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ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕ-
СТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА 

Врз основа на 'членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Сојузниот општествен план за 1958 година, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 го-
дина и седницата на Соборот на производителите 
од 20 декември 1957 година. 

ПР бр. 30 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 
ГОДИНА 

П Р В Д Е Л 

Г л а в а I 
ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАН-

СТВОТО ВО 1957 ГОДИНА 

I 
1. Во 1957 година остварен е висок пораст на 

производството во сите стопански дејности. Инду-
стриското производство спрема минатата година ќе 
биде поголемо за 16%, а порастот на селскостопан-
ското производство изнесува 35% спрема 1956 и 10% 
спрема 1955 година. Достигната вредност на сел-
скостопанското производство во оваа година е за 
22% над неговиот просек во периодот од 1930/39 
година. 

Исто така значаен пораст на активноста е оства-
рен во областа на сообраќајот, чиј обем на услугите 
ќе порасне за 15% во однос на 1956 година, додека 
обемот на градежната дејност ќе биде поголем 

'за 20%. 
Благодарејќи на големиот пораст на производ-

ството во сите стопански области, во 1957 година е 
постигнат пораст на националниот доход од околу 
22%. Вака високиот пораст на доходот беше, помеѓу 
другото, резултат на вонредниот род во селското 
стопанство. За оствареното зголемување на вкупно-
то производство во значителна мера придонесе и 
високото ниво на увозот. 

2. Оствареното ниво на материјалното производ-
ство и на националниот доход овозможи во 1957 го-
дина да се постигнат следните резултати: 

— да се зголеми вкупната лична потрошувачка 
за 13% а по жител за 11,5%, така што да се надми-
нати предвидувањата на Општествениот план за 

1957 година, кој сметаше со пораст на вкупната лич-
на потрошувачка од 9%; со тоа е остварена една 
од основните задачи што' ја имаше поставено оп-
штествениот план за оваа година; 

— значително да се зголеми волуменот на из-
возот и височината на сопствените девизни прихо-
ди; зголемувањето на сопствените девизни приходи 
изнесува 31 милијарда динари или 24%, додека е 
обемот на извозот поголем за околу 25 милијарди 
или за 23%; оваа година претставува трета година 
едноподруго на постојан и значаен пораст на изво-
зот, со што е прекинат периодот на поранешните 
големи годишни осцилации во неговото движење; 

— да се зголеми обемот на запосленоста за око-
лу 160.000 нови работници, што значи дека е апсор-
биран во неселскостдпанските дејности не само те-
куштиот прираст на активното население, ,туку е 
постигнато и извесно натамошно намалување на по-
стојните резерви на работна сила во селското сто-
панство; 

— во 1957 година е остварен висок пораст на 
продуктивноста во сите стопански дејности; во ин-
дустријата овој пораст изнесува околу 9%; пора-
стот на производството и на доходот постигнат е, 
спрема тоа, со релативно помало ангажирање нова 
работна сида отколку што беше тоа случај во прет-
ходните години. 

3. Годината 1957 не ја карактеризира само голе-
миот пораст на производството и. на доходот туку 
исто така и големиот пораст на сите видови в н а -
трешна потрошувачка. Во однос на претходната го-
дина номиналните лични доходи пораснаа за 20,5%. 
Истовремено буџетските расходи забележија мошне 
голем пораст од преку 38 милијарди динари или 
18,8%, а расходите на социјалното осигурување се 

' поголеми за 18%. При ваквиот пораст на потрошу-
вачката остварен е и обем на инвестициите поголем 
за околу 50 милијарди динари или за близу 15%. 

Брзиот и високиот пораст на потрошувачката и 
на внатрешната побарувачка не можеше да мине 
без определени последици, кои пред се се огледаат: 

— во натамошното зголемување на дефицитот 
на платниот биланс; дефицитот од текуштите над--
ворешнотрговски трансакции порасна за 5 милијар-
ди динари; зголемувањето на дефицитот е предиз-
викано од голем пораст на увозот. Овој резултат е 
дотолку понеповолен што до него додде во годината 
што ја карактеризира така значителен пораст на 
националното производство; 

— во зголемувањето на цените на селскостопкн-
ските производи, особено на цените на големо; по-
растот на внатрешната потрошувачка, заедно со го-
лемата изво.зна побарувачка, попречи во една вон-
редно поволна селскостопанска година во поголема 
мера да се стабилизираат цените и пазарот на сел-

1 скостопанските производи. 
Високиот пораст на. производството и на дохо-^ 

дот во 1957 година овозможи голем пораст на в н а -
трешната потрошувачка. Темпото на порастот на до-
ходот во оваа година претставува исклучителна по-
јава, та одмерувањето на вкупната внатрешна по-
потрошувачка, мора да води сметка за тој ф а к т 
имајќи ја особено поредвид потребата од подобрура-
ње на платниот биланс и од натамошна стабилиза-
ција на стопанството и пазарот. 
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'Поблиската оцена на развојот на производството 
го покажува следното: 

1. Како. што е истакнало, се предвидува дека 
вкупното индустриско производство ќе биде поголе-
мо за околу 16% во однос на 1956 година. Со тоа ќе 
бидат надминати'предвидувањата на Општествениот 
план, кој сметаше со порастот од 13%. Пораст на' 
производството е остварен во сите индустриски 
гранки, освен во тутуновата индустрија, и тој врз 
^Оазата на податоците за 10 "месеци се оценува вака: 

Производство на електроенергија 121 
Производство и преработка на јаглен 107 
Производство и преработка на нафта 130 
Црна металургија 124 
Обоена металургија НО 
Производство и преработка на неметали 116 
Метална индустрија 117 
Бродоградба 118 
Електроиндустрија 136 
Хемиска индустрија 120 
Индустрија на градежни материјали 115 
Дрвна индустрија 114 
Индустрија на хартија 112 
Текстилна индустрија 115 
Индустрија на кожа 116 
Индустрија на гума 124 
Прехранбена индустрија 123 
Графичка индустрија 114 
Тутунова индустрија 89 

' Поволен развој на индустриското производ-
! ство е овозможен од значително подоброто и по-
ред овно снабдување на индустријата со репродук-
циони материјали, како од дамашно така и од 
странско потекло, и посебно од добрата селскосто-
пански година. Со усовршавањето на технолошките 
процеси постигнат е поголем процент на искори-
стување на суровините, при истовремено поголемо 
учество на 'домашни оплеменети суровини. Поволна 
околност претставуваше и понормалната снабденост 
на индустријата со енергија од сите видови. Проши-
рувањето на меѓусебната производна кооперација 
даде можност за'поцелосно користење на постојни-
те капацитети во одделни индустриски гранки ка-
де што оваа кооперација беше потребна и пожелна. 

Порастот на индустриското производство е сле-
ден со истовремено зголемување на запасите на 
основни суровини и репродукциони ,материјали, 
кои кон крајот на оваа година ќе бидат за 33% 
поголеми отколку кон крајот на претходната годи-
на. Со поголемиот ов9годишен увоз зголемени се и 
запасите на поважни увозни суровини. 

Што се однесува само од структурата на инду-
стриското производство, особено треба да се истак-
не дека! производството на добра за лична потро-
шувачка порасна во оваа година за 17%, производ-
ството на репродукциони материјали исто така за 
17%, а производството на енергетските гранки 
,за 12%. 

2. Нај значителен резултат е постигнат во зго-
лемувањето на селскостопанското производство. 
Неговиот обем по одделни гранки се проценува во 
1957 година вака: 

1951/55=100 1955=100 1956 = 100 
Земјоделство 149 124 151 
Овоштарство 85 78 198 
Лозарство 98 77 134 
Сточарство 119 " 109,2 108 
Рибарство 123 128 103 ' 
Домашна прера-

ботка 94 79 138 
Во рамките на општото зголемување на селско-

стопанското производство се истакнува порастот на 
земјоделското производство, а особено производ-
ството на пченица и пченка, кое во овој обем не 
е постигнато ниедна година ни пред ни по војната. 
Зголемувањето на производството на жита е ре-
зултат како на поголемите приноси, така и на ион 

големите посеани ћовршини, кои во 1957 година за 
над 450.000 ха се над оние во претходните години^ 

До значително зголемување на селскостопан-
ското производство дојде поради мошне поволните 
климатски услови, кои осетно влијаеја врз развојот 
на посевите и врз зголемувањето на приносите. 
Оценувајќи го развојот на селскостопанското про-
изводство исто така треба да се истакнат и дру-
гите моменти што се резултат на политиката и на 
свесните напори за унапредување и модернизова-
ње на селското стопанство. Јасно дефинираната по-
литика на неговиот развој, системот на мерките за 
економската стимулација, јакнењето на з.адружни-, 
те организации и на разни форми на нивна коопе-
рација со индивидуалниот селанец, сестраните мер-
ки за модернизовање производството на крупните 
стопанства, како и зголемувањата на општествени-
те вложувања во оваа и во претходните години, 
исто така од своја страна придонесоа за овој по-
волен пресврт во движењето на селскостопанско-
то производство. Помеѓу другото, треба да. се спо-
мене дека употребата на вештачко ѓубриво во 1957 
година е зголемена са натамошни 300.000 тони, а 
употребата на квалитетно семе од пченица и на 
семе' од хибридна пченка е скоро удвоена спрема 
претходната година. Користењето на поголемиот 
број трактори овозможи притоа благовремена и по-
добра обработка и сеидба. Во оваа година може да 
"се констатира поефикасна и поквалитетна работа 
на разни селскостопански служби, па поради тоа 
и дејство на применетите агротехнички мерки бе-
ше поуспешно. 

3. Другите стопански гранки го следеа главно 
ваквиот развој на индустриското и селскостопанско-
то производство. 

Сообраќајот успеа да го совлада значителното 
зголемување на овогодишниот промет благодарејќи 
на користењето внатрешните резерви и на проши-
рувањето капацитетие за последните две-три го-
дини. Притоа и оваа година укажа на потребата од 
натамошно проширување на сообраќајните капаци-
тети, за да можат тие благовремено да се усогла-
суваат со динамиката на развојот на производството 
и на прометот. 

Поголемиот обем на инвестициите предизвика 
зголемена градежна дејност која значително го 
надмина обемот на градежната дејност од претход-
ната година, иако техничката опременост но гра-
дежништвото повидао ниту во оваа година не се 
подобри. 

Ш -
1. Обемот на инвестициите во основните сред-

ства во износ од 435 милијарди динари, поголем 
за околу 50 милијарди динари отколку претход-
ната година, можеше да биде остварен благодарејќи 
на високото индустриско производство, на пренесе-
ните запаси од изминатата година и на значително 
поголемиот увоз. Зголемената инвестициона дејност 
го стимулира високото индустриско производство и 
овозможи реализација на сите инвестициони добра 
што беа расположиви во текот на годината. Сепак, 
вкупните стопански движења во оваа година ггск 
кажуваат дека достигнатото ниво на -инвестициите, 
што се финансираат со домашни средства, во на-
редната година не би смеело да биде надминато, во 
интерес на поповолниот развој на платниот биланс 
и на очувањето на стопанската стабилност. 

2. Во 1957 година остварени се барањата на 
Општествениот план во поглед на менувањето 
на структурата на инвестициите. Во прв ред се 
зголемени, апсолутно и во релативен израз, несто-
панските инвестиции, така што достигнаа за 47% 
повисоко ниво од 1956 година. Најголем пораст на 
вложувањата е забележен во с танбено - к о м у на л н а т а 
дејност, каде што тој изнесува околу 20 милијарди 
динари. За првите 9 месеци изградени се во градо-
вите скоро 50% повеќе станови отколку во истиот 
период во 1966 година. Истовремено позначително 
пораснаа и вложувањата во областа на просветата 
и културата. 
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К а ј стопанските инвестиции зголемени се оп-: 
штествените вложувања во селското стопанство, 
во сооб-раќајот и во градежништвото за сметка на 
намалувањето на индустриските инвестиции. 

Наведените про^пггл во структурата на инве-
стициите ги покажува следниот преглед: 

- во милијарди динари 
1956 1957 

Струк- Струк-
тура Износ тура Износ 

167,4 43,9 160,0 36,8 

30,5 
8,7 

8,0 
2,3 

39,5 
10,0 

9,1 
2,3 

8,1 
72,0 

2,1 
18,8 

11,2 
82,8 

2,6 
19,0 

18,3 
3,5 
3,5 

4,8 
0,9 
0,9 

20,0 
4,0 
4,3 

4,6 
0,9 
1,0 

312,0 81,7 331,2 76,3 

70,0 18,3 103,2 23,7 

1. Индустрија и 
рударство 

2. Селско 
стопанство 

3. Шумарство 
4. Градежни-

штво 
5. Сообраќај 
6. Трговија и 

угостителство 
7. Занаетчиство 
8. Водостопанство 
^ Стопански ин-
\ вестиции 

Нестопански 
инвестиции 

3. Една од карактеристиките на инвестицио-
ната дејност во 1967 година сочинуваат значително 
поголемите вложувања од фондовите и од сред-
ствата на народните републики и на народните од-
бори, нако и поголемите вложувања на стопанските 
организации. Инвестициите на народните републи-
ки и на народните одбори се поголеми за 34 мили-
јарди или за близу 30% отколку во претходната 
година. Нивното зголемување го сочинува прете-
жниот дел од вкупниот пораст на инвестициите во 
1957 година. Зголемувањето на овие инвестиции е 
овозможено со високото притечување на средства во 
фондовите на политичкотериторијалните единици. 

Односот на сојузните и другите инвестиции, и 
промените што во тој поглед настанаа во однос на 
претходната година, с е гледаат од следниот преглед: 

- во милијарди динари 
1956 1957 

Струк- Струк-
Износ тура Износ тура 

1. Инвестиции од 
сојузните 
средства 140,3 

2. Инвестиции од 
средствата на 
политичкоте-
риггориј алките 
единици 124,9 
инвестиционите 

3. Инвестиции од 
фондови на 
стопанските 
организации 41,9 

4. Потрошувачка 
на амортизаци-
оните фондови 74,9 
Вкупно 382,0 

36,7 

32,7 

10,9 

19,7 
100,0 

142,0 32,6 

159,0 . 156,5 

45,0 10,2 

90,0 20,7 
435,0 100,0 

за 1957 година. Но темпото на порастот на инве-
стициите од фондовите на народните републики и 
на народните одбори е одраз на вонредниот пораст 
на внатрешната потрошувачка воопшто а особено 
на порастот на инвестициите. Таквите тенденции во 
развојот на инвестициите бараат, меѓутоа, поефи-
касен систем за нивно усмерување со цел за от-
странување на основните диспропорции во стопан-
ската структура. 

IV 
1. Личната потрошувачка, вкупно и по жител, 

забележи значаен пораст во оваа година. Со пора-
стот на вкупната лична потрошувачка од 13,5% и 
потрошувачката по жител од 11,5% се надми-
нати предвидувањата на Општествениот план во 
поглед на личната потрошувачка. Ваквиот развој 
на личната потрошувачка е овозможен со значи-
телно зоголем пораст на производството и на до-
ходот од 'оној со кој сметаше Општествениот план 
за 1957 година. Иако во една година е постигнат 
мошне висок пораст на личната потрошувачка, 
нејзиното ниво во 1957 година е поголемо за околу 
12% во однос на 1955 година, со оглед на извесно 
намалување во 1956 година. 

2. Зголемувањето на реалните плати ЕО сто-
панството за -околу 14% е, следено од истовремен 
пораст на продуктивноста на трудот. Се оценува 
дека просечното зголемување на продуктивноста 
на трудот изнесува во индустријата над 9%, во-
градежништвото 16% и во сообраќајот околу 8%. 
Извршеното зголемување на ЈЈичните доходи на по-
четокот на оваа година, со спроведената реформа 
на платниот систем, претставуваше важен поттик 
за зголемување на продуктивноста. Тоа покажува, 
гледано во целина, дека овогодишниот пораст на 
личната потрошувачка и на реалните ^доходи беше 
економски мотивиран. 

3. Порастот на личните доходи овозможи да се 
забрза процесот на нивното диференцирање спре-
ма степенот на квалификациите и стручноста, а на 
друга страна структурата на личната потрошувач-
ка да почне постепено да се менува во правец на 
поголема потрошувачка на индустриски производи, 
а посебно на трајни потрошни добра. 

4. Во 1957 година дојде до голем пораст на не-
производните расходи, кои значително го надминаа 
нивниот обем во 1956 година, како и предвидува-
њата на Општествениот план за оваа година. До-
дека со Општествениот план беше предвидено бу-
џетските расходи да порастот за 8%, нивното зго-
лемување до крајот на 1957 година ќе биде околу 
18,8%. Сличен пораст на. расходите е остварен и 
во другите области на нестопанската потрошувач-
ка, со исклучок на расходите на народната одбра-
на чиј обем во оваа година остана непроменет. 
Движињето на одделни основни видови општооп-
штествена потрошувачка беше следното: ^ ^ 

- во милијарди динари-
1956 Индекс 1957 Индекс 

Буџетите вкупно 204,3 
Социјално осигурување 133,3 
Народна одбрана 157,5 

100,0 
100,0 
100,0 

242,9 
157,5 
157,5 

118,8 
118,1 
100,0 

Големиот пораст на инвестиционите средства во 
фондовите на народните републи.ки и на народните 
одбори бараше во текот на 1957 година делумично 
да се одложи нивното користење до по донесување^ 
то на завршните сметки, бодејќи тоа застрашуваше 
да предизвика растројувања на пазарот. Порастот 
на инвестициите на народните републики и на на -
родните одбори секако беше потребен од гледиште-
то на Менувањето структурава на вложувањата и 
на покренувањето локална инцијатива во примеа 
ната на ситни' инвестиции со побрз обрт на сред-
ствата, од што тршуваше и Општествениот план 

Иако, поради општиот пораст на стопанската 
активност мораше да дојде до зголемување на 
овие расходи на предвиденото ниво, нивниот по-
раст и обем во оваа година не беше во согласност 
со реалните можности на нашето стопанство. Од 
гледиштето на одржување внатрешната потрошу-
вачка на нивото што би овозможило побрзо нама-
лување Да дефицитот во платниот биланс, ваквиот 
пораст на буџетските и други нестопански расходи, 
особено ако би се продолжил и во наредните го-
дини, би можел да претставува смеќавахЅе за по-
стигање на таа цел, 

V 
1. Во 1957 година можат да се констатираат ра-

злични движења на пазарот на индустриски и сел-
скостопански производи. Пазарот на индустриските 
производи ј а сочува својата стабилност и во оваа 
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година, та индексот на нивните цени остана во 
целост непроменет. Врз цените и врз пазарот на 
селскостопански производи влијае ја два фактори: 
зголемувањето на гарантираните цени за житото, 
како последица на долгорочната политика на усо-
гласување односот на цените, и големиот пораст 
на внатрешната и избознат^ побарувачка. Обата 
моменти доведоа до позначителен пораст на от-
купните цени на селскостопанските производи. 
Овој пораст беше најизразит к а ј добитокот и к а ј 
производите од добиток, потоа к а ј житата поради 
веќе споменатите гарантирани цени, додека к а ј 
другите селскостопански производи настанаа рела-
тивно помали поместувања. Недостигот на сточна 
храна во претходната година, неусогласеност на 
цените на, житата и на цените на добитокот во 
одделни периоди од таа година, како и недостаточ-
но регулираните извозни барања во врска со тие 
фактори, влијае ја врз извесно слабеење на сточ-
ниот фонд што е констатирано на почетокот на 
1957 година. Порастот на цените на големо само 
делумично се одрази во текот на оваа година врз 
височината на малопродажните цени кои во мно-
гу помала мера се зголемија. Врз порастот на це-
ните на селскостопанските производи влијаеше и 
слабата техничка опременост и недостатоците во 
организацијата на трговијата со селскостопански 
производи. 

Индекси на цените во 1956 и 1957 година 
Просек 

1968 XI 1957 1—XI 1957 
1955 XI 1956 1 -- X I 1956 

А) Цените на 
големо 

Индустриски 
производи 102,0 101,0 98,6 

Селскостопански 
производи 104,2 112,0"5) 109,1 "О 

Б^ Цените на 
итало 104,2 101 0 101,4 

Индустриски 
производи 103,1 101,0 100,0 

Селскостопански 
производи 104,2 103,0 102,5^) 

Услуги 108,7 104,9 105,5 

2. Внатрешниот пазар беше значително подо-
бро снабден со индустриски и селскостопански 
производи одошто во претходната година, што 
беше овозможено од високиот пораст на домашно-
то производство и од значителното зголемување 
на овогодишниот увоз. Поради опаѓањето на сточ-
ниот фонд во претходната година и неговото по-
полнување во оваа година, како и поради поголе-

мата извозна побарувачка и побарувачка на до-
машните потрошувачи со поголеми лични доходи, 
единствено недостигаа достаточни количини месо 
за внатрешна потрошувачка, та кон кројот на го-
дината се преземени мерки во правец ограничу-
вање височината на извозот на добиток и месо. И 
покрај порастот на побарувачката и зголемува-
њето на потрошувачката, зголемен^ се ЕО оваа, го-
дина вкупните запаси на готови производи и . па 
репродукциони материјали, 

3. Развојот на внатрешниот п^зар и на цените 
во 1957 година укажува на потребата од одржу-
вање сразмерниот пораст на внатрешната потро-
шувачка, за да се зацврсти и да се уочува на 
подолг срок стабилноста на стопанските движења. 

' Ч Индексот на цените од 112 се Однесува на октом-
,ври 1957 година спрема октомври 1956 година, односно ик-I кексот 109,1 на просекот јануари октомври 1957 опрема 
(соодветни-от период од претходната година, поради нема-
л е пода-тоци за ноември текуштата година. 
) ^ Индексите на цените на големо и мало на сел-
скосткшанските производи не содржат иста структура на 
производите и меѓусебно не се наполно споредливи,. 

VI ^ 
1. Надворешнотрговската размена, која "во оваа 

година беше од влијание како на развојот на про-
изводството така и на развојот на внатрешната 
потрошувачка, забележи натамошен силен пораст, 
така што нејзиниот обем скоро за една третина 
е поголем одошто во изминатата година. Додека 
високиот обем на производството овозможи" значи-
телно зголемување на извозниот волумен, дотагош 
брзото проширување на внатрешната потрошувач-
ка, заедно со порастот на инвестициите, предизви-
ка уште побрзо напредување на увозот. 

2. Во 1957 година е остварен висок пораст на 
извозот на индустриски и селскостопански прои-
зводи, како и на Извозот на услуги, макар што и 
во оваа година постоеја извесни ^слабости во орга-
низацијата на собирањето и транспортирањето на 
извозни вишоци, особено на селскостопански про-
изводи. Вкупните девизни приходи пораснаа за 
преку 30 милијарди динари, или за 24%, при што 
само приходите од извозот на стоки се поголеми за 
23 милијарди или за 23%. За последните две години 
порастот на извозот изнесува околу 60%, што ука -
жува на натамошните можности за пораст на на-
шиот извоз. Порастот на девизните приходи во пе-
риодот од 1955—1957 се гледа од следниот преглед: 

- во милијарди динари 
Индекс 

1955 ДО6 1957 

Вкупен извоз 75,6 99,3 122,2 
— индустрија 53,4 68,1 87,7 
— селско 

стопанство 19,1 27,0 30,0 
— шумарство з д 4,2 4,5 
Аванси за бро-

4,2 4,5 

доградба — - - 2,3 
Нестоковни 

2,3 

приходи 23,4 29,3 35,1 
Вкупно 99,0 128,6 195,6 

1957 
1055 

1957 
1956 

161,6 
163,2 

157,1 
. 145,1' 

150,0 
161,2 

123 Д 
127,5 

111,1 
107.1 

119,8 
124,1 

К а ј индустриските производи осетно порасна 
извозот на производи на дрвната индустрија, на 
обоената металургија, на електроиндустријата, на 
бродоградбата,, на хемиската и на прехранбената 
индустрија. Во селскостопанскиот сектор е зголе-
мен извозот на сточни производи, овошје и леко-
вити растенија, а благодарејќи на добрата жетва 
пченката повторно се појави во ,извозот. Истовре-
мено и придонесот на нестоковниот извоз кон пла-
тниот биланс станува се позначителен. Бруто не-
стоковните приходи сочинуваат веќе близу 30% од 
вкупните девизни приходи од извозот. 

