101. Решение за поднесување упростени инве-
стициони елаборати на заемите на инве-
стиции во селското стопанство 175 

102. Решение за формирање Сојузен завод за 
социјално осигурување 176 

103. Шести конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд 176 

104. Седми конкурс за давање заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд 
за инвестиции во селското стопанство — 177 

105. Осми конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд 179 

106. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишз^вање дополнителни избори — 180 
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