3. Уште ,посилен пораст' е остварен на стра-
ната на увозот, чиј вкупен волумен е поголем за 
околу 58 милијарди динари, или за 40% од прет-
ходната година. Најголем пораст настана ка ј уво-
зот на репродукциони материјали, каде што ова 
зголемување изнесува околу 34 милијарди динари 
или околу 48%. Зголемувањето на вредноста на 
увозот делумично беше предизвикано од п о с к а п у -
вањето на некои суровини и од порастот не помор-
ските транспортни трошоци, но во најголем д^л 
тоа е резултат од поголемиот физички обем ,на 
увозот. Големата внатрешна побарувачка и непот-
потполните мерки за регулирање на увозот го пред-
извикаа овој брз скок во порастот на волуменот 
на увозот. Со еден добар дел зголемениот увоз по-
служи и за создавање поголеми записи на о^-орчи 

,репродукциони материјали ка ј претпријатието , 
4. Побрзиот пораст на увозот од И З Р ' н а -

.прави, и покрај осетниот пораст на проиг?Еог тгпто 

. и на извозот, да се зголеми овогодишниот дг-'ф-гу1 т 
од текуштото надворешнотрговско работете. Ни-

,.вото на текуштиот дефицит, кој не ги поема та 
рамките предвидени со Општествениот план за 
оваа година, е поголемо за окрлу 5 м и л и ј а р д и ди-

. н а р и одошто во 1956 година. Меѓутоа, и покрај 

. апсолутното зголемување на дефицитот, ,сопстве-
, вите , приходи покриваат во 1957 година 80,6% од 
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расходите на текунггото надворешнотрговско ра -
ботење спрема 79,7% во 1956 година. 

Височината на остварениот дефицит секако 
претставува неповолен момент во годината на така. 
големата стопанска активност и на големиот по-
раст 'на производството. Но од друга страна, ин-
тензитетот на развојот на извозот за последните 
три години исто така укажува и на блиската мож-
ност. за урамнотежување на текуштите извозно-у-
возни трансакции. Натамошните позитивни поме-
стувања во нашата меѓународна размена што ќе 
го забрзат намалувањето на надворешно трговската 
пасива, нужно бараат стопанската политика посилно 
да се усмери на постигање она производство што 
ќе овозможи зголемување на извозните вишоци 
без истовремено несразмерно зголемување на уво-
зните потреби. 

В Т О Р Д Е Л 
СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО 

ВО 1958 ГОДИНА 

Г л а в а I I 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СТОПАНСКИОТ 

РАЗВОЈ ВО 1958 ГОДИНА 
Основните задачи што ги поставува Опште-

ствениот план за 1958 година тргнуваат од стопан-
ските резултати и движења во 1957 година и од 
еконсТмскополитичките цели утврдени со Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југосла-
вија од 1957 до 1961 година. Стопанските достиган,а 
во 1957 година, можностите за натамошен брз сто-
пански подем и потребата, од за јакнување на Него-
вата стабилизација бараат и овозможуваат исто-
времено порешително да се постави прашањето за 
решавање на текушниот дефицит во платниот 
биланс. 

Земајќи таква ориентација стопанскиот развој 
во 1958 година ќе го карактеризираат следните 
основни моменти: 

1. Натамошен брз подем на производството и 
на националниот доход, кои треба да бидат сле-
дени од пораст на продуктивноста на трудот во 
целото стопанство. Ивршените промени во стопан-
скиот систем, а особено во начинот на расподел-
бата на приходите на стопанските организации, 
немаат непосредно за цел да го поттикнат посил-
ниот пораст на продуктивноста и поширокото ко-
ристење на внатрашните резерви за зголемување на 
вкупното национално производство. 

2. Предвидениот пораст на ^"^оизводството 
треба да биде искористен за порамномерно движе-
њ е на извозот и увозот, за да се намали поосетно 
во 1958 годева текуштиот дефицит на платниот 
биланс. Расподелбата на општествениот, производ 
и на националниот доход што ја утврдува Опште-
ствениот план треба да го обезбеди исполнувањето 

- н а оваа цел. Со зголемување на извозот и со по-
цврсто регулирање височината на увозот треба да 
биде постигнато наведеното намалување на теку-
штиот дефицит на платниот биланс. 

3. Зголемувањето на личната потрошувачка 
и на животниот стандард на населението во 1968 
година ќе претставува една од основните задачи 
на економската политика. Порастот на личната 
потрошувачка ќе се движи во согласност со пора-
стот на продуктивноста на трудот и ќе биде обе-
збеден со соодветно зголемување на домашното 
производство и со дополнителен увоз на потрошни 
Добра. 

4. Инвестиционата политика и инвестиционата 
Дејност во 1958 година ќе ги карактеризира почет-
кот на изградбата на нови крупни објекти чие из-
ведување го предвидува Општествениот план за 
стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961. 
година, како и значителното зголемување на ин-
вестициите за развој на селскостопанското произ-
водство. Истовремено ќе се ,зголемат -инвестициите 
^о сообраќајот, градежништвото и трговијата. Обе-
мот на инвестициите што се финансираат од ден 
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маццни средства ќе остане на нивото остварено в о 
1957 година. 

5. Во 1958 година значително се зголемуваат 
средствата од ооштаошптествените фондови за' ф и / 
нансирање на инвестициите во неразвиените по-
драчја , пред сб во Македонија и во Косовско-ме-
тохиска Област, со цел да се забрза стопанскиот 
развој на овие подрачја согласно со смерниците 
на Општествениот план за стопанскиот развој на 
Југославија од 1957 до 1961 година. 

6. Височината ^на расходите за општоопште-
ствените потреби ќе се задржи исто така на ни-
вото од 1957 година, а со оглед на нивниот висок 
овогодишен пораст, и со цел динамиката на пора-
стот на овие расходи да се доведе во согласност 

'со стопанските можности на земјата. 
7. Заради очување на стопанската стабилност, 

заради подобрување состојбата на платниот биланс 
и заради зголемување животниот стандард на на-
селнието, со Општествениот план за 1958 година 
се предвидуваат мерни за понормално движења 
на нестопанските расходи и мерки за регулирање 
на потрошувачката на инвестициони средства на 
сите степени на нивното формирање, во согласност 
со веќе донесени^: прописи со кои се регулираат 
формирањето и употребата на овие средства. 

Г л а в а III 

ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД 
И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД 

I. Производство 
1. Тргнувајќи од достигнатото ниво на произ-

водство во 1957 година, од материјалните и опште-
ствените услови, како и ор основните цели и задачи 
натамошниот развој на стопанството, се предвидува 
дека во 1958 година ќе се оствари следниот пораст 
на општествениот бруто производ и на национал^ 
ниот доход: 

— во милијарди дана,ран 
Индекси 

1957 1958 1958 : 57 1957 :50 

Општествен бру-
то производ 3.947,8 4.227,7 107,1 118,3 

Национален 
доход . 1.792,2 1.860,5 103,8 121,7. 

Со оглед на мошне високиот пораст на произ^ 
водството во 1957 година, просечниот годишен шм 
раст на општествениот производ и на националниот 
доход во 1957 и 1958 година, т. е. во Првите две 
години на петгодишниот период од 1957 до 19611 
година, би изнесувал 12,6% односно 12,4%. Зак 
клучно со 1958 година би се оствариле од предвид 
деното зголемување на општествениот бруто про-н 
извод до 1961 година 46,4%, односно на национал-
ниот доход 48,3%. 

Се предвидува дека националниот4 доход на 
еден жител ќе порасте во 1958 година во однос на 
1957 година за 2%, со оглед на годишниот пораст 
на населението од 1,7%. 

3. Во 1958 година се предвидува следниот по-
раст на производството според намената: 

Индекси 
1958 : 57 1957 : 56 

107,1 118,3 

107,7 115,9 

109,5 102,1 

" 107,5 118,4 

106,0 1224 

Општествен 
бруто производ 

Средства за про-
изводство 

— средства за 
работа 

— предмети на 
трудот 

Средства за 
. потрошувачка 
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Таквиот пораст, заедно со користењето на пре-. 
несените непотрошени средства од 1957 година, 
треба да оствари неопходна материјална база за 
предвидената размена со странство и за предви-
дената расподелба и потрошувачка во 1958 година. 

4. По одделни стопански области се предвидува 
следниот пораст на вредност на бруто про-
изводството: 

1957 
- во милијарди динари 

Индекси 
1959 1958 :57 1957 : Бб 

Стопанство -
ркупно 3.947,8 4.227,7 107,1 118,3 

Индустрија 2.054,6 2.287,7 111,3 115,6 
Селско сто-

панство 912,1 - 878,3 96,3 133,9 
Шумарство 67,9 69,2 101,9 99,1 
Градежништво 259,8 281,8 108,5 121,1 
Сообраќај 243,7 265,5 109,0 111,5 
Трговија, уго-

стителство и 
туризам 220,1 240,6 109,3 111,6 

Занаетчиство- 189,6 204,4 107,8 108,0 

Ваквиот пораст обезбедува материјална струка 
тура на производство потребна за остварување на 
задачите и целите од планот за 1958 година. 

II. Расподелба 

1. Во 1958 година се предвидува следното дви-
жење на општествениот бруто производ и на уво-
зот-извозот на стоки и услуги: 

1957 
- у милијардана динара 

Индекси 
1958 1958 : 57 1957 : 56 

Општествен 
бруто производ 8.947,8 4.227,7 107,9 118,3 

Увоз на стоки и 
услуги 495,7 554,9 111,9 132,5 

Извоз на стоки 
и услуги 451,0 508,4 112,7 124,2 

Предвидените односи во движењето на опште-
ствениот бруто производ, на увозот и на извозот 
на стоки и услуги обезбедуваат намалување дефи-
цитот во платниот биланс на значително повисоко 
ниво на размената со странство, а со тоа и неоп-
ходни услови за постабилен развој на стопанство-
то. Поради тоа намалувањето на темпото на пора-
стот на увозот, при истовремено остварување на 
условите увозот во иднината да се движи поспоро 
од порастот на општествениот бруто производ, како 
и побрзото зголемување на извозот во однос на 
Зголемувањето на општествениот бруто производ, 
^претставува една од основните цели на економ-
иката политика во 1958 година. 

2. Со спроведувањето во живот на овој план и 
со мерките на текуштата економска политика по-
требно е во основата да се осигури следната распо-
делба на вкупно расположивите средства (опште-
ствен бруто производ по размената со странство и 
Ѕо пренесените нераспоредени средства од 1957 го-
дина): 

1957 
— во милијарди динари 

Индекси 
1958 : 57 1957 : 56 1958 

Вкупно располо-
живи средства 3.962,5 

Потрошувачка на 
предмети на 
трудот 2.006,0 

Вкупни стопан-
ски инвестиции 553,2Ф) 

Лична потрошу-
вачка 981,0 

Општествен 
стандард 170,2 

Државни органи 
и народна од-
брана 207,5 

Општествени ре-
зерви и нера-
поредени сред-
ства^) 44,6 

Во врска со тоа се предвидува следниот пораст 
на нето расположивите средства (национален доход 
со средствата од странство и. со пренесените нера-
споредни средства од 1957 година): 

4.304,2 108,6 117,4 

2.193,7 109,4 116,2 

566,Ј 102,4 117,0 

1.060,5 108,1 115,7 

174,4 102,5 129,9 

210,8 101,6 105,9 

98,1 

1957 1958 
- во милијар,ди динари 

Индекси 
1958 : 57 1957 ; 56 

1.806,9 1.937,0 107,2 119Д 

3. Со цел за остварување на основните задачи 
од планот за 1958 година, се поставаат во основата 
следните односи во расподелбата на националниот 
доход односно на нето расположивите средства (на-
ционален доход со средствата од странството и со 
пренесените средства од 1957 година): 

- структура во 
1957 1958 

Нето расположиви средства 100,0 100,0 
Акумулација (нето стопански 
инвестиции) 22,3 20,3 

Лична потрошув ачка и опште-
63,7 63,7 ствен стандард 63,7 63,7 

Државни органи и народна од-
10,9 брана 11,5 10,9 

Општествени резерви и нераспо-
2,5 е д редени средства 2,5 е д 

ЈП. Акумулација и производни фондови 
1. За остварување на наведените задачи и цели 

во 1958 година, како и на неопходните материјални 
услови за стопанскиот развој во наредниот период, 
се предвидува дека во 1958 година ќе биде потреб-
на следната акумулација: 

- во милијарди динари 
Индекс 1957 1958 1958/57 1957/56 

Акумулација 
(нето стопан-

ски инвестиции) 403,6 393,2 97,4 120,8 

4") вкупните стопански инвестиции се намалени за 
износот на прометот на основни средства од 16,8 милијар-
ди динари. 

Општествените резерви и нераспоредените сред-
ства ги опфаќаат покрај државните резерви и сите нера-
споредени односно непотрошени средства што Св наоѓаат 
во целокупното стопанство, васвучуввЈЈ1к'и ги тука таквите 
средства и на индивидуаЈдаиггв производ по селското 
стопанство. 
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Во врска со тоа се предвидуваат следните про-
мени во односите на акумулацијата рпрема нацио-
налниот доход и спрема нето расположивите сред-
ства' 

1957 1958 
- учество во 4% 
Просек 

1957-1961 1961 

Однос на акуму-
лацијата спре,-
ма национал-
ниот доход 22,5 21,1 19,6 18,3 

Учество на аку-
мулацијата во 
нето располо-
живите сред-
ства 22,3 20,3 19,6 19,1 

2. Со оглед на остварувањето на политиката на 
намалување дефицитот на платниот биланс се пред-
видува во следната година намалување на стран-
ските средства во однос на националниот доход од 
8,5% во 1957 на 7,2% во 1958 година. Во врска со 
тоа треба да дојде и до соодветно намамувања на 
учеството на странските средства во вкупната аку-
мулација. 

3. Поради значителната активизација на инве-
стиционите вложувања од изминатите години што 
се очекува во следната година, како и поради побр-
зото темпо на инвестиционата изградба, во 1958 
година се предвидува зголемување на вредноста на 
основните фондови за 260 милијарди, т. е. за околу 
22 милијарди повеќе од нето инвестиционите вложу-
вања во основните фондови во 1958 година. 

Во врска со тоа, како и со оглед на планира-
ните инвестиции во обртните фондови во износ од 
155 милијарди, се предвидуваат следните промени 
во порастот и во односите на основните и обртните 
производни фондови: 

- во милијарда 
динари 

1957ф) 1958ф) 
Индекс 
1958757 

Структура 
1957 1958 

Фондови во стен 
паметното — 

вкупно 5.395 5.810 107,7 100,0 100,0 
во тоа: 

Основни ф о н -
дови 4.221 4.481 106,2 78,2 77,1 
Обртни ф о н -
дови 1.174 1.329 113,2 21,8 22,9 

Побрзиот пораст на обртните од основните фон-
дови треба да осигури подобро користен-о на про-
изводните капацитети во следната година, 

Г л а в а IV 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. За да се обезбеда и во 1958 и во наредените 
години стопански развиток како предвидува Оп-
штествениот план за стопанскиот развој на Југо-
славија од 1957 до 1961 година, потребно е во 1958 
да се ооигураат и да се заврзат инвестиционите 
вложувања за изградба на оние објекти'со чие про-
изводство се постига најповолен ефект за плат-
ниот биланс и се овозможува предвидениот пораст 
на личната потрошувачка и на општествениот стан-
дард. Покрај овој основен принцип, при инвести-
ционите вложувања треба да се раководиме уште 
и со следните: 

— да се обезбедат средства за финансираиБе на 
објектите во изградба, за реконструкции и ново-
градба што со релативно на јмали вложени сред-
ства даваат во најкраток срок најповолни резултат 
ти во зголемувањето на производството и на н а -
ционалниот доход, и 

— да се извршат подготвителни работи и да 
се започне со изградба на новрГ објекти што се вр -

Состојба на фондовите кон крајот НА годината 

зани за остварувањето на основните б и л а м и од 
петгодишниот план. V 

Раководејќи се од овие принципи, посебно вни-. 
мание треба да им се посвети на инвестиционите 
вложувања за унапредување и зголемување на 
селскостопанското производство и за изградба на 
енергетски и сообраќајни капацитети во согласност 
со општостопаноките биланси, како и со инвести-
ционите вложувања со цел за побрз стопански р а -
звој на НР Македонија, НР Црна Гора и Автоном-
ната Косовско-метохиска Област. 

Расположивите средства на Општиот инвести-
ционен фонд, како и на другите инвестициони фон-
дови, треба да се усмерат во наведените правци. 

2. Вкупните инвестициони вложувања во 1958 
година (стопански и нестопански инвестиции, ин-
вестиции во основните и обртните средства) се 
предвидуваат со околу 690 милијарди динари. Од 
тоа општествените инвестиции изнесуваат околу 
594' милијарди динари односно нешто пониско од 
проценетите во 1957 година. 

3. Во општествените инвестиции во износ од 
околу 594 милијарди динари се предвидуваат инве-
стициони вложувања во обртните фондови од око-
лу 129 милијарди динари и вложувања во основ-
ните фондови од околу 465 милијарди динари."5) 

Нивото на инвестициите во обртните фондови 
за околу 19% е помало од нивото проценето за 1957 
година. Инвестициите вложени во обртните фондо-
ви во 1957 година и предвидените инвестиции во 
обртните фондови во 1958 година обезбедуваат зго.-
лемување на производството врз база на нови и 
подобри користења на постојните капацитети. 

Обемот на инвестициите во основните фондови 
за околу 30 милијарди динари односно за 6,9% е 
поголем од проценетиот обем за 1957 година. Во 1958 
година се предвидува поголемо користење на стран-
ски средства за увоз на опрема, така што вднвеета-
ците во основните фондови од сопствени средства 
треба да изнесуваат околу 404 милијарди динари. 

Општествените бруто инвестиции (стопански и 
нестопански) во основните фондови од сопствени 
средства во наведениот износ претставуваат 9,6% од 
општествениот бруто производ (во 1967 година 
10,1%), а општествените нето инвестиции 19,1% од 
националниот доход (во 1957 година 21,8%). Земајќи 
ги предвид само вложувањата во областа на сто-
панството, општествените бруто инвестиции од соп-
ствени. средства претставуваат 7,3% од општестве-
ниот бруто производ (во 1957 година 7,5), а опште-
ствените нето инвестиции 12,0% од националниов 
доход (во 1957 година 13,5%). Од овие податоци про-
излегува дека за предвидениот обем на инвести-
циите во 1958 година треба да се ангажираат рела -
тивно нешто помали средства на општествениов 
бруто производ односно на националниот дохо^. 

4. Од вкупните инвестиции во основните фоки 
дови се предвидува деЈка во 1958 година ќе се по-
трошат околу 97 милијарди динари, односно околу 
21% за нестопански инвестиции. Обемот на несто-
панските инвестиции треба да биде нешто помал 
во однос на 1957 година. Намалувањето на несто-
панските инвестиции се однесува на изградбата на 

. згради наменети на администрацијата, додека з а 
станбено-комуналната изградба се предвидуваат 
поголеми инвестициони вложувања, а за другите 
намени на општествениот стандард приближно на' 
нивото од 1957 година. Притоа е земен предвид 
силниот пораст на нестопанските инвестиции во 
1957 година, чиј и вкупен обем, се оценува со околу 
103 милијарди динари, што претставува пораст од 
околу 47% во однос на 1956 година. 

Нестопанските инвестиции во 1957 година, заед-
но со предвидените нестопански инвестиции во 1958 
година/ претставуваат 35,2% од вкупниот обем на 
- 11 11 1 " 1 

в) Обемот на инвестициите е докажан без инвести-
ционото одржување. Се оцена дека оСЈешуг на инвестира, 
цготе во основните фондови Сѕб ШШскѓтциктотз одржувана 
к'е изнесува околу 524 милијарда /декадо. 
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нестопанските инвестиции предвидени за периодот 
од 1957 до 1961 година. 

5. Во 1958 година се предвидуваат стопански 
инвестиции од околу 368 милијарди динари, од-
.носно за околу 36 милијарди динари или за 10,8% 
повеќе одошто во 1957 година. Во тоа е опфатена 
амортизација во износ од околу 93 милијарди ди-
нари, колку се предвидува дека од амортизацио-
ните фондови ќе се потроши за замена не основни 
средства. Новите инвестиции, според тоа, би изне-
сувале околу 275 милијарди динари. 

Стопанските инвестиции во 1957 година со% пла -
нираните инвестиции за 1958 година треба да со-
чинуваат 35,2% од вкупните стопански инвестиции 
предвидени во Општествениот план за стопанскиот 
развој од 1957 до 1961 година. 

Се предвидува следната структура и динамика 
на иевестиците: 

Износ 

— во милијарди динари 
1957 1958 Индекс 
Струк- Струк- 1958 

тура т у р а 

Вкупно 435,0 100,0 465,2 100,0 106,9 
Нестопански 

инвестиции 103,2 23,7 97,3 20,9 94,2 
Стопански л 

инвестиции 331,8 76,3 367,9 79,1 110,8 

6. Согласно со основните принципи на инве-
стиционата политика во 1958 година, расположивите 
средства за инвестиции во одделни стопански об-
ласти првенствено треба да се користат за след-
ните цели: 

— во областа на индустријата и рударството 
треба да се продолжи со изградбата на веќе за -
почнатите енергетски објекти и да се почне со из-
градба на нови во согласност со енергетските 
биланси. Освен тоа треба да се обезбедат средства 
за подготвителни работи и за изградбата не нови 
објекти во^ согласност со Општествениот план за 
стопанскиот развој од 1957 до 1961 година (алуми-
ниумски комбинат, Комбинатот Мајданпек—Бор, за 
зголемување на производството на бакар и супер-
ф о с ф а т ^ за фабрики на азотни ѓубриња, шеќерен и 
и друго ̂  

Во другите гранки на индустријата треба ин-
вестиционите вложувања пред сб да се усмерат на 
довршување на објектите во изградба и на рекон-
струкции. Инвестициите во новите објекти во тие 
гранки треба, главно, да се усмерат во оние видови 
к а ј кои потребниот производен капацитет не може 
да ^ се постигне со довршување на објектите што 
веќе се во изградба, односно со реконструкции. 
Притоа треба да се имаат предвид можностите^ за 
изградба на нови објекти особено во неразвиените 
подрачја. 

За напред наведените цели се предвидуваат 
средства (вклучувајќи ги и средствата на аморти-
за,цијата) 'во износ од 170 милијарди динари. 

— Во областа на селското стопанство се пред-
видуваат инвестициони вложувања во износ од 60 
милијарди динари, кои треба да се користат со цел 
за унапредување и зголемување на селскостопан-
ското производство, а првенствено за зголемување 
на производството во гранките на поледелството и 
сточарството. Поради тоа во однос на поранешните 
години се предвидуваат значително поголеми вло-
ж у в а њ а за набавка на домашна и увозна опрема, 
за изградба на мелирациони објекти (вклучувајќи 
ги мелирационите работи на изградба на каналот 
Дунав—Тиса—Дунав), како и за зголемување на 
сточн,иот фонд. 

Сојузниот извршен совет треба да настојува во 
оваа област по можност да се зголемат инвести-
ционите вложувања, најмногу до 70 милијарди д и -
нари, користејќи ги за тие цели странските сред-
ства и резервите, како и евентуално непотрошените 
средства Ј ^ д в а д е н и за даут стопански области, 

Со цел за регулирање на водните текови и на . 
одбраната на селскостопанските земјишта од по-
плави и в порои се превидуваат средства во износ 
од 5 милијарди динари. 

— Во областа на шумарството се предвидуваат 
средства во износ од 8 милијарда динари првен-
ствено за изградба на комуникации потребни за 
отворање нови шумски комплекси, за доградување 
на комуникационите системи во недостаточно отво-
рени шуми и за набавка на оп,рема за одгледување 
на шуми. 

— Во областа на градежништвото се предви-
дуваат средства во износ од 12,5 милијарда динари 
првенствено за набавка на машини и друга опрема 
заради механизација на градежната дејност и за -
ради забрзување на градежните и гра дежно-зана ет-
чиските работи и на работите" на мелиорациите. 

— Во областа на сообраќајот се предвидуваат 
инвестиции во износ од 85,4 милијарди динари. Со 
тие средства треба првенствено да се зголемат ка -
пацитетите на возните и пловните средства, да се 
зголеми пропусната моќ на постојните пруги, (ре-
конструкции и нормализации), да се продолжат 
започнатите работи на новите железнички пр.уги и 
на магистралните патишта како и за изградба на 
приклучни и секундарни патишта и на телеграф-
ско-телефонска мрежа. 

— Во областа на трговијата, угостителството 
и туризмот предвидените средства во износ од 23 
милијарди динари треба да се користат првенствено 
за реконструкција на постојните и за изградба на 
нови складови на селскостопански производи, за 
реконструкција и модернизирање на постојните и 
за изградба на нови угостителски и туристички об-
јекти, како и за' набавка на технички средства 
за чуваше не стоките 

— Во областа на занаетчиството се предвидува 
дека ќе се потрошат околу 4 милијарди динари за 
обнова и модернизирање на постојните, како и за 
изградба на нови занаетчиски капацитети. 

7. Во рамките на инвестициите по одделни сто-
пански области се предвидува дека, во смисла на 
одредбите од перспективниот план. како наменски 
инвестиции од сојузните средства на територијата 
на НР Македонија ќе се финансираат инвестиции 
во износ од 14,1 милијарди динари и на подрачјето 
на Автономната Косовско-метохиска Област ин-
вестиции во износ од 9,2 милијарди динари. 

Овие средства треба да се користат за продол-
ж у в а њ е на веќе започнатата инвестициона изградба 
и ' з а изградба на нови објекти, при што се опфа-
тени и средствата за плаќање на учеството во зае -
мите од Општиот инвестиционен фонд. Предвидени-
те средства треба да послужат за побрз стопански 
развиток на овие области, а особено во оние гранки 
на стопанството за кои постојат поволни природни 
услови и кои придонесуваат за решавање на основ-
ните стопански биланси на Југославија. 

8. Во согласност со инвестицион,ата политика 
во 1958 година се предвидува следната структура 
и динамика на стопанските инвестиции по области: 

Износ 
1957 

Струк-
тура 

1958 
Струи-

в е тура 
1958 ^ 
1957 

Индустрија И 
рудар-ство 

Селско 
стопанство 

Шумарство 
Градежништво 
Сообраќај 
Трговија и 

угостител ство 
Заиаетчиство 
Водостопанство 

В к у п н о 

160,0 48,3 170,0 46,2 

39,5 11,9 60,0 16,4 
10,0 3,0 8,0 2,2 
11,2 3,3 12,5 3,4 
82,8 25,0 85,4 23,2 

20,0 6,0 23,0 6,2 
4,0 1,2 4,0 1Д 
4,3 1,3 5,0 1,3 

331,8 100,0 367,9 100,0 

106,1 

151,8 
80,0 

111,7, 
103,1! 

115,0 
100,0 
116,2 
110,8 
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9. Со цел за усмерување на инвестиците и за , 
остварување на основните задачи поставени во Оп-
штествениот план за стопаесекиот развој од 1957 
до 1361 година во 1958 година се предвидаат сред-
ства во Општиот инвестиционен фонд во износ од ' 
178,5 милијарди ДуЈкари. Во овој износ се опфа-
тени: средствата во износ од 8,4 милијарди динари 
за дотации на инвестиционите фондови на НР Ма-
кедонија, НР. Црна Гора и Автономна Косовско-
метохиска Област, што ќе се користат за финан-
сирање' изградбата на стопански објекти, како и 
средствата во износ од 1,9 милијарди динари за 
продолжување изградбата на фабриката за мотори 
и схутери „Томос" и з-а продолжување изградбата 
на фабриката за цемент во Умаг. Покрај тоа, во 
Општ жут инвестиционен фонд се предвидени сред-
ства во износ од 9 милијарда динари што покрај 
другото, ќе се! употребат за партиципации при одо-
брувањето на заеми од Општиот инвестиционен 
фонд на НР Македонија, НР Црна Гора и Автономната 
Косозско-метохихжа Област за отплата ,на заемите 
на федерацијата, како и за дотации на Белград, 
Задар и на нежзои индустриски места во централна 
Коста. 

Г л а в а V 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 

СТАНДАРД 
I. Лична потрошувачка 

1. Во согласност со целите и задачите на Оси 
штествениот план за стопанскиот развој од 1957 
до 1961 година, во 1958 година се обезбедува ната-
мошно зголемување на личната потрошувачка. Фон-
дот на личната потрошувачка во оваа година треба 
да поразете за околу 8"0 милијарди динари шии за 
8% вкупно, односно по жител за околу 6,2%. Со 
тоа за првите две години би се реализирало околу 
50% од порастот на личната потрошувачка пред-, 

- виден со Општествениот план за стопанскиот раз-
вој од 1957 до 1961 година. 

2. Во зависност од предвидениот пораст на про-
дуктивноста на трудот, во 1958 година се предви-
дува дека просечните реални плети на запослените 
во социјалистичките стопански организации ќе по-
р а з а т за околу 7%. Со тоа би се зголемиле реал-
ните плати' на запослените во социјалистичките 
стопански организации за нешто над 20% во однос 
на 1956 година. Со примената на новиот начин за 
расподелба на доходот на стопанските организации, 
потребно е во предвидените рамки на порастот на 
платите подоследно да се спроведува принципот за 
наградување спрема работата, врзувајќи го личниот 
доход на! поединци за продуктивноста на трудот. 

Просечните плати на запослениот персонал во 
државните органи и ,во јавните служби ќе се зго-
леми во 1958 година за околу 13 %. Со промените 
во пензискиот систем, просечните пензии во 1958 
година ќе се зголемат за околу 13%—14%. 

Со оглед на пренесените нереализирани ви-
шоци од овогодишниот род. како и на очекуваното 
селскостопанско производство во 1958 година, се 
предвидува натамошен пораст на личната потро-
шувачка на селскостопанските производители. По-

.растот на личната потрошувачка ќе биде поголем во 
ение реони и кај оние производители што побрзо 
ќе го зголемат селскостопанското производство 
и пазарните вишоци. 

3. Порастот на личната потрошувачка во 1958 
година ќе биде овозможен: 

— со натамошен пораст на индустриското про-
изводство за лична потрошувачка од 11%; 

— со зголемување на увозот на потрошни сто-
ки од околу 3 милијарди девизни динари, така што 
вкупниот увоз ќе изнесува околу 15 милијарди де-
визни динари; 

— со увоз на прехранбени производи и со усо-
гласување извозот на овие производи со потребите 
на внатрешната потрошувачка до што треба да се 
обезбедат зголемени фондови на прехранбени про-
изводи и услови за постабилна рдноси на пазарот, 

Под тие услови во 1958 година се предвидува 
пораст на расположивите фондови на потрошни 
стоки за внатрешна потрошувачка за околу 12% во 
однос на 1957 година. Според тоа, се предвидува 
побрз пораст на фондовите на потрошни стоки од 
предвидениот пораст на личната, потрошувачка, 
што ќе овозможи пополнување и зголемување на 
залаевте на стоки за лична потрошувачка во трго-
вијата и индустријата. . 

4. За да се обезбеди зголемување на личната 
потрошувачка и на реалните плати, Сојузниот извр-
шен совет во рамките на своите овластувања ќе 
презема мерки за остварување на веќе утврдената 
политика за зголемување на животниот стандард. 

За обезбедување пораст на личната потрошу-
вачка потребно е: 

— со производната политика и со соодветниот 
увоз на суровини, да се осигурува предвиденото 
зголемување на производството на потрошни стоки; 

— да се усогласува обемот и динамиката на 
извозот на основни прехранбени производи и на 
потрошни индустриски стоки со предвидениот по-
раст на личната потрошувачка; 

— да се обезбеди благовремена реализација на 
увозот на потрошни стоки и со тоа да се осигури 
подобра снабденост на пазарот. 

Покрај овие мерки, од особено значење за по^. 
растот на личната потрошувачка на градского насе-, 
ление е подобрувањето на организацијата на снаб-
дувањето на градовите. Поради тоа средствата на 
локалните инвестициони фондови треба да бидат 
усмерени кон проширување и подобро техничко 
опремана на организациите за снабдување. 

Ј1. Општествен стандард 
1. Со оглед на брзиот пораст на инвестициите 

во областа на општествениот стандард во 1Ј957 го-
дина и на недостаточните капацитети на градежни-
штвото, особено на градежното занаетчиство, од 
битна е важност во 1958 година да се стабилизира 
веќе достигнатото ниво на инвестициите за опште-
ствениот стандард. Во 1958 година се предвидува 
пораст на инвестициите во општествениот стандард 
од околу 6%, така што тие да достасаат ниво од 93 
милијарди динари. Тоа претставува зголемување на 
обемот на' инвестициите од околу 62% спрема 1956 
година Со тоа заклучно со 1958 година би се реали-
зирале околу 1/3 од предвидените инвестиции во 
општествениот стандард за периодот од 1957 до 1961 
година. 

2. За станбено-комуналната изградба во 1958 го-
дина се предвидуваат вложувања од општествените 
средства од околу 67 милијарди динари, спрема 63 
милијарди динари во 1957 година. На тој начин 
вложените општествени средства за станбено-кому-
налќа изградба во 1957 и 1958 година би изнесувале 
130 милијарди динари, спрема 371 милијарда динари 
колку е предвидено во целиот период 1957—61, или 
околу 35%. 

За решавање на низа комунални проблеми, осо-
бено за-побрз развој на детските установи и сер-
висните служби потребни за домаќинство, во 1958 
година покрај фондовите за станбено-комунална 
изградба, преку станбените заедници треба да се 
мобилизираат материјалните средства на'политичко-
територијалните единици и на стопанските органи^ 
зации, како и средствата на граѓаните. Во тој пра-
вец општинските народни одбори треба да ја по-̂  
могнат и да и даваат полна подршка на работата на 
станбените заедници. 

Со мерките на текуштата економска политика 
треба да се обезбеди зголемување на стимулацијата 
за поголемо ангажирање средствата на граѓаните 
за станбена изградба, со оглед дека при зголемува-
њето на личните доходи нивните средства можат, 
значително да придонесат да се забрза станбената 
изгра,дба, Во тој правец, меѓу другото^ потребно ,е. да 
се подобрат условите за кредитирање на задружната 
станбена изградба^ ^ 
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Глава VI 
Д Р Ж А В Н И ОРГАНИ и НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Вкупните расходи на државните органи") Л 
одбрана се предвидуваат во 1958 на народната 

година: 

1957 
- во милијарди динари 

1958 1957 
1958 ' 1957 1956 

Вкупни расходи 
вч тоа: 

текуштата по-
. трошувачка 

207,5 210,8 

193,4 206,8 

101,6 

106,9 

105,9 

105,6 

Уделот % на расходите на државните органи и на 
народната одбрана во националниот доход во 1958 
година ќе изнесува 11,3% спрема 11,6% во 1957. 

2. Текуштите расходи на државните органи во 
1958 година треба да се зголемат за 4 милијарди 
динари во однос на расходите во 1957 година. Ме-
ѓутоа, реалниот обем на расходите на државните 
органи во 1958 година останува непроменет, а со 
зголемените расходи се осигурува купување на. де-
визни средства за овие органи под истите услови 
под кои ги набавуваат стопанските организации. 
Нестопанските инвестиции во однос на 1957 година 
се намалуваат, така што предвидениот вкупен износ 
на расходите на државните органи во 1958 година 
да е помал од остварениот во 1957 година. Нивното 
предвидено движење го прикажува следниот 
преглед: 

1957 1958 1958 
"1957 1 

1957 
1956 

Вкупни расходи: 49,3 43,1 87,4 111,5 
Ваквото движење на расходите на државните 

органи треба да се одрази и врз нивното учество во 
националниот доход. Од 2,8% во 1957, тоа опаѓа на 
2,3% во 1958 година. 

3. Се предвидуваат следните расходи на служ-
бите што имаат стопанска намена (банки, ДОЗ, фон-
дови за унапредување на производството, за па -
тишта и води, нуклеарна енергија, стопански ко-
мори и стопански здруженија) : 

1957 1958 1958 
1957 

1957 
1956 

33,5 32,6 98,0 138,0 

расходите на народната одбрана во 1958 година из-
несува 7,3 милијарди динари. Учеството на овие 
издатоци во националниот доход во 1958 година 
изнесува 8,6%, спрема 8,5% во 1957 година. 

Г л а в а VII 

ОПШТЕСТВЕНИ РЕЗЕРВИ И НЕРАСПРЕДЕЛЕНИ 
СРЕДСТВА 

1. Во 1958 година се предвидуваат општествени 
резерви и нераспределени средства од околу 98 ми-
лијарди динари кои треба да послужат за поста-
билно движење на стопанството и пазарот. 

Вкупните општествени резерви и нераспреде-
лени средства што ги опфаќат и резервите к а ј и н -
дивидуалните селскостопански производители во 
1958 година изнесуваат 5,1% од нето расположивите 
средства односно 5,4% од националниот доход. 

2. Предвидено е еден дел од општествените ре-
зерви и од нераспределените средства во 1958 година 
да се употреби за зголемување на државната ре-
зерва, како и за посебна стопанска резерва на ф е -
дерацијата. О с т а н а т и о т дел од средствата останува 
^распределен . Со тоа се овозможува тој дел од 
средствата да,ев распределува не одделни категории 
потрошувачка спрема движењата на пазарот, што 
исто така е фактор за стабилизација на условите 
на стопанисувањето и располагањето со средствата 
на стопанските организации, општините и околиите. 

Г л а в а VIII 

БУЏЕТИ 

1. Тргнувајќи од основните задачи на овој 
план, како и од задачите што ги постави Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југосла-
вија од 1957 до 1961 година, нивото на буџетските 
расходи за 1968 година треба главно да се задржи 
на нивото достигнато во 1957 година. Меѓутоа, до 
пораст на буџетските расходи ќе дојде поради 
зголемувањето на платите на службениците на др -
жавните органи и на јавните служби, со тоа што 
еден дел од ова зголемување ќе треба да се покрие 
делум со заштеди на други буџетски расходи. 

2. Расходите на сојузниот буџет во 1^58 година 
треба да изнесуваат: 

- во милијарди динари 
1957 1958 1958̂  

1957 

4. Вкупните расходи за народната одбрана (лич-
ните и материјалните расходи на народната одбра-
на, инвестициите во воената индустрија и сообра-
ќајниците) треба да изнесуваат во 1958 година 181,7 
милијарда спрема 162,0, колку е остварено во 1957 
година. Учеството на вкупните расходи на народ-
ната одбрана во националниот доход во 1958 година 
ќе изнесува 9,8% спрема 9% во 1957 година. 

Издатоците за народна одбрана, без издатоците 
од стопански карактер (инвестиции во воената ин-
дустрија од Општиот инвестиционен фонд и изда-
тоци од буџетот за сообраќајници) и без номинал-
ното зголемување на армиските издатоци за при-
донеси за буџетите од личните доходи на припадни-
ците на Југословенската народна армија и зголе-
мените расходи поради променетите услови за к у -
пување девизи, во 1958 година изнесуваат 159,8 ми-
лијарди динари спрема 152,5 милијарди динари во 
1957 година. Според тоа, реалното зголемување на 

Вкупни расходи 
(со придонесите) 
во тоа: 
административни ра-
сходи 58.967 
расходи за унапредување 
на стопанските области, 
регреси и дотации 40.950 

99.917 112.529 112,6 

63.978 108,6 

48.551 118,6 

а) Расходите на државните сошани ш опфаќаат: ма-
теријалните расходи на претставничките органи ,и на др-
жавната управа, расходите на коморите и здруженијата, 
расходите на фондовите за унапредување на производ-
ството, на фондовите за патишта и води и на фондовите 
за кадрови, трошоците на банкарскиот апарат и трошоците 
за нуклеарна енергија. 

Зголемувањето на административните расходи 
произлегува во најголем дел поради воведувањето 
на придонесот за буџетите од личните доходи, како 
и поради промената на условите за купување де-
визи. Во рамките на прикажаниот пораст, реалното 
зголемување изнесува околу 650 милиони денари, 
со тоа што материјалните расходи треба да останат 
на нивото од 1957 година. 

Другите расходи на сојузниот буџет се зголему-
ваат к а ј регресите во селското стопанство и к а ј 
расходите за истражувачки работи. Зголемувањето 
на регресите во селското стопанство е последица 
на зголемените вложувања во опрема и репро-
дукциони материјали во 1958 година. 

Со оглед на програмата на истражувачките ра-
боти во 1958 година се предвидуваат средства по-
големи за 1.700 милиони од износот во кој овие 
расходи ќе се извршат во 1957" година. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 54 - Страна И31-Сабота, ,28 декември 1957 „ 

3. Во сојузниот буџет се предвидуваат дотации 
за народните републики по пат на учество во да -
нокот на промет, имајќи ги предвид предвидените 
расходи за 1958 година, за кои се смета дека ќе 
бидат во основа на нивото остварено во 1957 годрша.1 

Г л а в а IX 

СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Со цел за остварување на предвиденото зго-
лемување ббемот на надворешнотрговската разме-
на, за побрз пораст на извозот од увозот, за нама-
лување на Вкупниот дефицит и осетно намалува-
ње на текуштиот дефицит во платниот биланс, во 
согласност со целите и задачите од Општествениот 
план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 
до 1961 година, се предвидува: 

— натамошен пораст на вложувањето во сел-
ското стопанство кој треба да обезбеди зголемува-
ње на извозот односно намалување "на увозот на 
селскостопанско-прехранбени производи; 

— давање приоритет на оние инвестиции во ин-
дустријата со кои ќе се обзбедат најповолни е ф е к -
ти во платниот биланс; 

— ориентација на вложувања во обоената ме-
та л урги ја, во индустриите дрвна, прехранбена, 
тутунова и хемиска и во електроиндустријата, со 
што ќе се обезбеди пораст на производството за 
извоз, заснован врз користењето на домашни су-
ровини; 

— инвестирање со цел за зголемување на про-
изводството на цврсти и течни горива, на вал јани 
материјали, тексти лин суровини, полуфабрикати и 
делови за монтажа, и на други репродукциони ма-
теријали,4 кои позначително го оптоваруваат плат -
ниот биланс, заради постигање поусогласен однос 
меѓу порастот производството и увозот; 

— развој на сообраќајните капацитети, особен 
но на трговската морнарица и на објектите за уна-
предување на странскиот туризам, со цел за обез-
бедување пораст на приливот на девизи во р е д н и т е 
години; 

— одржување на домашната потрошувачка во 
предвидените рамки, при соодветно регулирање на 
увозот, за да се постигнат поповолни односи меѓу 
извозот и увозот во 1958 и наредните години. 

2. Стопанските односи со странство во 1968 го-
дина ги карактеризира следното: 

— пораст на извозот на индустриски производи 
врз базата на поголеми инвестициони вложувања 
воопшто, а особено во реконструкции и рационали-
зации на гранките на индустријата ориентирани 
кон извоз; 

— пораст на извозот на селскостопански произ-
води што го овозможува добрата жетва во 1957 и 
предвиденото селскостопанско производство во 1950 
година; 

— извесно намалување на извозот на текстил, 
обувки, режана граѓа од иглолисници, месо и не-
кои селскостопански производи, со цел за натамо-
шна стабилизација на внатрешниот пазар и за 
обезбедување на предвидениот пораст на животниот 
стандард; 

— поблаг пораст на вкупниот увоз во 1958 во 
однос на 1957 година. 

3. Предвиденото зголемување на извозот спо-
редено со претходните годошн ги докажува след-
ните ОДНОСИ! 

— во милијар-ди динари 
1956 1957 1958 -

^ ^ ^ ^ - - - 1 1 9 5 6 1Ѕ57 

Вкупен извоз 99,3 
- извоз на ин- , 

дустриски 
производи 68,1 

- извоз на 
селскостопански 
производи 27,0 

- извоз на 
производи од 

. шумарството 4,2 
Пораст на извозот на индустриски . производи 

особено треба да обезбедат обоената металугрија, 
металната индустрија, бродоградбата, електроинду-
стријата, прехранбената и тутуновата индустрија. 

4. Најзначаен резултат за подобрување н,а би-
лансот за плаќање во 1958 година треба да обез-
беди селското стопанство. Се предвидува следниот 
однос меѓу извозот на селскостопански производи 
и увозот на основни прехранбени производи: 

- во милијарди динари 
1956 1957 1958 

27,0 30,0 37,7 

41,0 39,3 25,5 
14,0 - 9,3 12,2 

Учеството на основните прехранбени производи 
во вкупниот увоз треба да се намали од 29% во 
1956 година и 19,8% во 1957 година на вкупно 12,3% 
во 1958 година. 

Наведениот ефект на сеското стопанство врз 
билансот за плаќање е помал кога ќе се земе пред-
вид зголемувањето на увозот на средства за про-
изводство наменети на селското стопанство. Уво-
зот на вештачки ѓубриња се зголемува од 600.000 
тони во 1957 на околу 1,000.000 тони во 1958 година. 
Ќе се зголеми и увозот на селскостопанска опрема 
како и на делови за монтажа и одржување на сел-
скостопанска опрема. 

5. Мошне значителниот пораст на увозот во 
1957 година ќе овозможи во 1958 година и со помал 
пораст на увозот на репродукциони материјали да 
се задоволат потребите на стопанството. 

Се предвидува исто така пораст на увозот на 
готови стоки за лична потрошувачка, како и на 
увозот на опрема со цел за обезбедување програ-
мата на инвестиционата изградба. 

6. Со предвидениот пораст на увозот на репро-
дукциони материјали наменети за индустријата од 
7% ќе се обезбеди планираниот пораст на производ-
ството и на извозот на индустриски производи во 
1958 година. Ова предвидување се засновува врз 
фактот што е во 1957 година остварен голем по-
раст на увозот, поради што пораснаа запасите на 
увозни репродукциони материјали, како и врз оче-
куваниот пораст од 10% на домашното производ-
ство на репродукциони материјали. 

7. Во 1958 година се предвидува зголемување 
на нето нестоковните приходи за нешто повеќе од 
3 милијарди динари. Со тоа ќе се продолжи во по-
ранешните години про јавената тенденција на по-
стојан пораст на активното салдо на нестоковното 
работење. Остварување на најголемиот, дел од по-
растот на овие приходи во 1958 година ќе овозмо-
ж а т поморскиот сообраќај и странскиот туристич-
к и промет. 

8. Во платниот биланс од 1958 година се истак-
нуваат следните „битни моменти: 

— натамошно зголемување на сопствените де-
визни приходи од извозот на стоки и од нестоков-
ниот промет за околу 19% I 

122,2 141,0 142 115 

87,7 98,8 145 113 

30,0 37,7 140 126 

4,5 4,5 107 100 

Извоз на 
селскостопан-
ски производи 

Увоз на основ-
ни прехранбе-
ни производи 

Салдо 
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- пораст на вкупните девизни расходи (заедно 
со отплатите на обврските) за околу 4%; 

— помало користење на странски средства, во 
споредба со 1957 година. 

9. За да се остварат предвидените пропорции на 
платниот биланс, покрај другото ќе биде потребно 
да се извршат ^извесни приспособувања во деви-
зниот и надворешнотрговскиот режим, особено во 
поглед на регулирањето на увозот, со цел увозот 
да се одржува во предвидените рамки. Во таа 
смисла Сојузниот извршен совет може да донесе 
мерки за контингентирање, зголемување, намалу-
вање или. запирање на увозот или извозот на 
одделни производи или на група производи. 

Г л а в а X 
ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

1. Предвидените пропорции во расподелбата на 
. расположивите средства во 1958 година овозможу-

ваат да се продоллш започнатиот процес за стаби-
лизација на пазарот. Во тој поглед од особено зна-
.чење е дека со планот не се распоредени сите сред-
ства и дека се предвидува зголемување на опште-
ствените реезерви, што треба да дејствува пози-
тивно врз стабилизацијата на односите на пазарот. 
,Услови за натамошна стабилизација на односите 
на пазарот постојат на сите негови сектори, но тре-
ба да се смета дека во рамките на таквите воопшто 
постабилни односи и во 1958 година ќе продолжи 
процесот на усогласување на меѓусебните односи на 
цените, како и дека ќе дојде до извесно поместува-
ње на цените на селскостопанските производи, осо-
бено на оние од сезонски карактер. 

2. Во процесот на остварувањето на стопанска-
та стабилност и на стабилноста на пазарот особено 
значење ќе имаат предвидените мерки за осигуру-
вање нормално движење на нестопанските расходи, 
како и мерките, за . регулирање обемот на трошо-
ците на инвестиционите средства во 1958 година. 
Во ист правец треба да дејствуваат поцелосно^ 
усогласувања на извозот и увозот со развојот на 
внатрешната потрошувачка, како и давањето на 
поттик за поголемо производство на оние добра 
што недостигаат на домашниот пазар, а каде што 
постојат услови за зголемување на таквото про-
изводство. 

Г л а в а XI 
ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ 

1. Во 1958 година се предвидува зголемување 
обемот на запосленоста од околу 120.000 лица. 
Предвиденото зголемување на запослените овоз-
можува запослување на прирастот на активното \ 
население. Со оглед на високиот пораст на запо-
сленоста во државните органи во 1957 година, по-
требно е со мерките од овој план и со други мер-
к и на текуштата економска политика да се огра-
ничи порастот на запосленоста во овие служби. 

2. За да се обезбедат услови за побрз развој 
на разни сервиси и услужни дејности во големите 
градови и во индустриските центри, во 1958 бодина 
во тие дејности треба да се обезбеди можност за 
пошироко дополнително запослување. Во иста 
смисла тр^ба да се осигури и можност за дополни-
телно запослување и во другите стопански де јно-
сти, како: во сезонската преработка на селскосто-
пански производи, во градежништвото (особено на 
изградба на секундарни патишта) и сл. 

3. Во 1958 година се предвидува натамошно 
зголемување на продуктивноста на трудот. Мерено 
со општествениот бруто производ на еден запослен, 
С ^ / 0 ч е к у в а П 0 Р а с т н а нродуктибноста на трудот за 
5 /о . Со тоа просечната продуктивност на трудот во 
1958 година би била поголема за околу 22% спрема 
1956 година, што значи дека би се постигнало околу 
48/6 од предвидениот пораст на продуктивноста 
на трудот во целиот петгодишен период. За да се 
постигне предвиденото зголемување на продуктив-

носта на трудот, потребно е стопанските организа-

ции со политиката на наградување што подоследно 
да ги поврзуваат ' личните доходи на поединци со 
постигнатиот ефект во продуктивноста на трудот, 

Т Р Е Т Д Е Л 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 

Г л а в а XII 
ИНДУСТРИЈА 

1. Се предвидува натамошно зголемување на 
индустриското производство во 1958 година. Врз 
порастот на производството ќе дејстуваат, пред се, 
зголемувањето на капацитетите, првенствено Брз 
базата на извршените реконструкции и на предви-
деното активирање на новите енергетски и суро-
вински капацитети," потоа потребното ниво на 
снабденоста со суровини, особено од селскостопан-
ско потекло, покомплексното и порационално кори-
стење на енергија и суровини при значителна суп-
ституција на дефицитирани суровини, проширува-
њето на кооперацијата со домашни и странски про,, 
изводители, натамошното користење на резервите 
во индустриските капацитети и натамошниот по-
раст на продуктивноста на трудот. 

2. Врз основа на тоа се предвидува пораст на 
физичкиот обем на индустриското производство од 
11% во 1958, во однос на 1957 година, со што се 
постигнува 38% од зголемувањето на производство-
то предвидено со Општествениот план за стопан-
скиот развој на Југославија од 1957 до 1961 го-
дина. По одделни индустриски гранки може да се 
очекува следното д в и ж е њ е на индексот на ф и з и ч -
киот обем на производството: 

1958 1958 
1956 1957 

Производство на електроенергија 137 112 
Производство и преработка на јаглен 113 106 
Производство и преработка на нафта 146 112 
Црна металургија 138 111 
Обоена металургија ' 118 107 
Производство и преработка на неметали 127 НО 
Метална индустрија 130 111 
Бродоградба 133 113 
Електроиндустрија 170 125 
Хемиска индустрија 137 114 
Индустрија на градежни материјали 126 110 
Дрвна индустрија 120 105 
Индустрија на хартија 120 107 
Текстилна индустрија 129 112 
Индустрија на к о ж а 127 110 
Индустрија на гума " 132 107 
Прехранбена индустрија 135 110 
Графичка индустрија 125 110 
Тутунова индустрија , 114 128 

При тоа се смета со натамошен пораст на про-
дуктивноста на трудот, и тоа: 

1958/1956 
115 

1958/1957 
106 

3. Се оценува дека производството по економ-
ско-технолошки групации ќе биде следното: 

8Ќ' 

1958/1957 1958/1956 јј 0 е 
(-.0 0) ѕ по, 
ОЅл 
и н а 

Енергетика 114 128 39 
Репродукциони материјали НО 129 38 
Материјали за градежништвото 113 124 40' 
Опрема ПО 122 37! 
Артакли за лична потрошувачка 111 130 40 

Вкупно: 111 128 38 
Во врска( со тоа, се предвидува следното дви-

ж е њ е на п р о и з в о д с т в о т о на некои поважни групи 
производиу „ 
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Един. мерка Произведено 
во 1956 

Предвидено 
производство 

во 1958 
Индекс 
1958/56 

Енергетско производство 
г 

Е л ектроенергиј а 
ООО 

МШ1 5,047 6.900 

Достигање 
во однос на 
предвидуваа 
њето во 
1961 во 0/о 

Јаглен ООО 1 17.101 19.700 115 
11 

4 31 
Сурова нафта „ 294 450 153 28 
Преработка на нафта „ 890 1.070 120 38 

Основни метали 
Челик ООО ^ 887 1.110 125 46 
Бакар 29.384 32.000 109 25 
Алимуниум ' % 14.662 20.300 138 27 

Производи наменети претежно за селското сто . 
папство 

Вештачки ѓубриња ООО 1; 187 241 129 10 
Трактори парч. 2.961 4.300 145 38 
Селскостопански машини 1 14.722 22.200 151 32 

Производи наменети претежно за сообраќајот 
Бродови поморски ' ч БИТ 34.500 94.000 272 76 
Камиони парч. 2.765 3.900 141 35 
Шински возила 1 12.560 42.170 336 86 

Производи наменети претежно за градежништвото 
Цемент ООО 1 1.555 2.025 130 56 

„ Тули мил. парч. 813 1.000 123 24 
Дрвни вештачки плочи X 14.500 22.500 155 16 
Машини и ,уреди за градежништвото 4 5.121 8.840 173 18 
Бетонско железо 1 87.149 116.000 133 87 

Производи наменети претежно за личната потро-
шувачка 

Радио апарати парч. 125.449 246.000 196 69 
Памучни,, волнени и свилени тканини ООО т 2 222.988 288.500 129 62 
Обувки „ ООО рада 22.814 28.400 124 65 
Шеќер 1; 148.748 188.000 126 21 
Ферментиран тутун 1 40.998 47.450 116 50 

4. Во 1958 година треба особено да се за јакне 
обемот на користењето на домашната суровинска 
база, за да се постигне предвиденото зголемување 
на производството со што помал обем на зголему-
вањето на увозот. Се предвидува следниот пораст 
на користењето на домашните суровини: 

- во милијарди динари 
' - цени од 1956 година 

8 8 

1956 1957 1958 2 2 ! ! 2 3 0 
1У57 Ш 1957 Ѕ8 

Ѕ з 

Ѕ 0 -

И ! л З ѕ х вЅ 
Суровини од: 
поледелството 57 65 70 122 , 108 33 
селското стопанство 68 92 96 142 105 54 
шумарството 46 49 50 110 103 77 

Зголемувањето на обемот особено е значајно 
к а Ј суровините од селското стопанство, каде што 
се смета со зголемување од околу 5% во однос на 
1957 година, која беше мошне поволна. 

Покрај поголемиот обем на користењето на су-
ровинската база, во 1958 година треба да дојде до 
израз и значајна супституција на некои поважни 
дефицитарни и увозни суровини со домашни. Н а ј -
значајни ставки што ги заменуваат увозните суро-
вини и репродукционите материјали се: јаглен за 
коксирање околу 250.000 тони, вештачки влакна и 
корд околу 17.000 тони. Со подобро користење на 
кожата, на. текстилните суровини и на каучукот се 
предвидува трошење на суровини, релативно по-
мало од досегашното, а со поголемо учество на 
агломерати на железна руда помало трошење на 
кокс. Исто така, се предвидува значително зголе-
мување на производството н а материјали за замена 
На дрвото врз базата на отпадоци, 

Во 1958 година се предвидуваат поволни услови 
во снабдувањето со енергија. Тука се предвидува 
зголемување на учеството на оние видови енергија, 
што овозможуваат подобар степен на користење к а ј 
потрошувачите (јаглен, хидроенергија), со што ќе 
се ослободат поголеми количини други суровини 
што досега се трошеа во енергетска цели (дрво, 
селскостопански отпадоци). 

5. Заради обезбедување на делите на Опште-
ствениот план за стопанскиот развој на Југослав 
вија од 1957 до 1961 година, во 1958 година се пред-
видува натамошно вложување во енергетиката и 
во капацитетите што најмногу придонесуваат на 
подобрување на платниот биланс. 4 Се започнува 
изградбата на алуминиумскиот комбинат во Тито-
град, на рудникот за ба^сар Мајданпек, на рудници-
те за олово и цинк Кишница и Сребреница, пото.а: 
на капацитетите ориентирани на снабдување сел-
ското стопанство со вештачки азотни и ф о с ф о р н а 
ѓубриња, како и на капацитетите за користење на 
селскостопански суровини, како што се шеќерани, 
мелници, силоси и магацински простор за тутун. 

Заради подмирување потребите од современ 
начин за градење, се предвидуваат вложувања со 
цел за модернизирање и проширување на произ-
водството на градежни материјали. 

6. Извозат на индустриски производи, во со-
гласност со предвидениот извоз во перспекти-
вниот план, расте побрзо од производството. Спре-
ма претходната година извозот во 1958 година ќе 
порасте за уште 13%. Зголемување на извозот кое 
позначително влијае врз платниот биланс се пред-
видува к а ј валаните производи од алуминиум, каЈ 
бродовите, кабелите, конзервите на месо и зеленчук 
и к а ј машинската опрема. 

Поради зголемувањето на супституцијата на 
дефицитарни суровини и поради подоброто кори-
стење на домашната суровинска база, како и на в и -
соките запаси на увозни репродукциони материјали 
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создадени во текот на 1957 година, увозот на репро-
дукциони материјали за индустријата ќе порасте 
вкупно за 7%, во однос на 1957 година. 

Г л а в а XII I 

ГРАДЕЖНИШТВО 

1. Се предвидува следниот обем на градежните 
работи во 1958 година: 

V 
- во милијарди динари9") 
1957 1958 

Вкупно 259,8 281,8 108,5 
- стопански објекти 135,4 154,3 114,0 
— нестопански 

објекти 124,4 127,5 102,5 
во тоа: 

соци ј алистички 
стопански орга-
зации 229,8 251,8 109,6 

Заклучно со 1958 година треба да се оствари околу 
47% од предвиденото, зголемување на капацитетот 
во градежништвото за периодот 1957 — 1961 година. 

Од стопанските објекти позначително ќе пора-
сне изградбата на селскостопански, мелиорациони, 
хидроградежни објекти, како и на објекти за по-
требите на трговијата. К а ј нестопанските објекти 
4е се продолжи со интензивна станбена изградба, 
како и со изградба на просветни и здравствени 
згради. 

2. За извршување на предвидените градежни 
работи, се предвидува пораст на производството на 
персонал за околу 4%, во однос на 1957 година. 

Како резултат од подобра опремност со меха-
низација на градежните претпријатија и од други 
мерки предвидени со цел за унапредување на гра-
дежништвото, се предвидува пораст на продуктив-
носта на трудот за околу 6%, во однос на 1957 го-
дина. Со 1958 година, од предвидениот пораст на 
продуктивноста на трудот до крајот на 1961 година 
ќе се оствари околу 48%, 

3. Напоредно со зголемувањето на градежните 
работи, се предвидува пораст на производство на 
градежни материјали во обем што ќе ги задоволи 
потребите на градежништвото, освен на режана 
граѓа од иглолисници, која ќе остане дефицитарна. 
Овој дефицит ќе биде ублажен со инвестициите во 
тек, кои се управени кон замена на дрвото со дру-
ги видови материјали. До крајот на 1958 година 
ќе се оствари производство" за сите градежни ма-
теријали со 40%, а за материјалите од 121 гранка 
(тули, керамиди, вар и тн.) со 29% од предвиденото 
зголемување на производството до крајот на 1961 
година. 

4. Со оглед на обемната изградба на објекти 
на општествениот стандард предвидена со перспек-
тивниот план, од 1958 година треба да започне ин-
тензивно развивање и модернизирање на капаци-
тетите на градежното занаетчиство. 

Сѓ поголемите потреби од градежно-занаетчи-
ски капацитети треба да се задоволат на тој начин 
што ќе се забрза приливот на стручни кадрови во 
занаетчиството и што ќе се зголеми продуктивно-
ст^ на трудот со поголема примена на механиза-
ција и механички алат, како и со подобра органи-
зација на сите работи на градилиштата. 

Недостатокот на занаетчиски капацитети ќе се 
надомести делумично со индустриско производство 
на станбени згради. На овој начин се предвидува 
дека во 1958 година ќе се произведат 40.000 
до 50.000 м2 градежна површина. Во текот на 1958 
година ќе се пристапи и кон интензивно развивање 

"О Ги опфак'а про бутанските лреппрвцјатибата - 411 
гранка,градежните ггретприЈЗатигја - 412 транка, претпри-
јатијата, за монтажни работи - 413 иранка, претпријатија-
ва за истражувачки работи ^ 416 фанка, како и граде-
жните рабо,ти во сопствена режија на инвеститорот. 

на нови капацитети за индустриско производство 
на станбени згради. 

5. Поголемиот обем на градежни работи бара 
значително побрзо да се унапредува градежни-
штвото, градежното занаетчисто и градежната 
индустрија отколку досега. За таа цел се пред-
видуваат: % 

— 'инвестиции во износ од 16 милијарди ди-
нари5") за набавка на градежна механизација, тран-
спортни и други основни средства за потребите на 
градежните претпријатија . До крајот на 1958 го-
дина ќе се оствари околу 34% од вкупните бруто 
инвестиции предвидени во Општествениот план за 
стопанскиот развој од 1957 до 1961 година; 

— инвестиции во износ од 5,6 милијарди дина-
ри за унапредување на индустријата на градежни 
материјали; 

— инвестиции во износ од 1,5 милијарди ди-
нари за набавка на механизација и механички 
алат со цел за проширување на капацитетите и 
унапредување на градежното занаетчиство. 

6. Со цел да се оствари пораст на обемот на ра -
ботите и мерките за унапредување на градежни-
штвото предвиден,и во перспективниот план, неоп-
ходно е веќе во 1958 година да се зголеми прили-
вот на квалификувани работници во оваа област. 
Во врска со тоа, потребно е на училиштата за гра-; 
дежни работоводители и на училиштата за учени-
ци во стопанството во 1958 година да им се обезбен 
ди подобра материјална база. Исто така, потребно 
е да се изврши усогласување на наставните п л а -
нови за сите училишта од сличен тип. Освен тоа, 
треба да се започне и со забрзано стручно оспосо-
бување на кадрите од редовите на н е к в а л и ф и к у -
ва,ните работници со отворање зимски училишта и 
соодветни курсеви. 

,7. Заради економско и техничко средување на 
градежништвото предвидено во перспективниот 
план, потребно е да се з а ј акне општествената кон-
трола во оваа област и да се продолжи со донесу-
вање прописи за модулот," типизацијата и стандао-
дизацијата. Поради д е ф и ц и т а р н о с т на режаната 
граѓа од иглолисници треба да се ограничи со нор-
мативи нејзината потрошувачка и со технички про-
писи да се определи порационално димензионирање 
на дрвените конструкции. 

Г л а в а XIV 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

1. За натамошниот развој на селскостопанското 
производство од индустријата и селскотостопанство; 
значење: 

— зголемените вложувања во селското стопан-
ство првенствено преку земјоделските задруги, 
Крупните стопанства, водните заедници и другите 
селскостопански организации; 

— зголемувањето на расположивите средства за 
проЈгзводство од индустријата и селскостоианство; 

— натамошното оспособување на задругите и 
проширувањето на кооперацијата ед индивидуал-
ните производители, и на таа основа поширокото 
воведување на современи технолошки постапки со 
цел за зголемување на производството; 

— натамошните напори на крупните стопанства 
за модернизирање на производството и за постига-
њ е високи приноси, а со тоа и остварувањето на 
поголема рентабилност на работењето. 

2. Бруто вложувањата во селското стопанство 
од општествените средства во 1958 година ќе изне-
суваат 60 милијарди динари, што претставува по-
раст од околу 52%, во однос на оцената на изво-
шувањето во 1957 година. Ако се у к а ж а т можно-
сти, овој износ ќе се наголеми до 70 милијарди д и -
нари со користење на дополнителни странски сред-
ства, потоа од општествен ите резерви и со вирман 

Со средствата за градежна опрема за изградба на 
каналот Дунав-Ти)са-Дунав од 2,2 миипцјарди динари и 
со средствата за инвеиѕшционо одржување во изЈноо од 
9,5 милијарди динари,, 
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нирање на непотрошените средства наменети за 
други стопански области. 

Вкупните вложувања во 1957 и 1958 година би 
изнесувале околу 29% од предвидениот обем на (Ин-
вестициите од 1957 - 1961 година. Во рамките на 
ваквата динамика особено брз пораст би имала на -
бавката на механизација (околу 39% од вкупниот 
обем во периодот од 1957—1961 година). Во 1958 го-
дина преку наменските инвестиции почнуваат и 
значителни вложувања во мелиорациите на жито-
родното и суптропското подрачје. 

Средствата предвидени за 1958 година ќе се 
употребат за набавка на опрема, за изведување на 
мелиорациони работи, за изградба на економски 

-објекти и објекти за преработка, за зголемување 
на сточниот фонд, за подигање насади и за други 
намени, 

Релативно високото зголемување на ' обемот на1 
расположивите средства во однос на 1957 година, 
бара нивно програмско трошење. Тоа наедно става 
пред селско-стопанските и пр^д задружните орга-
низации, ка-ко и пред надлежните органи, задача 
уште во почетокот на годината да се извршат сите 
потребни' пред дејствија и при вложувањето да се 
ориентираат на оние намени што ЈВО определено 
подрачје ќе дадат најголеми ефекти во производ-
ството. 

Од Општиот инвестиционен фонд за инвести-
ции во областа на селското стопанство ќе се упо-
требат 27 милијарди динари, според оценетото из -
вршување од околу 20 милијарди во 1957 година. 
Од овој фонд ќе се обезбедат, на прво место, сред-
ства за продолжување на веќе започнатите работи 
по заемите одобрени -во претходните години. Прео-
станатиот дел од средствата ќе се употреби за н а -
менски инвестиции во Автономна Покраина Војво-
дина, во Автономната Косовско-метохиска Област 
и во НР Македонија, за заеми на задругите со цел 
за кооперација, за заеми на крупните стопанства, 
како и за заеми за унапредување на сточарството 
и рибарството, за изградба на 'ремонтни работилни-
ци и за набавка на механизација и за нови ме-
лиорации. 

Со оглед на предвиденото вкупно ниво на и н -
вестициите за селското стопанство во 1958 година и 
предвидените средства во Општиот инвестиционен 
фонд за таа цел, вложувањата во селското стопан-
ство од републичките и локалните инвестициона 
фондови, потоа од републичките и локалните фон-
дови за унапредување на селското стопанство, од 
фондовите на сопствени средства на селскостопан-
еките орга.низации и од амортизационите фондови 
треба да се зголемат од 20 милијарди динари во 
1957 година на 33 милијарди динари во 1958 годи-
на. Ваквото зголемување претставува побитна пре-
ориентација на употребата на средствата од, ло-
калните инвестициони фондови, ка,ко и од фондо-
вите на сопствени средства на селскостапанските 
организации, во правец на новно поголемо трошење 
во областа на селското стопанство, што би прет-
ставувало само продолжување на веќе постојната 
тенденција. 

Средствата на локалните фондови и на фондо-
вите на селско-стопанските организации ќе се ко -
ристат според условите на одделни подрачја за ра -
злични намени, како и за партиципации во Оп-
штиот инвестиционен фонд. Значителниот пораст 
на средствата во овие фондови претставува исто-
времено и гаранција дека предвидените вложувања 
во селското стопанство ќе се усмеруваат во економ-
ски најоправдани намени. 

За работи во водостопанството во 1958 година 
се предвидуваат средства од Сојузниот буџет во 
износ од 2.400 милиони динари. 

3. Се предвидува трошење на средства од бу-
џетските фондови за унапредување на селскосто 
стопанство во износ од околу 6 милијарди динари, 
односно на приближно исто ниво на кое се оценува 
извршувањето во 1957 година. Средствата од овие 
фондови ќе се користат првенствено за натамошно 

подобрување на работата на селскотостопанските 
служби за изградба н а ' објекти на овие служби, 
за издишување и усовршување на кадрите, за ор-
ганизирање разни акции и мерки во селското сто-
панство итн. 

За спроведување на разни акции и мерки во 
Сојузниот буџет се предвидува износ од 1,8 мили-
јарда динари кој ќе се користи според посебно раз-
работената програма. 

4. Се предвидува зголемување на домашново 
производство и натамошен увоз на крупни селско-
стопански машини, вештачки ѓубриња и средства 
за заштита на растенијата и добиток итн. За про-
изводство во 1958 година обезбедени се веќе во 1957 
година достаточни количини квалитетно семе, а се 
предвидува и негов увоз, како и увоз на квалите-
тен добиток. Од производството од 1957 годи-на се 
пренесуваат во 1958 година значително поголеми 
количини на репродукциони материјали од селско-
то стопанство — особено на пченка и на друга хра -
на за добиток. 

Селското стопанство во 1958 година ќе добие од 
домашното производство и од увозот, покрај други 
машини, околу 7.000 трактори (со соодветен број 
приклучни машини) п . о д домашното производство 
околу 440 комбајни. На овој начин селското сто-
панство во 1958 година ќе може да користи прибли-
жно околу 23.000 трактори, што ќе претставува 
околу 55% од предвидениот тракторски парк 
во 1961 година. Предвидениот број на тракто-
рите ќе може да се зголеми со натамошен увоз на 
товар на дополнителни странски средства. Дома-
шното производство на други селскостопански ма-
шини (за поледелство, овоштарство, лозарство, з а -
штита на растенијата итн.) ќе се зголеми 1958 годи-
на на повеќе од 22.000 тони (според о ц е н е в т е бли-
зу 20.000 ТОНИ во 1957 година). 

Потрошувачката на вештачки ѓубриња ќе се 
зголеми од 960.000 тони во 1957 година, на 1,400.030 
тони во 1958 година. Со тоа потрошувачката на ве-
штачки ѓубриња по хектар обработлива површина 
ќе се зголеми на 137 кг во 1958 година спрема 94 
кг во 1957 година. Вкупната потрошувачка на ве-
штачки ѓубриња во 1958 година ќе изнесува над 
58% од предвидениот обем на нивната потрошувач-
ка во 1961 година. 

Расположивите количини на средствата за за-^ 
штита на растеенијата ќе изнесуваат 27.000 тони, 
спрема 24.500 тони колку, се оценува за 1957 година. 

Вкупниот увоз на репродукциони материјали 
за селското стопанство и на квалитетен приплоден 
добиток се предвидува во 1958 година во износ од 
13.300 милиони динари т. е. за околу 54% повеќе 
од оценетата реализација во текот на 1957 година. 

Височината на регресот во 1958 година ќе изне-
сува околу 27,0 милијарди динари, спрема околу 
22,3 милијарди динари колку се оценува извршува-
њето во 1957 година. 

5. Постигнатите искуства и за јакнатите фон-
дови на сопствени средства во 1957 година ќе ги 
оспособат задругите за уште пошироко работења 
во 1958 година воопшто, а посебно за кооперација 
со индивидуалните производители. Во иста смисла 
ќе дејствуваат и поголемите вложувања во сел-
ското стопанство како и предвиденото зголемува-
ње на расположивите средства за производство. 

За успешен развој на задругите потребно е, 
покрај другото, тие да ја продолжат работата на 
изработка на програма за својот развој, како и ра-
ботата на стручно оспособување и натамошно зго-
лемување на потребните кадри. 

Обемот и постојаното проширување на работе-
њето на задругите бараат полно и постојано анга-
ж и р а њ е на деловните сојузи во давањето помош 
на задругите. 

Оспособувањето на крупните стопанства за по-
брзо модернизирање на производството и за пости-
гање високи приноси во 1958 година ќе биде овоз-
можено главно: 
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- со ставање на располагање зголемени кре-
дити, односно со проширување на вложувањата 
прзенствено во механизацијата и во сточниот фонд; 

- со пошироко ' воведување на современи те-
хнолошки постапки и методи ЕО работата, што ќе 
се овозможи со предвиденото зголемување на сред-
ствата за производство; 

- со натамошно усовршување и проширување 
на примената на системот за наградување според 
о СТ;Ј абеното л р ом зво д СТЕ о. 

крупните стопанства треба да продолжат уште 
поефикасно со стручното оспособување на запосле-
ниот персонал. 1 

6. Врз база на досегашните и нови предвидени 
вложувања, како и врз база на веќе постигнатите 
искуства во поглед на модернизирање^ на проце-
сот на производството, се очекува дека вредноста 
на селскостопанското производство во 19,:" о година 
(грм просечни временски услови) ќе биде поголема 
од вредноста во периодот од 1951/55 година за око-
лу 23%, односно пониска од вредноста на произ-
водството во 1957 година за околу 4%. 

Со оглед на значителните запаси на пченка и 
друга храна за добиток што се пренесуваат од 1Г57 

. година, најголем пораст во 1958 година се пред-
видува к а ј сточарството. Релативно висок ' пораст 
се предвидува и за поледелството. Порастот на про-
изводството ЕО оваа гранка треба да биде резултат 
од предвиденото зголемување на мееханизацијата 
и на расположивите репродукциони материјали од 
индустријата. 

Г л а в а XV 
ШУМАРСТВО 

1. Од средствата на шумските стопанства (шу-
марине од средствата на фондот за унапредување 
на шумарството и од дополнителните средства од 
Општиот инвестиционен фонд и од фондовите и 
букетите на народните републики и околиите — во 
а,умарството во 1958 година ќе се обезбеди за по-
дигање и обнова на шумите најмалку ист обем на 
работите каков беше во 1956 и 1957 година. Притоа 
ќе им се посвети особено внимание: 

- на натамошното пошумување, на оголените 
шумски 'површини, а на прво место на- подигањето 
на тополови шуми: 

- на натамошната мелиорација на шикарите и 
другите упропастени шуми и на негата, заштитата 
и унапредувањето на запазоните шуми; посебно 

,лапме ќе к се по свети на регеперацијата на 
т о л о л о в о - в рб о в и те шуми, на внесувањето на тостоли 
во рамничарски шуми и на ела и смрека во букови 
шуми; 

- на утврдувањето на состојбата на шумскиот 
фонд односно на спроведувањето на натамошните 
работи на редовно инвентарисање (уредување)' и 
истражување прирастот на шумите. 

Со цел за натамошно подобрување на технич-
ките услови за шумско стопанисување, а особено 
заради рамномерен територијален распоред на се-
чењето и „заради-рационално искористување на др-
гото во експлоатација на шумите — во 1958 го-
дина ќе се продолжи со изградбата на шумски ко-
зуиндиции. Притоа, посебно внимание ќе му се 
посвети на натамошното отворање на непристапни 
п омеки комплекси и на доградувањето на кому-
кпхациониот систем во недостаточно отворените 
шуми. За ова цел покрај средствата што ќе се оси-
гурат од Фондот за унапредување на шумарството 
и од други локални извори, ќе се доделат и по-
себни средства од Општиот инвестиционен фонд. 

Заради што побрзо унапредување на шумските 
стопанства на индивидуалните % сопствениц.и, во 
1938 година ќе се работи на натамошно развивање 
на коопернтивните односи меѓу приватните соп-
ственици на шуми и задружните организации, осо-
бено во правец на искористување на шумите 
и потрошувачката на дрвото. 

2. За 1958 година се предвидува натамошно сте-
снување на- вкупното,,сечење на шумите, кое треба 
да опфати околу 17.3 милиони м3 срема 17,5 ми-
лиони м3 бруто маса во 1956/57 година. Џритса се- , 

чењето на иглолисниот дел од шумскиот фонд со 
околу 4,6 милиони м3 бруто маса, ќе опадне за 
околу 100 илјади м3 во однос на 1957 е за околу 
200 илјади м3 бруто маса во однос на 1956 година. 

Вкупно предвидено сечена на шумите од оп-
штонародниот имот со околу 12,4 милиони м3 и се-
чењето на игло ли-ени ците со околу 3,3 милиони д̂ 3 

остануваат во 1958 година на нивото на сечењата 
извршени во 1956 и 1957 година. Меѓутоа, и покрај 
одржувањето на овие сечења на стабилизира нето 
ниво, се очекува натамошно проширување на со-
цијалистичкиот сектор на експлоатација на држава 
ките шуми од 8.680 илјади мѕ во просек од 1956/57 
на околу 8.850 илјади м3 бруто маса или за околу 
2% во 1958 година. 

3. Со лехиот пораст на учеството на социјали-
стичкиот сектор од производството во вкупното 
сечење таа шумите ч од општонародниот имот во 
1958 година се очекува натамошен пораст на вку-
пното производство на и н д у с т р и и о-техничко дрво 
за општествениот сектор на потрошувачка: од 
6.575 илјади м3 во просек -од 1956/57 на околу 
6.745 илјади м3 нето меса. или за 2.6% во 1958 го-
дина. Притоа Само к а ј дрвото за индустриска пре-
работка се очекува пораст од 5.335 илјади мѕ на 
околу 5.510 илјади м3, или за околу 3,5%. 

Изразените позитивни промени во структурата 
на производството односно на потрошувачката на 
индустриско дрво во претходните две години треба 
да се про д )лжат и во 1958 година, така што по-
трошувачката на иглолисна обловика, од околу 
2.085 илјади м3 да се задржи на нивото од претход-
ната година, додека во потрошувачката на л не јан -
ска обловина се предвидува пораст од 1.517 и л -
јада м8 во 1956/57 на околу 1.710 илјади м3 или за 
близу 13% во 1958 година. 

Благодарение на натамошното приспособување 
на дрвената индустрија кон суровинската шумска 
база односно кон структурата на шумскиот фонд 
и кон неговите реални експлоатациони можности, 
во 1958 година треба да дојде до пораст-на потро-
шувачката во споредба со 19-56/57 година - к а ј 
буковата обловика од 915 илјади м3 на околу 1.040 
илј-ади м3 или за 13,7% а к а ј облоЕиката од други 
лисјари од 346 илјади м3 на окс,-п? 4^6 илјади м3, или 
за 14,8% додека потрошувачи ^ ггл на дагова о с о -
вина на околу 255 илјади м3 би се о д р ж а л а на 
приближно истото ниво. 

Напоредно со порастот на про'к водството одно-
сно потрошувачката на доно за механичка прера-
ботка, се предвидува и ПОЈХ::Т на производството на 
хемиско дрво од 1.675" илјади м3 во 1956/57 на околу 
1.720 илјади м3, или за 2,5% но 1958 година. Притоа 
треба да поразете само производ СТЕ ото на - игло лиен о-
целулозно дрво — о-д 450 илјади м3 на околу 490 
илјади м3 иди за околу 9%, додека производството 
на л пеј а рско-цел у л о зно дрво од околу 880 илјади 
м3, танинско од околу 240 илјади м3 и дестила-
ционо од околу "110 илјЗДи, м8 би се задржало во 
1958 година на приближно истото ниво како и во 
претходните две години. 

Потрошувачката на. техничко дрво од вкупно 
околу 1.235 илјади м8 во 1958 година тр-еба да остане 
на нивото од 1956 и 1957 година. Притоа п о т р о ш у -
вачката на јамско дрво би се движела околу 565 
илјади мѕ, а на делкани г е г о в и околу 300 и л -
јади м3. 

4. Со цел за обезбедување на предвидениот обем 
на експлоатацијата на шумите и на шумското про-
изводство, народните репубчики во 1РГВ година ќе 
извршат распоред на сечењата во шумите од оп-
штонародниот имот по шумско^ стоп апелите подрач-
ја и ќе преземат потребни мерки за правилна екс-
плоатација на шумите на индивидуални сопстве-
ници и за развој на слободниот промет на инду-
стриско-техничко дрво за општествениот сектор на 
потрошувачката. 

Во врска со стабилизирањето на обемот на се-
чењето. на шумите ,и со стагнацијата на приходите 
односно со. постојаниот пораст на расходите н а 
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шумските стопанства, во 1958 година се очекуваат 
натамошни^ напори на стопанствата и на политич-
котериторијалните единици во правец на ј акнење 
стопанската активност на стопанствата по пат на 
^проширување на режиската експлоатација на ш у -
мите, поинтензивно користење на споредните шум-
с к и производи, развивање на споредниве дејности, 
^изведување на шумско-културни и одгледни работи 
со кои се реализираат 'приносите итн. 

Употребата н а техниката, подобрувањето на ор-
ганизацијата на работата и што порационално 
искористување на дрвото во експлоатацијата на 
Глумите бараат во 1958 година да се започне со по-
широко преземање на мерки за стабилизација и 
^одобрување на квалификациите на шумските р а -
.ботници. 

Одржувањето на определениот распоред на се-
дењето, спречувањето на прекумерното искористу-
вање на сечините, натамошното подобрување на 
^службата за заштита и чување на шумите и огра-
ничувањето на бесправните сечења во шумите, а 
особено спречувањето на илегални сечења, бараат 
и во 1958 година да се продолжи со натамошното 
јакнење на управните и инспекциските органи на 
народните републики и околиите и на шумарската 
Служба на шумските стопанства и општините. 

Г л а в а XVI 
СООБРАКАЈ . 

1. Во 1958 година се очекува натамошен по-
раст на вкупното производство и на стоковниот 
промет, што ќе бара и натамошен пораст на обемот 
ћ а превозот. Меѓутоа, се предвидува нешто побавно 
темпо на порастот на сообраќајот отколку во изми-
натата година, со оглед на предвиденото ниво на 
селскостопанското производство во 1958 година, к а -
к о и поради тоа што капацитетите за превоз и пре-
позната сила воопшто ќе влијаат врз можностите 
за превоз како и поранешните години. 

Се предвидува следното движење на сообра-
ќајните услуги: 

Ј195в^ ^1957 ^^1958 
1955 1956 1957 

Саобраћај - укупно 103,0 115,0 108,6 
х - робни 104 113 109 

, - путнички 98 108 107 
— поштанско-телеграф-

ско-телефонски 108 111 108 
а по гранама саобраћаја: 
511 - Железнички 101 109 105 
512 - Поморски 107 132 118 
513 - Речни 109 143 НО 
514 - Ваздушни 98 108 Л16 
515 - Друмски 110 129 117 

Ваквиот пораст на обемот на сообраќајот, и по-
к р а ј зголемувањето на превозните капацитети, ќе 
се оствари со значително оптоварување на постој-
ните средства. . 

Различното темпо на порастот на обемот на 
сообраќајот по гранките у к а ж у в а на поумерениот 
пораст на железничкиот сообраќај, главно поради 
достигнатото високо ниво во изминатиот период, 
а од друга страна на натамошната пораст на по-
морскиот, патниот и речниот сообракај, што ово-
зможува подобра координација на сообраќајните 
гранки и зголемување на економичноста на тран-
спортот во целина. 

2. За остварување на зголемен обем на сообра-
ќајот во 1958 година, се предвидува зголемуваше на 
бројот на запослениот персонал за 2,7%, во однос 
на 1957 година. 

Релативно поголемиот пораст на обемот на 
сообраќајот од зголемувањето на бројот на персона-
лот се засновува врз натамошното модернизирање 
на средствата и на другите Мерки што ќе овозможат 
пораст на продуктивноста на трудот во сите гранки 
на сообраќајот. Се предвидува во 1958 година про-
дуктивноста на трудот во сообраќајот да се зголеми 
просечно за 5,8%, во однос на 1957 година. 

3. Развојот на сообраќајот во 1958 година, к а к о 
и во наредните години, се обезбедува со инвести-
ции од 85,4 милијарди динари (без инвестиционото 

одржување и без средствата на Југословенската 
народна армија за изградба џа патишта), што прет-
ставува зголемување на инвестициите за 3,1% во 
однос на 1957 година. ' 

'Инвестициите предвидени за 1958 година треба 
да се усмеруваат во прв ред кон непосредно зголе-
мување на превозната сила- во сите гранки на 
сообраќајот со вложување во оние објекти што ќе 
се активираат брзо, т. е. за довршување на започна" 
тите објекти на сообраќајната мрежа, за набавка на 
возни и пловни средства и во реконструкции на по-
стојните средства со кои се острануваат тесните 
грла, се модернизираат капацитетите и се зголемува 
рентабилноста на превозот и безбедноста на сообра-
ќајот. 

Особено треба да се зголемуваат инвестициите 
за замена и за проширување на возниот и пловниот 
парк, за кои се предвидува 51% од вкупните инве-
стиции во сообраќајот, додека за овие набавки во 
1957 година беше вложено 41% од вкупните 
средства. 

За реконструкција на постојните објекти, ?а 
набавка на опрема и други работи на сообраќај-
ната мрежз, со цел за нивно модернизирање и зго-
лемување на превозната сила, к а к о ' и за проширу-
вање на капацитетите на поштенско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај, се предвидува 30 % од 
вкупните инвестиции, што е нешто подолу од овие 
инвестиции во 1957 година. 

Вложувањата во изградбата на сообраќајна 
мрежа треба да останат на нивото остварено во 
1957 година. Особено внимание треба да и се по-
свети на изградбата на секундарни патишта во 
селскостопанските подрачја. 

4. Во 1958 година се предвидува набавка на 
товарни вагони, патнички возила и локомотиви. Во 
поморскиот сообраќај се очекува пуштање во 
сообраќај на околу 39 000 Б Р Т бродови за преку-
морска и кра јбрежна патничка пловидба, а во 
речниот сообраќај на околу 2.100 КС бродови и 
околу 20.000 тони носивост товарен простор. За 
јавниот патен сообраќај се предвидува набавка на 
возила за потребите на стоковниот, патничкиот и 
градскиот' сообраќај. 

Мрежата на магистрални патишта со современ 
коловоз ќе се зголеми во 1958 година со пуштање 
во сообраќај на делницата Сењ-Карлобаг на Ј а -
дранскиот пат и на делницата на патот ЈБубљана-
Загреб. 

5 г З а да се осигури непречено вршење на пат-
ничкиот сообраќај, им се обезбедуваат дотации од 
сојузните средства на поморскиот, речниот и во-
здушниот патнички сообракај во вкупен износ од 
2,4 милијарди динари. 

1 Г л а в а XVII 
ТРГОВИЈА. УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 
1. Очекуваниот пораст на производството и на 

потрошувачката ќе дејствува врз натамошниот по-
раст на прометот во сите гранки на трговијата. Се 

" предвидува дека физичкиот обем на прометот во 
1958 година ќе порасне во трговијата на мало за 
околу 15%. Во рамките на вака предвидениот про-
сечен пораст на прометот се^ смета со натамошно 
поосетно зголемување на прометот на селскосто-
пански производи преку трговската мрежа, 

За да се обезбеди континуирана реализација 
на стоковните фондови и побитно да се подобрат 
животните услови на работните луѓе во 1958 година 
ќе се преземаат мерки за поефикасно организи-
рање на прометот и за побрзо оспособување на тр-
говските организации ^ за вршење на зголемен,иот 
промет. Особено ќе се зголемат напорите преку тр -
говската мрежа подобро да се^обезбеди пласманот 

' н а расположивите пазарни вишоци на селскосто-
пански производи. Исто така ќе се преземат мерки 
за . подобро организирање на снабдувањето на сто-
панството со репродукциони материјли и за побрз 
развој на сервисната служба за давање технички 
и други услуги на 'потрошувачите. 

2. Досегашниот развој на пазарот на селско^ 
стопански производи ' налага со побрзо темпо от-
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колку досега, да се преземаат мерки и да се в р ш а т 
в л о ж у в а л а за обезбедување поцелосно и поеконо-
мично снабдување на градовите и на индустри-
ските центри со селскостопански производи што 
служат за исхрана на населението. За таа цел во 
19^8 година" ќе се преземат систематски мерки за 
средување на пазарот и за стабилизирање на це -
ните на селскостопанските производи. Во состав на 
тие мерки се предвидува и усогласување на потре-
бите на личната потрошувачка со потребите на ре -
продукцијата и извозот, што исто така треба по-
зитивно да се одрази врз снабденоста на пазарот 
со селскостопански производи. 

Се очекува значително подобрување на усло-
вите за снабдување со селскостопанско-прехранбени 
производи во градовите и во индустриските центри, 
напоредно со ориентацијата на народните одбори 
кон ширење и модернизирање на локалните пазари 
со селскостопански производи. Ова ќе се постигне 
со засилено вложување средства Од локалните из-
вори и со поефикасно организирање на прометот 
и пазарот на селскостопански производи. 

Со цел за обезбедување средства ^за побрз и по., 
современ развој на пазарот на селскостопански 
производи ќе се извршат потребни усмерувања на 
средствата на трговските организации пред сб 
преку локалните инвестициони фондови. Во врска 
со тоа се предвидува и користење на средствата од 
Општиот инвестиционен фонд. 

3. Натамошниот пораст на личната потрошува-
чка и на стопанската активност воопшто ќе де ј - г 
ствува и врз порастот на прометот во угостилството.' 
Се предвидува дека прометот на угостителството 
ќе порасне во 1958 године за околу 9,5%, спрема 
1957 година. З а пораст на прометот, покра ј другото, 
треба да придонесе и пошироката примена на си -
стемот на паушално оданочување на угостителските 
стопански организации, кој го зголемува "интересот 
на работните луѓе и младината. Во врска со тоа. 
промет. 

4. Во 1958 година се предвидува натамошно 
зголемување на туристичкиот промет, чи ј пораст 
во 1957 година беше особено значаен. Стопанските 
и општествените организации треба да. ја продол-
ж а т својата активност за зголемување на сместу-
в а ч к и ^ капацитет во туристичките места, со што 
ќе се прошират условите за проведување одмор 
на работните луѓе и младината. Во врска со тоа 
општествената заедница и во 1958 година со по -
себни средства ќе ги помогне општествените орга-
низации во изградбата на нови и во" опремањето 
на постојните објекти, во кои работните луѓе и м л а -
дината можат под поволни услови д а го користат 
одморот. Благовремено извршените основни подго-
товки за туристичката сезона во 1958 година, треба ' 
посебно да придонесат за пораст на странскиот 
туристички промет и на девизните приходи. 

5. Врз натамошниот пораст на прометот и в р з ' 
унапредувањето на угостителството и туризмот ќе 
влијаат поголемите инвестициони вложувања што 
се предвидуваат во 4958 година. 

Расположивите средства треба да се усмерат 
на зголемување капацитетот за сместување и 
исхрана, на натамошна реконструкција и модерни-
? - ^ л њ е на постојните хотели, на подобрување и 
проширување на основните комунални уреди во 
гг о п т и ч к и т е центри, како и на набавка на авто-
буси за превоз на туристи. Со цел за подобрување 
условите за исхрана на работните луѓе, особено во 
големите градови и во индустриските центри, по-
требно е народните одбори во 1958 година да из: , 
двојат повеќе средства за проширување на мре-
ж а т а на современи ресторани за исхрана. Во 1958 
година ќе се продолжи со увозот на опрема за мо-
дернизирање и механизирање на угостителството, 
што треба да доведе до порационално работење и 
до подобрување на услугите во угостителските об-
јекти. За таа цел ќе се осигурат средства од Оп-
штиот инвестиционен фонд. 

Сабота, 28 декември 195? 
ч . 

Г л а в а XVI I I 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. Се предвидува натамошно зголемување на 
производството и услугите во занаетчиството во 
1958 година, а во согласност со порастот на лич-
ната потрошувачка и на инвестициите и со стопан-
скиот разво ј воопшто: 

- во милијарди динари 
Индекс 

1957 1958 1958 
1957" 

Вкупно 189,6 204,4 107,8 
во тоа: 
— општествено 

занаетчиство 105,7 116,8 110,5 
— индивидуалн ^ 

занаетчиство 83,9 87,6 104,4 
Со тоа, заклучно со 1958 година треба да се 

реализира околу 38% од зголемувањето на з а -
наетчиското производство и на услугите предви-
дено во Општествениот план за стопанскиот разво ј 
на Југославија од 1957 до 1961 година. 

2. Со цел за остварување на порастот на про-
изводството и на услугите треба да се зголемат 
инвестиционите вл о ж у вања и со тоа да се про-
шират капацитетите на занаетчиството. Се предви-
дува дека во 1958 година во социјалистичките 
стопански организации ќе се вложат 4 милијарди 
динари инвестиции (без инвестиционото одржува -
ње). Заклучно со 1958 година ќе се оствари 34% од 
бруто инвестициите предвидени за периодот 1957— 
1961 година. Предвидените инвестиции треба да се 
вложуваат за набавка на опрема, машини и меха-
низира алат. 

3. Во 1958 година ќе се започне со поинтензивно1 

организирање и проширување на веќе постојните 
капацитети на услужните занаетчиски дејности за' 
потребите на личната потрошувачка, како и со 
поинтензивно развивање и унапредување на гра-. 
дежното занаетчиство. Таков развој на занаетчии 
ството треба да обезбедат околиските и општин-
ските народни одбори со поголемо вложување на 
средства од инвестиционите фондови во занаетчи-
ството. 

Со цел за побрз развој на занаетчиството, по-
требно е општинските народни одбори пошироко 
да воведуваат паушално плаќање на придонесот з а 
општествената заедница од страна на занаетчиските 
социјалистички стопански организации. 

Ч Е Т В Р Т Д Е Л 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ МЕРКИ И ЗА 

ФОНДОВИТЕ 
Г л а в а X I X 

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ 
. 1 

Употреба^ ш средствата од фондовите 
1. Со цел за спроведување на начелото "сред-

ствата од фондовите на политичкотериторијалните 
единици да мотка? да се трошат дури по нивното 
дефинитивно остварување, во 1958 година од ф о н -
довите на федерацијата , како и од фондовите на 
народните републики, автономните единици, око-
лиите и општините основани со сојузни прописи, 
можат да се т р о ц т т средствата по завршните 
сметки на тие фондови за 1957 година. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
во 1958 година можат да се трошат средствата 
остварени во таа година, и тоа: 

а) 75% од средствата на фондовите за креди-
тирање на станбената изградба; 

б) 40% од средствата ка фондовите за кадрови 
во стопанството; 

в) 60% од средствата на сите други фондови, 
освен на општествените инвестициони фондови и 
на фондовите за унапредување на шумарството. 
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Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат: 

а) на дотациите дадени на фондовите во 1958 
година; 

б) на ануитетите што се уплатуваат во опште-
ствените инвестициони фондови на политичкотери-
торијалните единици на име исплата на инвести-
ционите заеми дадени од средствата на федера-
цијата; 1 

с) на Општиот инвестиционен фонд. 
Се овластува Сојузниот извршен совет согласно 

со движе,њата во стопанството да може да пропише 
средствата на општествените инвестициони фондови 
што ќе се остварат во 1858 година, да можат да се 
трошат до 20% од износот на средствата остварени 
во таа бодина, како и да може да го зголеми про-
центот на користењето на средствата од фондовите 
за кредитирање н-а станбената изградба над про-
цеп с г предвиден Во точката 1 став 2 под а) на 
озо.! оддел. 

С? овластува Сојузниот извршен совет да може 
да п ,опише средства на општествените инвести-
циони фондови кои според одредбите од ст. 1 и 2 
на оваа точка не можат да се трошат, да можат да 
се употребат за давање заеми за формирање фон-
дови на обртните средства на стопанските орга-
низации, како и за намирување на обврските на 
тие фондови спрема Општиот инвестиционен фонд. 

2. До донесувањето на закон за фондовите осно-
вани со сојузни прописи Сојузниот извршен совет 
може да донесува продаден за управувањето и упо-
требата на средствата од тие фондови. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да донесува прописи за усмерување на употребата 
на средствата од фондовите на политичкотеритори-
јалните единици и на средствата од стопанските 
организации. 

3. Политичкотериторијалните единици можат за 
веќе утврдените потреби на своите буџети да упо-
требат како приход без обврска за враќање до 10% 
од средствата на своите фондови кои според од-
редбите од точката 1 на овој оддел можат да се 
користат, освен на фондовите за кредитирање на 
станбената изградба и на фондовите за кадрите во 
стопанството. 

Политичкотериторијалните единици можат сред-
ствата од претходниот став да ги употребат и за 
покритие на вишокот на расходите над приходите 
што ќе ги утврдат по завршните сметки на своите 
буџети за 1957 година. 

4. Средствата на општинските фондови за кре-
дитирање на" станбе-ната изградба што можат да се 
трошат според одредбите од точката 1 на овој оддел, 
можат да се употребат и за давање заеми за из-
градба и проширување на училишни зграда за 
осумгодишно школување. 

5. До донесувањето на посебни прописи за уста-
новите со самостојно финансирање, овие установи 
во текот на 1968 година можат да ги користат сред-
ствата на своите фондови само за покритие на ра-
сходите 90 врска по обврските создадени до 31 де-
кември 1957 година. 

Одредбите од претходниот став не се односу^ 
ваат на здравствените ̂  установи. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите најдоцна до 1 март 1958 година ќе до-
несе прописи за потполно или делумноно ослобо-
дување од ограничувањето од ставот 1 на оваа 
точка за одделни видови установи со самостојно 
финансира.ње. 

Средства на федерацијата за унапредуваше на 
стопанските области 

1. Средствата на федерацијата за унапредува-
ње на стопанските области, за регреси и дотации 
на стопанството и за израмнување на разликата во , 
цените при работењето со страикдао ќе се оореде^ 
лат Во сојузниот буџет% 

2. Согл асно со одредбите-од претходната точка, 
се укинуваат: сојузниот фонд з а истражувачки ра -
боти, сојузниот фонд на водите, сојузниот фонд за 
унапредување на селското стопанство, сојузна 
ф01нд за унапредување на индустриското производ-
ство, сојузниот фонд за унапредување на граде-
жништвото, сојузниот фонд за унапредување гх 
надворешната трговија, фондот за регреси и дота-
ции. фондот на разликата во цените при работеа 
њето со странство и сојузниот фонд на обртни^ 
средства. 

3. Непотрошените средства на фондовите од 
точката 2 на овој оддел по завршните сметки на 
тие фондови за 1957 година и средствата што ќе се 
остварат по 31 декември 1957 година, се внесуваат 
во сојузниот буџет во износите потребни за подми-
рување на обврските на тие фондови од 1957 година. 

Остатокот на непотрошените средства се вне-
сува во стопанските резерви на федерацијата. 

4. Стопанските организации кои во 1957 година 
го пресметувале и го уплатувале придонесот во 
фондовите од, точката 2 на овој оддел, ќе го пре-
сметаат и ќе го уплатат придонесот врз основа на за-
вршните сметки за 1967 година. 

Стопанските организации од претходниот став 
за 1958 година нема да го пресметуваат и да го 
уплатуваат овој придонес. 

5. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите да донесува поблиски 
прописи за спроведување на одредбите од овој 
оддел. 

3 
Фондови за унапредување на стопанските обла-

сти на народните републики и околиите 
Се определуваат процентите за издвојување и 

уплатување на приходите во фондовите за унапре-
дување на одделни: стопански области на народните 
републики и околиите, и тоа: 

1. За републичкиот фонд за унапредување на 
селското стопанство — дел од данокот на доход од 
селското стопанство кој се определува со републи-
чкиот општествен план; 

2. За околискиот фонд за унапредување на сел^ 
окото стопанство: 

а) 55% од приходите од таксите на орудијата 
за производство (казани за печење ракија, вршал-
ки, воденици и мелници) и ,на хибридните лозја; 

б) 100% од приходите од таксата на работен 
добиток И животни; 

3. За околискиот фонд за унапредување на ш у -
марството — најмногу 40% од цените ма дрвото на 
пењушка. 

Во околиските противпожарни фондови нема 
да се уплатува противпожарен придонес од дано-
кот на доход. 

4 
Општиот инвестиционен фонд 

1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
се формираат: 

а) од приходите што според сојузните прописи 
за општествените инвестициони фондови и според 
другите сојузни прописи му припаѓаат на Општиот 
инвестиционен фонд; 

б) од приходите од придонесот од доходот на 
стопанските организации во височина од 10,7% од 
тој придонес; 

в) од приходите од странските средства што ќа 
бидат остваЈрени во 1958 година, а произлегуваат 
од заеми во странство и од други странски ара.н-
жмани кои со посебни одлуки се наменети за ф и -
нансирање на инвестициите, како и од с р е д е т е ата 
остварени во вид на курсни разлики во врска со 
чие заеми односно аранжмани. 
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2. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
ќе се ^потј.ебат за инвестиции в у одделни области 
на СТОШ.Ѓ ^ТБОТО, а НАЈМИШ / до СЛЕДНИТЕ износи: 

.. милиони 
а) во областа на индустријата и динари 

рударството 91.800 
б) во областа на воената индустрија 3.200 
в) во областа на селското стопанство 27.000 
г) во областа на шумарството 2.000 

. д) во областа на градежништвото 5.000 
ѓ) во областа на сообраќајот 27.000 
е) во областа на трговијата, угостител-

ството и туризмот 3.200 
3. Ако не е определено поинаку со одредбите 

од овој план, Југословенската инвестициона банка 
ќе ги употреби средствата од претходната точка: 

а) за извршување на своите обврски по порано 
склучените договори за заеми; 

б) за одобрување заеми по порано објавените 
конкурси; 

в) за одобрување нови заеми за реконструкции, 
довршување и изградба на нови објекти првенствено 
на оние заемобаратели кои со својата инвестициона 
изградба придонесуваат за стабилизирање на сто-
панството со исполнување во најголема мера на 
следните услови: 

— со новото производство да се обезбедува што 
поповолен ефект во платниот биланс; 

' - во постојните капацитети електричната 
енергија да е обезбедена енергија за тоа произ-
водство; 

— да е понуден најкраток срок за исплата на 
заемот; 

— со производството на стоки за пазар да ќе 
се отпочне во срокот кој не е'подолг од една и пол 
година од денот на склучувањето на договор за 
заем, ако заемот се дава за реконструкции и до-
вршување на објекти. 

4. По претходната согласност од Сојузниот из-
вршен совет, Југословенската инвестициона банка 
може неискористените средства од Општиот инве-
стиционен фонд определени со овој план за инве-
стиции во одделни области и гранки односно за 
одделни намени, да ги употреби за инвестиции 
определени во други области и гранки односно за 
други намени предвидени со овој план. 

Непотрошените средства од претходниот став 
ќе се употребат особено за зголемување на сред-
ствата за инвестиции во областа на селското сто-
панство. 

Средствата за зголемување на инвестициите во 
областа на селското стопанство можат да се зголе-
мат и од дополнителните средства од странство од-
носно од средствата што не се распоредени со овој 
план, ако го дозволуваат тоа движењата во сто-
панството. 

Вкупното зголемување на средствата за инве-
стиции во областа нџ селското стопанство не може 
да биде поголемо од 10.000 милиони динари. 

5. Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 
утврди смерниците и рамките на средствата До кои 
Југословенската инвестициона банка и другите 
банки што одобруваат инвестициони заеми од 
средствата на федерацијата можат со инвестито-
рите да договараат инвестициони заеми за одделни 
намени согласно со Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 год. 

6. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на индустри-
јата и рударството, Југословенската инвестициона 
банка ќе ги употреби првенствено: 

а) за финансирање на продолжувањето на ра-
ботите на објектите за кои средства се обезбедени 
во целина или делумично од Општиот инвестици-
онен фонд во точката I под в) на овој оддел; 

б^ за одобрување заеми за станбена 
за рудниците на јаглен, на кои им се даба^ 
за основните средства од приходите на 
инвестиционен фонд — до износот од 1.50 
они динари; 

в) за давање заеми за објекти на територијата 
на Народна Република Македонија - до изндсот од 
1.900 милиони динари и на подрачјето на Автономна 
ната Косовско-метохиска Област — до Јкзносо^ 
од 1.000 милиони динари, што по предлог од и з ! 
вршните совети на тие политичкотериторијална 
единици ќе ги одобри Сојузниот извршен со^бт! 

г) за давање заеми за изградба на електрана^ 
далекуводи и трафостаници што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет. 

7. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на селското 
стопанство Југословенската инвестициона банка ЌЗ 
ги употреби првенствено, и тоа: 

а) износ од 3.800 милиони динари — за мели^ 
орационите работи определени ср Законот за фи^ 
нансирање на изградбана на хидросистемот Дунав^ 
Тиса-Дунав, а износот од 1.600 милиони динари зѕ!ѓ 
мелиорационите работи, определени со Законот ЗЅ1 
финансирање на мелиорациони^ работи во НИ 
Македонија; 

б) износ од 3.100 милиони динари за давање 
заеми за мелиорационите работи, за прочистувања 
шикари и за агломелиорации на пасиштата и за 
други инвестиции во селското стопанство на по^ 
драчјето на Автономната Косовско-метохиска О 
бласт; 

в) износ од 2.000 милиони динари за кредитна 
рање на задругите со цел за кооперација со т д т 
видуалните селскостопански производители Ѕаради 
унапредување на селскостопанското производство^ , 

8. Средствата на Општиот инвестиционен фон^ ' 
предвидени за инвестиции во областа на шумара 
ството Југословенската инвестициона банка ќе ги; 
употреби за давање нови заеми за изградба нЗ 
шумски патишта со цел за отворање нови шумски? 
подрачја, и тоа првенствено на територијата нЅ 
НР Босна и Херцеговина. 

9. Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
предвидени за инвестиции во областа на сообраќа-
јот Југословенската инвестициона банка ќе ги у ш и 
треби првенствено за следните цели: 

а) износ од 11.650 милиони динари за финана 
сирање без обврска за враќање на изградбата на 
нови и за нормаЈѓизација на постојните пруги, за 
изградба, реконструкции и проширување -други 
сообраќајни објекти, за регулација на пловни па-
тишта, за изградба на патишта од општојугосло^ 
венско значење и за студии и проекти во сообра-
ќајот; 

б) износ од 15.350 милиони динари за давање 
инвестициони заеми за изградба на поморски и 
речни бродови и за набавка на железнички и 
патни возила; 

в^ оД средствата за изградба на патишта од 
општојугословенско значење Југословенската ин-
вестициона банка ќе обезбеди износ од 700 милион?! 
динари за изградба на тие патишта на територии 
јата на НР Македонија. 

10. Од Општиот инвестиционен ф(?нд Југосло^ 
венската инвестициона банка ќе ^потреби изно(Ѕ 
од 1.100 милиони динари за давање заем^ за про-: 
должување изградбата на фабриката в за мотори Ц 
скутери „Томос" во Копер и износ од 800 милиони 
динари за давање заеми за продолжување изгради 
бата на фабриката за цемент во Умаг — околија 
Пула. 

11. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може да ги определи поблиските смерници за к о -
ристење на средствата од Општиот инвестиционен 
фонд определени со овој план, како и да определи 
одделни објекти во рамките на областите, гранките 
и намените за кои Југословенската инвестициона 
банка Ар обезбеди средства за давање инвестициона 
шттл „ 
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12. Од Општиот инвестиционен фонд им се да-
ваат дотации на општествените инвестициони ф о н -
дови на: 

— Н Р Македонија 6.200 милиони дгп. 
Н Р Црна Гора ' 700 милиони д:ш. 

— Автономната ^озС1:о-
метохиска Област 1.500 милиони дин. 

О д Општиот инвестиционен фонд Југословен-
ската инвестициона банка ќе издвои износ од 4.800 
милиони динари како резерва. 

Се овластува Сојузниот извршен совет сред-
ствата од претходниот став да може да ги употреби: 

а) за давање дотации на инвестиционите ф о н -
дови што ќе ги определи Сојузниот извршен совет; 

б) за давање дотации на општествените инве-
стициони фондови на Н Р Македонија и на Авто-
номната Косовсќо-метохиска Област заради дава -
ње заеми на заемобарателите од Општиот инвести-
ционен фонд за учество во трошоците на инвести-
циите и за полагање гарантни износи. 

Средствата на дотацијата од претходните ста-
вови ќе се употребат согласно со општествените 
планови на корисниците на дотацијата а во согла-
сност со Општествениот план за стопанскиот развој 
на Југославија, од 1957 до 1961 година. 
. ' Поблиската намена за овие датации, по предлог 

од републичките извршни совети, ја пропишува 
Сојузниот извршен совет. 

Ануитетите по заемите што се одобрени" од 
средствата на федерацијата, и од Општиот инве-
стиционен фонд на територијата на Н Р Македонија 
и НР Црна Гора почнувајќи од 1953 година до к,ра-
јот на 1955 година . кг се уплатуваат до конечната 
исплата на тие заеми во општествените инвести-
циони фондови на НР Македонија и Н р Црна Гора. 

13. Од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд ќе се исплатат 4.200 милиони динари за на-
мирување на обврските по заемот на федерацијата 
к а ј стопанските организации. 

14. Од Општиот инвестиционен фонд Југословен-
ската инвестициона^ банка ќе употреби средства во 
износ од 29.000 милиони динари за давање заеми 
за формирање фонд на обртните средства на сто-
панските организации на Оние заемобаратели на 
кои и:.х дала инвестиционен заем за основни сред-
ства или на кои се дадени инвестициони заеми од 
дотациите на Општиот инвестиционен фонд на оп-
штествените инвестициони фондови на политичко" ' 
територијалните единици. 

Средствата на Општиот инвестиционен фонд 
од претходниот став се формираат од приходи од 
придонесот од доходот на стопанските организации 
во височина од 10,2% од тој придонес. 

5 

1. Покрај приходите што според сојузните про-
писи им припаѓаат на околиските и општинските 
инвестицион-и фондови, за 1958 година се- опреде-
луваат следните приходи на овие фондови: 

а) за" околиските инвестициони фондови 12% 
од приходите од данокот на доход од селското сто-
панство; ч 

б) за општинските инвестициони фондови: 
аа) 42% од приходите од општинскиот данок 

на приходите од селското стопанство, земајќи го 
за основица на пресметката износот добиен со при-
мена на нормата на општинскиот локален данок од 
4%.. 

Ако нормата на општинскиот локален данок на 
приходите од селското стопанство е поголема од 
4%, разликата меѓу износот пресметан според прет-
ходниот став и износот пресметан по таа повисока 
норма на локалниот д!анок, ќе ја распореди општин-
скиот народен одбор во буџетот и во општествениот ; 

инвестиционен фонд; 

65) 45%. од приходите од таксите на орудијата 
за производство (казани за печење р-акија, вршалки, 
воденици и мелници)/ и на хибридните лозја. 

2, Приходите" на околиските инвестициони ф о н -
дј'2л што произлегуваат од наплатениот данок на 
дохо-д ед селското стопанство ќе се употребуваат 
исклучиво за инвестиции во селското стопанство. 

3. Средствата на инвестиционите фондови на 
општините што произлегуваат од уплатата на 42% 
од задолжителниот општински локален данок на 
приходите од селското стопанство и 45%? од таксите 
на орудијата за производство и на хибридните лозја 
ќе се употребуваат исклучиво за инвестиции за 
унапредување на стопанството на селата на под-
рачјето на општината. 

Г л а в а X X , 

КРЕДИТЕН БИЛАНС 

1. Краткорочните кредити ќе ги одобруваат бан-
ките во рамките на општиот, кредитен биланс што 
го сочинува Народната банка. 

Општиот кр е д итал биланс на Народната башка 
го одобрува Сојузниот извршен совет. 

2. Сојузниот извршен совет може да определува 
посебни услови за одделни кредити и заеми. 

3. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
донесе прописи за приходите на бандите и ште-
дилни-ците и за нивната расподелба. 

Г л а в а XXI 

ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 
Од 'придонесот за буџетите од личниот доход на 

работниците им припаѓа на буџетите на општините 
на јмалку 10%. 

Со општествените планови на народните репу-
блики, на автономните единици и на околиите ќе 
се определи процентот на учеството на нивните бу-
џети во придонесот за буџетите од личниот доход 
на работниците, по одбивање на делот од придо-
несот што му припаѓа на буџетот на повисоката 
политичкотериторијална единица и на буџетот на 
општините според одредбата од претходниот став. 

Г - л а в а XXII 

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
Приходите што произлегуваат од обврските на 

стопанските организации спрема буџетите на по-
литичкотериторијалните единици за 1957 година, а 
што ќе бидат наплатени до 31 март 1958 година, ќе 
се уплатуваат во корист на буџетот за 1957 година. 

Овие приходи ќе се употребат за намирување 
на обврските ,на политичкотериторијалните е д и -
ници спрема банката по основот на позајмици склу-
чени за покритие на расходите на ' буџетот за 1957 
година како и за исплата на обврските по буџетите 
на политичкотериторијалните единици за 1957 го-, 
дина создадени до 31 декември 1957 година. 

Г л а в а XXII I 

СОЈУЗЕН БУЏЕТ 
Расходите на сојузниот буџет изнесуваат во 

милиони динари: 
I. Административен дел: 
1. Расходи на администрацијата 
2. Буџетски резерви 
3. Отплата на внатрешните заеми 
4. Отплата на странските заеми 
5. Народна одбрана 
6. Учество на народните републики 

данокот на промет, и тоа: 
Н Р Србија 

во 

30.928 
10.900 
2.706 

11.200 
178.500 

10.170 
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НР Хрватска 4.100 
НР Словенија ^ 4.470 
НР Босна и Херцеговина 9.930 
НР Македонија 6.000 . 
НР Црна Гора 4.190 38.860 

4.744 
7. Расходи за нестопански инве-

стиции 
8. Расходи за потребите на нукле-

арната енергија 3.500 281.338 
II Расходи за унапредување на 

стопанските области, регреси и 
дотации: 

1. Расходи за истражни работи 5.000 
2 Регреси и дотации 37.851 
3. Расходи за унапредување на 

селското стопанство 1.800 
4 Расходи за унапредување на 

водостопанството 2.400 
5. Расходи за унапредување на 

индустриското производство и 
градежништвото 1.000 

6 Расходи за унапредување на 
надворешната трговија ^ 300 

7. Резерва за покритие на недо-
статочно предвидените расходи 
за намирување на обврските на 
фондовите за унапредување на 
стопанските области 200 48.551 

ЈП. Расходи за израмнување на 
разликите во цените при рабо-
тењето со странство 5.200 

Вкупно: 335.089 

Од средствата на учеството во сојузниот данок 
на промет: 

- Народна Република Србија ќе издвои 1.000 
г. шпиони динари во републичкиот фонд на водите и 
1.000 милиони динари ЕО фондот за патишта; 

- Народна Република Босна и Херцеговина ќе 
издвои 650 милиони динари во фондот за патишта; 

- Народна Република Македонија ќе издвои 
350 милиони динари во фондот за патишта. 

Од вкупните сојузни приходи на сојузниот бу-. 
џет му припаѓаат: 

1. 100% од данокот на промет што И припаѓа на 
федерацијата; 

2. 38,8% од придонесот од доходот на стопан-
ските организации што и припаѓа на федерацијата; 

3. 100% од придонесот за буџетите^ од личните 
доходи на работниците што и припаѓа на феде-
рацијата; 

4. други приходи. 
Од придонесот за буџетите од личниот доход на 

работниците и припаѓа на федерацијата 20% од тој 
придонес. 

Од средствата на сојузниот буџет предвиден за 
потребите на народната одбрана, износ од 8.300 ми-
лиони динари може да се употреби исклучиво за 
преместување на извршените плаќања во странство 
врз основа на пресметковниот курс на девизите. 

Г л а в а X X I V 
НЕРАСПОРЕДЕНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВИ 

1 
Од сите нераспоредени приходи на федераци-

јата, како и од другите приходи определени со со-
јузни прописи се формираат стопански резерви на 
федерацијата. 

Сојузниот извршен совет во текот на годината 
може да располага со средствата на стопанските ре-
зерви на федерацијата до износот од 10.000 мили-
они динари. 

Општините, околните, автономните единици и 
народните републики се должни од сите пригоди 
на своите буџети да издвојуваат 2% како буџетска 
резерва. 

Средствата на буџетските резерви од претходи 
ниот став можат да се употребат за целите и на на-
чинот што ќе ги определи Сојузниот извршен.совет. 

Одредбите од овој оддел не се однесуваат на 
доташ /ге што одделни буџети на политичкотери-
торијалните единици ќе ги примат од буџетот на 
други политичкотериторијални единици, ако е од 
приходите од кои е дадена дотацијата издвоена 
резерва од ставот 1 на овој оддел. 

Г л а в а XXV 
МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 

1 

Сојузниот извршен совет односно органот овла-
стен според важечките прописи може: 

а) да ги определува највисоките продажни 
цени и начинот за формирање на цените на про-
изводите и услугите; 

б) да пропишува тарифи за продажба на елек-
трична енергија, П0штенск0-телеграфск0"телеф0н-
ски тарифи, тарифи за превоз на стоки и патници 
за сите видови сообраќај освен патниот; 

в) да ги определува контингентите на одделни 
индустриски производи, приоритетите во користе-
њето на услугите, како и условите за нивна про-
дажба; 

г) да ги утврдува по народните републики ми-
нималните количини на сечењето на дрвото на пе-
н у ш к а во шумите на општонародниот имот. 

Се овластуваат народните републики да можот 
во своите општествени планови да го утврдат на ј -
високиот обем на сечењето на дрвото на пењушка.-

Со цел за плаќање на увозот на стоки и услуги 
во врска со инвестициите, стопанските организации 
можат да користат најмногу 10% од делот на амор-
тизацијата што се овластени да го користат според 
одредбите од посебните сојузни прописи, за набавка 
на девизи на редовните состаноци, на девизните пре-
сметковни геста, како и за плаќање со девизи кои 
според важечките прописи не се должни да и ш 
продадат на Народната банка. Средства од други 
извори не можат да се користат за оваа цел. 

Одредбите од претходниот став се однесуваат 
и на установите со самостојно финансирање и тоа 
на средствата за - замена и дополнување. 

Комитетот за надворешна трговија во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите може на претпријатијата на оддел-
ни стопански гранки или на групи стопански орга-
низации да им го зголеми процентот од ставот! 
1, односно да утврди и други извори на средства 
за набавка на девизи на состаноците на девизното 
пресметковно место за целите од ставот 1. 

Глава XXVI 
Се овластува Сојузниот извршен совет во меѓу-

времето од распуштањето на Сојузната народна 
скупштина од III свикување па до состанокот на 
Сојузната народна скупштина од IV свикување да 
може да донесува прописи со кои се отстапува од 
поединечните одредби определени во овој план, 
еко го бараат тоа движењата во стопанството и 
ако не се остваруваат одделни претпоставки врз 
кои биле заснова,ни основните пропорции на овој 
план. 

Прописите што Сојузниот извршен совет ќе ги 
донесе врз основа на одредбата од претходниот 
став, ќе И ги поднесе на одобрување на Сојузната 
народна скупштина од IV свикување. 

Глава XXVII 
Овој општествен план важи од 1 јануари 1958 

година. 
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666. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-

ЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политич-
кото устројство на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Буџетот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија (Сојузниот буџет), за 1958 го-
дина со Законот за буџетот на Федеративна Народ-
на Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 
година, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата ћа Сојузниот собор од 21 ^декември 
1957 година и на седницата на Соборот на произво-
дителите од 21 декемв-ри 1957 година. 

ПР бр. 31 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) 

ЗА 1958 ГОДИНА 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1958 година со посебните 
прилози содржи: 

I. Сојузен буџет: 
Динари 

со приходите од - - - - - 335.089,000.000.— 
со расходите од - - - - - 335.089,000.000.— 

Член 4 
На ,товар на средствата одобрени во претсмет- ' 

ките на сојузните органи и установи за функцио-
нални расходи не можат да се вршат оние расходи 
за кои се определуваат средства во личните и опе-
ративните расходи. 

Член 5 
Средствата предвидени за исплата на хонорари 

во пресметките на сојузните органи и установи не 
можат да се зголемуваат по пат на вирман. 

Член 6 
Средствата што надлежните заводи за соци-

јално осигурување во смисла на чл, 24, 26 и 29 од 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците ги враќаат во коридт на од-
делни позиции на личните расходи на п р е с м е т -
ките на сојузните органи и установи, не можат да 
се користат без согласност од сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет ќе ги определи носиг 

телите на средствата предвидени во сојузниот бу-
џет за унапредување на стопанските области, за 
регреси и дотации и за израмнување на разликата 
во цените во работењето со странство. 

Член 8 
Програмите и претсметките на употребата на 

средствата наведени во членот 7 од овој закон ги 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет ќе го определи и на-
чинот за користење на овие средства. 

Член 9 
Предлогот на програма за употреба на средства-

та за водостопанството го составува сојузната Ко-
мисија за водостопанство. 

Предлогот на програма за употреба на сред-
ствата за рударско-геолошки истражни работи го 
составува Секретаријатот за индустрија "на Соју-
зниот извршен совет на предлог од Сојузниот гео-
лошки завод. 

Предлогот на програма за употреба на сред-
ствата за унапредувања на селското стопанство го 
составува Секретаријатот за селско стопанство и 
шумарство на Сојузниот извршен совет. 

Предлогот на програма за употреба на сред-
ствата за унапредување на индустриското произ-
водство и за унапредување на градежништвото го 
составува Секретаријатот за индустрија на Соју-
зниот извршен совет. ' . 

Предлозите на програми од претходните ста-
вови му ги доставуваат органите што ги составу-
ваат на Сојузниот извршен совет заради донесу-
вање. 

Член 10 
Врз основа/на програмите за употреба на сред-

ствата што ќе ги донесе Сојузниот извршен совет 
органите на упрЉата од членот 9 на овој закон 
составуваат нацрти на претсметки за употреба на 
средствата и му ги д остануваат на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ги утврдува предлозите на претсметки 
и му ги доставува на Сојузниот извршен совет за-
ради донесување. 

Член 11 
Регресите се одобруваат според посебни сојузни 

прописи. 
Предлогот на претсметка за употреба на сред-

ствата за регреси и дотации го составува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите и 
му го доставува на Сојузниот извршен совет заради 
донесување. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите врз основа на прописите од ставот 1 на 
овој член ги определува условите и начинот на 
употребата на средствата за регреси и дотации. 

И. Претсметките на установите со 
самостојно финансирање: 

Динари 
со приходите од - - - - - 5.293,079.000.— 
со расходите Од - - - - - 5.935,079.000.— 
со вишокот на расходите од — — 642,000.000.-

III. Сојузен буџетски фонд за унапредување 
на културната дејност: 

Динари 
со приливот на средства од — — 40,662.000.-
со потрошувачка на средства од — 25,562.000.— 
со остатокот нБ средства од — — 15,100.000.— 

Член 2 
Се овластува сојузниот државен секретар за 

работи на финансиите средствата што се предви-
дени за зголемување на платите на службениците, 
за придонес на буџетите од личниот доход и за 
нови работни места да ги распредели на сојузните 
органи и установи. 

Член 3 
Назначувања на службеници за кои не се обе-

збедени средства во претсметките на сојузните ор-
гани и установи можат да се вршат само врз основа 
на ,одобрена систематизација и со претходно обе-
збедување финансиски средства за овие назначу-
вања. 

Сојузните органи и установи што немаат одо-
брена систематизација на работните места не мо-
жат да вршат нови назначувања без претходна со-
гласност од Сојузниот извршен совет или од орга-
нот што ќе го овласти Сојузниот извршен совет, 
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ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

— Сојузниот буџет — 

п р и х о д и 

I Приходи од стопанството: 
- Данок на промет - - - -
- Дел од придонесот за општи 

опште-ствени потреби -- - --
- Придонес за буџетите од лич-

ните доходи на работниците 
запослени . во општествено 
стопанство — - - - - — 

- Придонес за унапредување на 
индустриското производство и 
градежништвото - '— — 

II Приходи од населението: 
- Придонес за буџетите од лич-

ните доходи на работниците 
запослени надвор од опште-
ствен ото стопанство — — 

III Приходи на сојузните органи и 
установи - — — — — — 

IV Други приходи — — - - — 

И з н о с 

201.326,000.000 
110.303,000.000 

11.384,000.000 

1.500,000.000 

4.576,000.000 

В К У П Н О П Р И Х О Д И : 335.089,000.000 

Р А С Х О Д И И з н о с 

I Расходи на со/јузните органи и установи: 
- Лични и материјални расходи — — — -

II Инвалидски принадлежности на воените инва-
лиди од водните со нивната здравствена 
заштита — — — — — — — — — — — 

III Дотации: 
— Установите со самостојно 

финансирање — — — — 642,000.000 
- На општествените организации 1.000,000.000 

IV Нестопански инвестиции - - - - - - " - I 
V Расходи на Народната одбрана - - - - -

VI Учество на народните републики во данокот 
на промет: 
НР Србччп а - - - -- -
НР Хрватска - — — — 
НР Словенија — — — — 
НР Босна и Херцеговина — 
НР Македонија - - — — 
НР Црна Гора - — — — 

VII Средства за потребите на нуклеарна енергија 
VIII Средства за посебни намени во 

стопанството: 
- Средства за унапредување 

на стопанските ^области — 
- Регреси и дотации — — — 
- Средства за израмнување на 

разликите во цените љо ра-
ботењето со странство - — 

IX Обврски на државата: 
- Обврски по внатрешните 

заеми — — - — -- — — 
- Обврски по странските зае-

ми и за национализираниот 
странски имот — — — — 

- Надоместокот на национа-
лизираниот имот во земјата 

- Отплата на ануитетите по зае-
мите за станбена изградба 

X Средства за зголемување на платите, за нови 
работни места и за придонес на буџетите од 
личнот доход — — — — — — — — — — 

XI Обврски по буџетот и буџетска резерва 
- Обврски по буџетот од по-

ранешните годиш! - - — 100,000.000 
- Буџетска резерва - - . - 9.000,000.000 
- За исплата на Прим од 1009/о 

на званичниот курс - -^^^^1.800,000.000 

10.170,000.000 
4.100,000.000 
4.470.000.000 
9.930,000.1)00 
6.000.000.000 
4.190,000.000 

10.700,000.000 
37.851,000.000 

15.846,000.000 

11.320,000.000 

1.642,000.000 
4.744,000.000 

178.500,000.000 

38.860,000.000 
3.500,000.000 

^ 5.200,000.000 53.751,000.000 

2.657,000.000 

11.200,000.000 

30,000.000 

19,000.000 ( 

В К У П Н О Р А С Х О Д И : 

13.906.000.000 

2.120,000.000 

10.900.000.000 
335.089,000.000 

Член 12 
Разликите ЕО цените во работењето со стран-

ство се пресметуваат според посебни сојузни про-
писи. 

Предлогот на претсметка за употреба на сред-
ствата за израмнување на разликата во цените во 
работењето со странство го составува сојузниот Др-
ж а в е н секретаријат за работи на финансиите на 
предлог од Комитетот за надворешна трговија и му 
го доставува на Сојузниот извршен совет заради 
донесување. 

Член 13 
Резервата за покритие на недостаточно предви-

дените расходи за намирување на обврските на 
укинатите сојузни буџетски фондови ќе ја распо-
реди сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите. 

Член 14 
Носителите на средствата од членот 7 на овој 

закон му поднесуваат на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите тримесечни и го-
дишни извешта ј за потрошувачката на , тие сред-
ства. 

Извештајот за извршувањето на програмата — 
за извршените работи и постигнатите резултати — 
носителите на средствата му го поднесуваат на Со-
јузниот извршен совет преку сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

Член 15 
Вишоците на расходите во претсметките на 

установите со самостојно финансирање во вкупен 
износ од Динари 642,000.000 се покриваат со дота-
ции од сојузниот буџет. 

Член 16 
Од предвидениот вишок на приходите во прет-

сметката на Југословенската лотарија во вкупен 
износ од Динари 600,000.000 им се распоредува на 
општествените организации: 

Динари 
на Советот на друштвата за во-

спитување и грижи за децата 
и младината на Југославија 52,83б.000.-

на Југословенскиот црвен крст 76,850.000.— 
на Сојузот на воените инвалиди 

од војните на Југославија — 76,850.000.-1 
на Сојузот на глувите на Југо-

славија - - - - - - 81,654.000.^ 
на Сојузот на слепите на Југо-

славија - - - - - - 86,457.000. 
на Сојузот на борците од народ-

ноослободителната војна — 105,670.000.-
С^ овластува Сојузниот извршен совет нераспо-

редениот вишок на приходите над расходите во 
претсметката на Југословенската лотарија во износ 
од Динари 119,684.000.— да го распореди на опште-
ствени организации, односно во корист на прихо-
дите на сојузниот буџет. 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 

Н а з и в н а у с т а н о в а т а 

I Југословенска лотарија — — 3.058,000.000 3,058,000.000 -
2 Лексикографски завод — — — 
3 Телеграфска агенција Нова Југо-

славија „Танјуг" — - — — 
4 Југословенски центар за технич-

ка и научна документација - —-
5 Филмски новости — — — — 
6 Институт за рехабилитација на 

инвалидите — — — — — / 

7 Болница „Др Драгиша Мишовиќ" 
8 Лекувалиште за туберкулоза „По-

хорски двор" — — — — — 
9 Поликлиника на ДСВР — — — 

10 Завод за школска опрема, Загреб 
I I Институт . за млекарство — — 
12 Југословенска кивотека — — 
13 Публицистичко-издавачки завод 

„Југославија" — — — — — 
14 Југословенски завод за наставно-

просветеи и културед филм — 
15 Управа на одгледувалиштето на 

дивеч „Елен" - — — — — 

16 Југословенска концертна агенција 
17 „Службен лист на Ф Н Р Ј " — — 

Р а с х о д и Д о т а ц и ј а 

П р и х о д и 
редовни 

1 
инвести-

циони 

за покри-
тие на ви-
шокот на 
расходи-
те над 
приходите 

за покри-
тие на ин-
вестицио-
ните рас-
ходи 

вкупно Ј 

334,645.000 414,645.000 - 80,000.000 - 80,000.000 

285,206.000 445,206.000 12,000.000 160,000.000 12,000.000 172,000.000 

. 42,760.000 
40,400.000 

100,760,000 
109,400.000 

6,000.000 
4,000.000 

58,000.000 
69,000.000 

6,000.000 
4,000.000 

64,000.000 
73,000.000 

57,330.000 66,330.000 70,000.000 9,000.000 70,000.000 79,000.000 

128,013.000 153,013.000 4,000.000 25,000.000 4,000.000 29,000.000 

104,525.000 
26,650.000 

104,525.000 
30,650.000 

1,000.000 
1,000.000 4,000.000 

1,000.000 
1,000.000 

Д,000.000 
5,000.000 

12,309.000 
4,618.000 

51,960.000 

21,709.000 
18,058.000 
62,160.000 

2,000.000 

20,000.000 

9,400.000 
13,440.000 
10,200.000 

2,000.000 

20,000.000 

11,400.000 
13,440.000 
30,200.000 

14,700.000 178,160.000 3,000.000 163,460.000 3,000.000 166,460.000 

37,298.000 68,298.000 - 31,000.000 - 31,000.000 

787,000.000 701,000.000 86,000.000 - - -

46,283.000 
261,382.000 

55,783.000 
261,382.000 

9,500.000 - 9,500.000 

Вкупно: 5.293,079.000 5.849,079.000 209,000.000 642,000.000 123,000.000 765,000.000 

Член 17 
Установите со самостојно финансирање, што Во 

текот на 1958 година со успешно организирано р а -
ботење ќе остварат вишок на сопствените приходи 
над планираните, ќе внесат во своите фондови, во 
смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање, од тој остварен 
вишок: 

Во фондот за наградување: 
. Југословенската лотарија — - — — 5% 

Телеграфската агенција Нова Југославија 20% 
Југословенскиот центар за техничка и на -

учна документација — — — — — 20% 
Филмските новости — - — — — — 20%? 
Заводот за школска опрема — — — — 25% 
Институтот за млекарство — — — — 25% 
Југословенската кинотека — — — — 20% 
Публицистичко-издавачкиот завод „Југо-

славија" — — — — — — — — 20% 
Југословенскиот центар за наставно-про-

светен и културен ф и л м — '— — — 20% 
Управата на одгледувалиштето на дивеч 

„Елен" - - - - - - - - 20% 
Југословенската концертна агенција - 20% 
Во фондот за замена и дополнување: 
Југословенската лотарија — - - — — 35% 

. Телеграфската агенција Нова Југославија 80% 
Југословенскиот центар за техничка и на -

учна документација - — — — 80% 
Филмските новости - — - ^ - - - 80% 
Заводот за школска опрема ^ - ^ 75% 

. Институтот за млекарство м м ^ ж 75% 

Југословенската кинотека — — ^ - - 80% 
Публицистичко-издавачкиот завод „Југо-

славија" - — — — — — — — 8094 
Југословенскиот центар за наставно-про-

ч светен и културен ф и л м — — — — 80% 
Управата на одгледувалиштето на дивеч 

„Елен" - - - - - - - - - 80% 
Југословенската концертна агенција — 80% 
Во резервниот фонд: 
Југословенската лотарија — — — — 60% 

Расподелбата на вишокот на приходи што уста-
нова со самостојно финансирање нема да го оства-
ри на начинот предвиден во првиот став од овој 
член ќе се изврши со Завршната сметка за извр-4 
шузањето на буџетот на Федеративна Народна Ре-в 
публика Југославија за 1958 година. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет ќе ги распореди на оп^ 

штествените организации и установи средствата одо-
брени во 66 раздел во вкупен износ од 1.000,000.000 
динари. 

Член 10 
Програмата за унапредување на културните 

дејности, што се финансираат со средства од Соју^ 
зниот буџетски фонд за унапредување на култура 
ните дејности, ја одобрува Сојузниот извршен совету 

Член 20 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-^ 

пукањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а в а ж и од 
X јануари 1958 година. 



Страна 1146 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^ Сабота, 28 декември 1957. 

667. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕД. 
СТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за средствата на стопанските 
организации, што ги усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 20 де-
кември 1957 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 20 декември 1957 година. 

ПР бр. 32 
23 декеагври 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тмто, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
јретар Стамболиќ, с. р. -

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I. основни ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стопанските организации со своето работење 

создаваат средства потребни за трајно вршење на 
својата дејност. 

Член 2 
Стопанските организации можат да се здобијат 

со средства и врз основа на заем и други кредитни 
Зделки, како и по други основи предвидени со овој 
закон. 

Член 3 
Стопанските организации го користат земјиште-

то,, рудите, водните сили и другите природни богат-
ства под условите утврдени со посебен закон, 

Член 4 
Средствата на стопанските организации здоби-

ени според кој и да е основ се во општествена соп-
ственост. 

-Член 5 
, Со давањето на средства на стопанска органи-

зација според кој и да е основ, никој не може да се 
здобие со право за вршење расподелба на доходот 
на стопанската организација, ниту со други права 
во управувањето со стопанската организација. 

Член 6 
Пред секое располагање со остварената вред-

ност (вкупен приход), стопанската организација ја 
надоместува вредноста на средстава потрошени во 
својата стопанска дејност (материјални трошоци и 
амортизација). 

Од 'вкупниот приход стопанската организација 
издвојува средства за општоопштествени потреби, 
според овој и според посебни сојузни закони. 

По надоместокот на вредноста на средствата 
потрошени во стопанската дејност и по издвојува-
њето н а ' средствата за општоопштествени потреби, 
преостанатиот дел од вкупниот приход (чист при-
ход) стопанската организација го распределува на 
лични доходи на работниците и на дел за проши-
рување на материјалната основа на својата дејност 
и за задоволување на други потреби. 

Член 7 
Средствата што стопанската организација ги из -

двојува од чистиот приход за проширување на ма-
теријалната основа на својата дејност и за задоволу-
вање на други потреби, како и средствата со дои ќе 
се здобие врз основа на заем ^ л и други кредитни 
зделки или по други основи предвидени со овој за -
Јкон, ги сочинуваат средствата на стопанската орга-

низација што ги користи таа и . с о нив располага 
согласно со законите и со општествените планови. 

Средствата што стопанската организација ги 
издвојува од чистиот приход за проширување на 
материјалната основа на својата дејност и за задо-
волување на други потреби, како и средствата со 
кои ќе се здобие без обврска за враќање, ги распре-
делува во своите фондови според одредбите од овој 
закон. 

Средствата со кои стопанската организација ќе 
се здобие врз основа на заем и други кредитни 
зделки, стопанската организација не ги распределу-
ва во своите фондови, но ги користи според нивната 
намена. 

Член 8 
Средствата што ги создала со својата дејност 

или со кои се здобила врз основа на заем и други 
кредитни зделки или по други основи предвидени 
со овој закон (член 7 став и , стопанската органи-
зација има право да ги користи (право на користе-
ње) согласно со одредбите од овој закон. 

Правото на користење го содржи и правото на 
располагање со средствата во границите на законот. 

Само со сојузен закон и со сојузен општествен 
план стопанската организација може да се ограничи 
во правото на користење на средствата. 

Член 9 
Стопанската организација има право на закон-

ска заштитр од каква и да е повреда на правото на 
користење на средствата. 

На стопанската организација не можат да Л се 
одземат средствата со ниеден акт на државен орган, 
освен со сојузен закон. 

Член 10 
Стопанската организација е должна правото на 

користење да го врши со вниманието на добар сто-
панисуван. 

Член 11 
Стопанската организација одговара со сите сред-ч 

ства за своите обврски, ако со закон не е определе-
но поинаку. 

Член 12 
Како стопанска организација во смисла на овој 

закон се подразбираат и установите и другите орга-
низации кои според принципите'на стопанското р а -
ботење редовно и трајно остваруваат доход, ако со 
сојузни прописи не е определен посебен начин за 
финансирање. 

Како стопански организации во смисла на овој 
закон се подразбираат и сите задруги што вршат 
стопанска дејност, како и нивните деловни сојузи. 

Приватните дуќани не се сметаат за стопански 
организаци во смисла на овој закон. 

Правата што со овој закон му се дадени на ра-
ботничкиот совет на претпријатието ги вршат во 
другите стопански организации и установи нивните 
највисоки органи на управувањето. 

II. ФОРМИРАЊЕ НА ФАНДОБИТЕ И РАСПРЕ-/ 
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Формирање на фондовите 
Член 13 

Стопанската организација го распределува 
остварениот чист приход на лични доходи на работ-
ниците и на своите фондови. 

Распределбата на чистиот приход на лични до-
ходи на работниците и на фондовите се врши со 
завршната сметка на стопанската организација. 

Делот од чистиот приход наменет за фондовите, 
стопанската организација не мора со завршната 
сметка да4 го распредели во фондовите (нераспре-
делени средства). 

Нераспределените средства по завршните смет-
ки стопанската организација може да ги користи 
само кога ќе ги распредели во фондовите. 

. За распределбата во фондовите на средствата од 
^претходниот став решава работничкиот совет на 
стопанската организација со наредната завршна^ 
сметка или со свои одлуки во текот на годината. 
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Делот од чистиот приход наменет за лични до-
ходи на работниците што стопанската организација 
не ќе им го исплати на работниците во срок од I 
месеци по одобрувањето на завршната сметка спо-
ред важечките прописи, стопанската организација 
не може да го употреби за лични доходи на работ-
ниците туку го распределува во своите фондови или 
го остава како нераспределени средства според од-
луката од работничкиот совет. 

-Сојузниот извршен совет може да го продолжи 
срокот од претходниот став и да пропише услови 
под кои стопанските организации можат да вршат 
исплата во продолжениот срок, како и да го укине 
ограничувањето од претходниот став. 

С ^ е Г ^ З 
До донесувањето на завршната сметка стопан^ 

ската организација може да го користи чистиот 
приход само како обртни средства и за исплата 
на аконтации на личните доходи на работниците. 

За исплата на аконтациите на личните доходи 
на работниците стопанската организација може да 
издвои од чистиот приход во текот на годината 
1:?ј.многу до вкупниот износ на минималните личниј 
доходи на сите работници, наголемени за 50%. 

,Сојузниот извршен совет може да го зголеми 
процентот од претходниот став и да ги пропише 
условите под кои стопанската . организација може ' 
да го користи износот добиен со примена на по-
големиот процент, како и да ги укине^ ограничува-
њата од претходниот став. 

Сојузниот извршен совет ќе определи кои изда-? 
тоци можат да се подмират од чистиот приход во 
текот на годината над износот предвиден во ставот 
2 од овој член. 

Стопанската организација ги има следните 
фондови: 

1) фонд на основните средства; ; 
2) фонд на обртните средства; 
3) резервен фонд; 
4) фонд за заедничка потрошувачка. 
Распределбата на Ч Г ^ О Т во Фондовите 

ја ѕрши работничкиот совет на стопанската оргаг 
,низација. 

Член 16 
Паричните средства со кои стопанската орга-

низација ќе се здобие врз основа на актот за не ј -
зиното основање или со дотација односно санација, 
се распределуваат во личните доходи на работници-
те и во фондовите на стопанската организација од 
претходниот член според намената определена во 
актот за основање, за дотација или за санација. 

Ако во актот од претходниот став не е опреде-
лена намената, овие средства влегуваат во вкуп-
ниот приход на стопанската организација. 

Член 17 
Предметите со кои стопанската организација ќе 

се здобие врз основа на актот за основање или врз 
основа на договор за пренесување на средства 
без надоместок, влегуваат во фондовите на стопан-
ската организација од членот 15 од овој закон, спо-
ред намената определена во актот односно во до-
говорот. 

Ако со актот или со договорот е определена 
намената на предметите, работничкиот совет на 
стопанската организација определува во кој од 
фондовите ќе се внесат овие предмети. 

Член 18 
Стопанската организацијаГ^внесува во фондот ^ 

на основните средства и во фондот на обртните^ 
средства дел од вкупниот приход што му одговара ' 
на износот на обврските спрема општествената з а -
едница од кои според овој или според посебни про-

писи на Сојузната народна скупштина е ослободела, 
,со тоа тој дел на вкупниот приход да го внесе во 
своите фондови. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
стопанската организација да ги внесе во фондот на 
основните средства односно во фондот на обртни е 
средства и другите придонеси во целина или 
лумично што стопанската организација ги издво-
јува во фондовите со кои, според важечките прописи, 
управуваат коморите и стручните здруженија од-
носно други органи, како и да пропише обврска да се 
внесува во овие фондови дел од чистиот приход 
што му е сразмерен на наведениот придонес, опре-
делувајќи ја при тоа и намената на тие средства 
во целина. 

ф Сојузниот извршен совет може да донесе пропи и 
за , задолжително издвојување дел од чистиот при-
ход односно од фондовите на стопанската органи-
зација , со тоа што од тие средства да се формираат 
заеднички средства заради унапредување дејноста 
на стопанските организации од определени стопан-
ски гранки или на групи сродни стопански орга-
низации. 

Член 19 
Стопанската орванизација што ќе оствари чист 

приход во износ поголем од износот на минималните 
лични доходи на работниците наголемени за 40% 
е должна да издвои дел од чистиот Приход во ре-
зервниот фонд. 

Во резервниот фонд стопанската организација 
внесува од делот на чистиот приход што ги пре-
минува минималните лични доходи на работниците 
наголемени за 40% изнеле што му одговара на из -
носот од 2% од просечно расположивите обртни 
средства во годината за ко ја врши распределба на 
чистиот приход. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд . ќе 
бидат остварени во височина од 10% од износот на 
просечно расположивите обртни средства за по-
следните три години, престанува обврската за упла-
тување во резервниот фонд. 

Ако средствата на резервниот фонд се намалат 
под износот предвиден во претходниот став, наста- . 
нува обврска за издвојување во резервниот фонд 
до остварувањето на предвидениот износ. 

Член 20 
З а селсќостопанските организации и за општите 

земјоделски задруги процентот за издвојување во 
резервниот фонд во смисла на ставот 2 од прет-
ходниот член изнесува 5%, а обврската за издво-
јување во смисла на ставот 3 од претходниот член 
престанува кога средствата на резервниот фонд ќе 
бидат остварени во височина од 25% од износот на 
просечно расположивите обртни средства за по-
следните три години. 

За трговските стопански организации обврската 
за издвојување во резервниот фонд во смисла па 
ставот 3 од претходниот член престанува кога сред-
ствата на фондот ќе бидат остварени во височина 
од 30% од износот на просечно расположивите 
обртни средства за последните три години. 

Член 21 
За стопанските организации што се занимаваат 

исклучиво со работи на извоз и увоз, за трговските 
организации на големо и за трговските организации 
за промет на технички стоки што се занимаваат 
претежно со работи на извоз и увоз, за стопанските 
организации за меѓународно трговско посредување, 
за стопанските организации што се занимаваат со 
работи на меѓународна шпедиција и за туристич-
ките стопански организации што се занимаваат со 
туристички промет со странство — процентот за 
издвојување за резервниот фонд во смисла на чле-
нот 19 став 2 од овој закон изнесува 4%, а обврската 
за издвојување во смисла наѓ ставот 3 од истиот 
член престанува кога средствата на резервниот 
фонд ќе бидат остварени во височина од 25% од 
износот на просечно расположивите обртни сред-
ства за последните три години, 
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Член 22. 
За стопанските организации за производство на 

шеќер (шеќераните) како и за другите индустриски 
стопански, организации со сличен карактер на рабо-
тењето што ќе ги определи Сојузниот и з в р т е н совет 
процентот за издвојување за резервниот фонд, во 
с нела на членот 19 став .2 од овој закон, изнесува 
8%, а обврската за издвојување во смисла на ставот 
2 од истиот член престанува кога средствата на 
резервниот фонд ќе бидат остварени во височина 
од 40% од износот на просечно расположивите обрт-
ни средства за последните три години. 

Член 23 
Стопанските организации не се должни во сми-

сла на чл. 19—22 од овој закон да внесуваат во ре-
зервниот фонд износ 'поголем од 50% од делот на 
честиот приход над износот на минималните лични 
доходи на работниците наголемени за- 40%. 

Член 24 
Стопанската организација може од чистиот 

приход да внесува во својот резервен фонд и по-
голем износ на средствата од износот на кој е обвр-
зана според одредбите од овој закон. 

Член 25 
Средствата еднаш распределени во одделни 

фондови на стопанската организација можат да се 
пренесуваат во други фондови само според одред-
бите од овој закон. 

Член 26 
Средства на фондот на основните средства 

можат да се пренесуваат во фондот на обртните 
средства. 

Средства на фондот за заедничка потрошу-
вачка можат да се пренесуваа^ во фондот на основ-
ните средства, во фондот на обртните средства и 
во резервниот фонд. 

Средства на резервниот фонд можат да се 
пренесуваат во фондот на основните средства и во 
фондот на обртните средства само во смисла на 
одредбите од чл. 56, 59, 79 и 90 на овој закон. 

ј""" Нераспределените средства во смисла на членот 
I 13 од овој закон стопанската организација може да 

I ги внесува во сите фондови/ 
Ј .. За пренесувањето на средства од еден фонд 

во друг во смисла на претходните ставови решава 
работничкиот совет на стопанската организација. 

Сојузниот извршен совет може да пропише во 
кои случаи и под кои услови стопанск,ите органи-
зации можат да пренесуваат средства од фондот 
на обртните средства во фондот на основните сред-
ства, како и во кои случаи, под кои услови и по 
која постапка стопанската организација може, да 
го намали фондот на обртните средства. 

Член 27 
Од средствата на своите фондови стопанските 

организации можат да создаваат заеднички фондот 
ви под условите предвидени со посебен сојузен 
закон. 

2. Распределба на средствата од заем и од други 
кредитни зделки 

Член 28 
Средствата со кои ќе се здобие врз основа на 

заем и други кредитни зделки стопанската органи-
зација ги користи според намената согласно со за-
конските прописи и со договорот. Согласно со тоа 
стопанската организација ги расподелува сред-
ствата во: 

Л) основни средства; 
2) обртни средства; 
3) средства за заедничка потрошувачка. 

Член 29 
Отплатата на средствата здобиени врз основа 

на заем или врз основа на други кредитни зделки, 
стопанската организација ја врши од основните 
средства, од обртните средства или од средствата 
за заедничка потрошувачка, според намената за 
која заемот или кредитната зделка е склучена. 

III. НАМЕНА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
1. Заеднички одредби 

Член 30 
Стопанската организација е должна основните 

средства, обртните средства, средствата на резерв-
ниот фонд и средствата за заедничка потрошувач-
ка да ги користи согласно со нивната намена. 

Член 31 
Стопанската организација во смисла на членот 

10 од овој закон е должна: 
— да презема потребни мерки за обезбедување 

и за соодветно сместување на предметите; 
— да ги осигурува предметите; 
— да обезбедува стручно и грижливо технич-

ко ракување со предметите. 
Стопанските организации се должни да ш одр-

жуваат предметите што ги соч-инуваат обртните 
средства и редовно да вршат текушто и инвести-
ционо одржување на предметите што ги сочинуваат 
основните средства и предметите што ги сочину-
ваат средствата за заедничка потрошувачка. 

Член 32 
Со посебни прописи на секретаријат на Сојуз-

ниот извршен совет односно на секретаријат на 
републичките извршни совети во чија надлежност 
спаѓа односната стопанска дејност може да се пред-
види со работата во одделни погони да може да 
раководи или на одделни постројки да може да 
работи сам-о' лице со определени технички квали-
фикации. 

Член 33 
Стопанската организација е должна предмети-

те што ги сочинуваат основните средства и пред-
метите што ги сочинуваат средствата за заедничка 
потрошувачка да ги осигури на неотпишаниот дел 
од вредноста на тие предмети. 

Предметите што ги сочинуваат-основните сред-
ства можат да се осигурат и на вредност поголема 
од вредноста според претходниот став, но не на 
поголема од пазарната вредност на тие предмети. 

Стопанската организација е должна да ги оси-
гури предметите што ги сочинуваат обртните сред-
ства на нивната вредност. 

До донесувањето на закон за осигурување со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите ќе ги определи ризиците за кои стопанската 
организација е должна да ги осигури предметите 
што ги сочинуваат основните средства, обртните 
средства и средствата за заедничка потрошувачка. 

Член 34 
Стопанските организации можат средствата на 

фондот на основните средства и средствата на фон-
дот на обртните средства да ги користат за заед-
нички вложувања во предметите што ги сочину-
ваат основните средства односно обртните средства. 

Сојузниот извршен совет може да ги пропише ' 
условите под кои стопанските организации можат 
да вршат заеднички вложувања на средствата на 
фондовите според претходниот став. 

Член 35 
Со прописи на Сојузната народна скупштина 

можат стопанските организации да се ограничат во 
користењето на средствата и Фондовите, согласно 
со општествените планови и со движењата во сто-
панството. 

- Член 30 
Стопанските организации се должни да водат 

евиденција за состојбата и за промените на вредно-
ста на сите средства според вежечките прописи. 

2. Основни средства 
Член 37 

Основните средства на стопанската организа-
ција се состојат од предмети и права ,што ти со-
чинуваат основните средства како и од парични 
средства наменети за прибавување на тие предмети 
и права. 
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^ Член 38 
Основните средства ш сочинуваат следните 

предмети: 
1) орудијата за работа, 
2) градежните објекти, со стопански карактер, 
3) долгогодишните насади, 
4) основното стадо. 
Како основно средство во смисла на овој закон 

се смета и земјиштето што служи за стаевски цели. 
Во основните средства влегуваат и предметите 

од ставот 1 на овој член што се во изградба или 
изработка, правата здобиени во врска со изград-
бата или изработката на тие предмети, како и осно-
вачките вложувања. ^ -

Основни средства сочинуваат и патентите и; 
лиценците. 

Член 39 
Орудијата за работа во смисла на овој закон 

ги сочинуваат машините, уредите, алатите, тран-
спортните средства, како и погонскиот и деловниот 
инвентар. 

,Член 40 
Во основно стадо спаѓа сиот добиток освен до-

битокот во гоење. . ч 

^ л е н Ј И . 1 

Паричните средства" што сочинуваат основ-
ни средства можат да се користат и за основач-
ки вложувања на новоосновани организации одно-
сно новоизградени погони. 

Основачки влужувања се вложувања к а ј ново-
основани стопански организации односно новоиз-
градени погони нужни за изградба на претпријати-
ја односно погони, кои не се составен дел од на-
бавната цена на одделни предмети што сочинуваат 
основни средства. 

Основачки вложувања се особено: трошоците" 
на режијата на претпријатието односно на погони-
те во изградба, трошоците за студии и истражува-
ња од општ карактер, трошоците за изработка на " 
генералната програма и на главниот проект, тро-
шоците за подигање кадри до почетокот на рабо-
тата на претпријатието односно на погоните, отку-
пот и отштетата, како и интересите по инвестицио-
ните кредити пресметани за време на нивното ко-
ристење, а до почеток " л атомот период. 

чЧлен 42 ^ 
Стопанска организација" може да расходува 

4 предмети што сочинуваат основни средства кога 
тие, паради физичката дотраеност или техничката 
застареност ќе станат неупотребливи. 

За расходувањето на предметите што сочину-
ваат основни средства решава работничкиот совет 
на стопанската организација Ло предлог од коми-
сијата што ја формира тој. 

3. Обртни средства 
Член 43 

Обртните средства на стопанската ор-ганизаци-
ја ги сочинуваат материјалите за репродукција, 
недовршените производи и полупроизводите и го-
товите производи, паричните средства наменети за 
прибавување на тие предмети и побарувањата што 
стопанската организација ги има врз основа на ра-
ботењето со обртните средства. 

Обртни средства се и предметите што служат; 
како орудие за работа чиј век на траењето е по-, 
краток од едва година и другите орудија за работа 
што не се сметаат за основни средства. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе определи кои орудија за работа, со 
оглед на вредноста, на векот на траењето и на зна-
чењето, не се сметаат за основни туку за ,обртни 
средства. 

Член 44 
Паричните средства што сочинуваат обртни 

средства стопанската организација ги користи 
за исплата на аконтации на личвдоте доходи на рап 

ботшдаиге. -Плаќање на обврските што стопач-
с к ^ ^ о ф Ш Н З ^ ш Б ^ а ги има во врска со својата сто-
панска дејност4, освен обврските настанати во врска 
со здобивањето со основни средства и со средства 
за заедничка потрошувачка. 

Член 45 
Паричните средства што . сочинуваат обртни 

средства можат да се користат и за здобивање 
со определени видови орудија за работа чиј век 
на траењето е подолг од една година (алат, пред-
мети од инвентарот и сл.). 

Работничкиот совет на стопанската организација 
определува со кои орудија за работа од претход-
ниот став може да се здобие од обртните средства 
согласно со прописите што ги донесува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 

Предметите здобиени врз основа на одредбата 
од ставот 1 на овој член сочинуваат обртни сред-
ства на стопанската организација. 

Член 46 
Трошоците4 за инвестиционото одржување на 

предметите што сочинуваат основни средства и тро-
шоците за освојување на ново производство сто-
панската организација ги подмирува од обртните 
средства. 

Рударските претпријатија и претпријатијата за 
експлоатација на нафта од обртните средства ги 
подмируваат трошоците за обновување и одржува-
њ е на резервите на рудно и друго минерално богат-
ство, како и трошоците за истражување на рудно 
и друго минерално богатство. ' 

Во трошоците за освојување на ново производ-
ство не можат да се засметаат издатоците за здоби-
вање со предметни што спаѓаат во основните средства. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет ќе донесе прописи за тоа што се под-
разбира како освојување на ново производство. 

4. Средства на резервниот фонд 
Член 47 

Средствата на резервниот фонд стопанската 
организација ги употребува: 

1) за покритие на деловните за.губи утврдени во 
завршната сметка на стопанската организација, 

2) за исплата На личните доходи на работници-
те до износот на минималните лични доходи на 
работниците наголемени за 26% ако стопанската 
организација не оствари чист приход до тој износ. 

Ако стопанската организација оствари до кра-
јот на годината достаточен доход да ги подмири 
минималните лични доходи на работниците наголе-
мени за 25%, таа е должна да му ги врати на ре-
зервниот фонд во наредните пресметковни перио-
ди, а најдоцна до конечната пресметка, средствата 
користени за исплата на личните доходи на работ-
ниците според претходниот став. 

Одлуката за употреба на средствата од резерв-
ниот фонд ја донесува работничкиот совет на сто-
панската организација. 

Сојузниот извршен совет може да пропише во 
рамките на резервниот фонд да се формираат п -
себни резервни средства за покритие на ризикот г"0 
гаранциите на квалитетов на стоките односно услу-
гите што ги преземаат стопанските организации со 
срок подолг од една година, утврдувајќи ги при 
тоа изворите на средствата за тие резерви. 

5. Средства за заедничка потрошувачка 
Член 48 

Средствата за заедничка потрошувачка стопан-
ската организација ги употребува' 

1) за инвестициони вложувања во средствата за 
заедничка потрошувачка, како што се станбени 
згради, детски установи, сервиси за помош на до-
маќинствата и други објекти на општествениот 
стандард, самостојно или заедно со други стопан-
ски и општествени организации; 

2) за текушто и инвестиционо одржување на 
предметите што сочинуваат средства за за-
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едничка потрошувачка, за осигурување на тие 
предмети како и за други трошоци што настану-
ваат во врска со тие предмети; 

3) за давање стипендии на студенти и ученици; 
(2ђ за стручно образование на работниците; ^ 

за задоволување на културните потреби на 
работниците како и за потребите на наивната ра- „ 
зонода; 

6) за други цели согласно со потребите на сто-
панската организација и на нејзиниот работен ко-
лектив. 

Сретствата за заедничка потрошувачка сто-
панската организација ги користи и за извршува-
ње на обврските што за неа произлегуваат од здо-
бивањето со средства за заедничка потрошувачка. 

Член 49 
Стопанската организација не може средствата 

за заедничка потрошувачка да ги употребува за 
зголемување на личните доходи на работниците. 

Член 50 
Стопанската организација е должна да плати 

придонес за буџетите на политичкотериторијалните 
единици по нормата од 20% на износот на чистиот 
приход што ќе го издвои за фондот за заедничка 
потрошувачка. 

Обврската за плаќање на придонесот настанува 
во моментот на користењето на средствата на фон-
дот за заедничка потрошувачка. 

Сојузниот извршен совет може да пропише за 
кои намени стопанската организација не е должна 
да плаќа придонес од ставот 1 на овој член. 

Придонесот за буџетите од ставот 1 на овој 
член се распределува на политичкотериторијал-
ните единици како и придонесот за буџетите од 
личните доходи на работниците. 

Член 51 
Стопанската организација може средствата на 

фондот за заедничка потрошувачка да ги пренесе 
без надоместок во општоопштествените фондови со 
цел за станбена изградба, за изградба на детски 
установи, на сервиси за помош на домаќинствата, 
како и за изградба на други објекти на опште-
ствениот стандард односно да ги определи условите 
за ова пренесување. 

Стопанската организација може средства на 
фондот за заедничка потрошувачка да им даде 
на заем на општествените фондови за целите од 
претходниот став. 

Член 52 
Стопанската организација е должна непотроше-

ните парични средства на фондот за заедничка по-
трошувачка да ги внесе во резервниот фонд ако 
во резервниот фонд нема достаточно средства за 
исплата на обврските ш т а паѓаат на товар на тој фонд. 

Член 53 
Употребата на средствата за заедничка потро-. 

шувачка се регулира со правилата на стопанската 
^организација и со одлуки на работничкиот совет. 

Со правилата на стопанската организација во 
рамките на средствата за заедничка потрошувачка 
можат да се определат средства за посебни намени. 

Член 54 
За поединечна употреба на средствата за за -

едничка потрошувачка одлучува работничкиот со-
вету на стопанската организација. 

Со правилата на стопанската организација 
или со, одлука на работничкиот совет може да се 
предвиди одлуките за употреба на средствата за 
заедничка потрошувачка за определени намени и 
до определена височина да ги донесува управниот 
одбор или директорот на стопанската организација. 
IV. НАДОМЕСТОК НА ВРЕДНОСТА НА ПОТРО-

ШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Заеднички одредби 
Член 55 

Стопанската организација е должна да ја на-
домести вредноста на предметите) потрошени во 
вршењето на стопанската дејност (чл. и 82К 

Надоместокот на вредноста на предметите чод 
претходниот став стопанската организација го вр-
ши од остварениот вкупен приход. 

Член 56 
Ако стопанската организација не е во можност, 

поради претрпените загуби, да ја надомести вред-
носта на предметите што сочинуваат основни 
средства и обртните средства, потрошени во вр-
шењето на дејноста^ ќе ја надомести таа вредност 
од средствата наѓ резервниот фонд. 

Ако стопанската организација настанатата за-
губа не може да ја покрие од резервниот фонд, 
ќе изврши исплата на интересот на фондот на 
основните средства, на интересот на фондот на 
обртните средства и на земјарината до височината 
на претрпената загуба — од фондот на основните 
средства и од фондот на обртните средства. 

Се смета дека за стопанската организација по-
стои загуба ако не остварува чист приход во ви-
сочина на минималните лични доходи на работни-
ците. 

Член 57 
Општинскиот народен одбор, и тоа во обата 

собори рамноправно, може во случајот од ставот 
2 на претходниот член да И одобри на стопанската 
,организација да ги исплати минималните лични 
доходи на работниците наголемени за 25%. 

Член 58 
Ако стопанската организација не може да ја 

подмири загубата ниту според членот 56 ст. 1 и 2 
на овој закон, таа ќе ја покрие неа на товар на фон-
дот на обртните средства односно на фондот на основ-
ните средства до височината на непокриената за -
губа. 

Спрема стопанската организација што не е во 
можност да ја надомести вредноста на средствата 
потрошени во нејзината дејност, можат да се при-
менат и мерките за присилна управа или може 
да се поведе постапка за ликвидација според ва-
жечките прописи. 

Стопанската организација е должна да ги на-
домести во наредниот период потрошените сред-
ства на фондовите според ставот 1 на овој член 
од чистиот приход што ги ' преминува минимални-
те лични доходи на работниците наголемени за 25%. 

/ 
Член 59 

Во случај на делумично или потполно уништу-
вање на лредмет што сочинува основни средства 
или обртни средства, осигурената сума добиена по 
основот на осигурувањето на тој предмет се упла-
тува во корист на амортизационите средства одно-
сно на обртните средства на стопанската органи-
зација. 

Ако предметот што сочинува основни средства 
не е осигурен, или осигурената сума добиена по 
основот на осигурувањето не ја покрива во целина 
настанатата штета, стопанската организација е 
должна од резервниот фонд во корист на сред-
ствата на амортизацијата да ја надомести разли-
ката меѓу настанатата штета и примениот надоме-
сток по основот на осигурувањето, а ако сред-
ствата на резервниот фонд не се достаточни, не-
покриената разлика ќе се покрие од вкупниот при-
ход на стопанската организација. 4 

Ако предметот што сонинува обртни средства 
не е осигурен или осигурената ^сума добиена по 
основот на осигурувањето не ја покрива во це-
лина настанатата штета, стопанската организација 
е должна од вкупниот приход да ја покрие разли-
ката меѓу настанатата штета и примениот надо-
месток по основот на осигурувањето. 

Член 60 
Ако поради виша сила настане штета на сред-

ствата што не биле осигурени, а за кои не постои 
обврска ага осигурување, стопанската организација 
ќе изврши отпис на вредноста на основните сред-
ства, на обртните средства односно на средствата 
за заедничка ротродоувачка за износот на ште-
тата^ -
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Член 61 
Надоместокот на вредноста на потрошените 

предмети што сочинуваат средства за заедничка 
потрошувачка стопанската организација не може 
да го врши ,на товар на вкупниот приход. 

2. Утврдување на вредноста на предметите од сред-
ствата на стопанската организација 

Член 02 
Вредноста на предметите што сочинуваат основ-

ни средства и средства за заедничка потрошувач-
ка, а кои се здобиени врз основа на договор за 
купување, изработка или градење, се утврдува спо-
ред фактурната (набавната) цена на тие предмети 
и на трошоциве за допрема и монтажа. 

Вредноста на предметите што сочинуваат 
основни' средства и средства за заедничка потро-
шувачка, а кои се произведени во сопствена ре-
жија, се состои од пазарната цена на предметот и 
од трошоците за монтажа, ако Сојузниот извршен 
совет не пропише поинаку. 

Вредноста на предметите што сочинуваат 
основни средства и средства за заедничка потро-
шувачка, а кои се пренесени без надоместок од 
друга стопанска организација се состои од кни-
жената вредност што тие предмети во времето на 
пренесувањето ја имале кај стопанската органи-
зација од која се врши преносот. 

Вредноста на предметите што сочинуваат 
основни средства и средства за заедничка потро-
шувачка, а кои на стопанската организација И се 
доделени, како и на оние со кои се здобила таа 
по друг основ, се состои од пазарната цена на так-
виот предмет и од трошоците за допрема и мон-
тажа. 

Член 63 
Вредноста на земјиштето што влегува во основ-

ните средства и во средствата ,за заедничка по-
трошувачка на стопанските организации се утвр-
дува, и тоа: 

1) на земјиштето што служи за селскостопан-
ско производство — врз основа на катастарскиот 
приход од тоа земјиште; 

2) на земјиштето што не служи за селскосто-
панско производство — врз основа на пропишаната 
единствена цена; 

3) на земјиштето што е здобиено од приватна 
сопственост врз основа на договор за купување 
или врз основа на административно пренесување 
според Законот за експропријацијата — според на-
бавната цена односно според цената утврдена во 
постапката' за експропријација. 

Со посебен сојузен закон ќе се определи на-
чинот за утврдување на вредноста на земјиштето 
врз основа на катастарскиот приход, како и един-
ствената цена за земјиштата што не служат за 
селскостопанско производство. 

Член 64 
Природните богатства што ги користи стопан-

ската организација не се искажуваат во вредно-
ста на средствата. 

Член 65 
Вредноста на предметите што сочинуваат 

основни средства и средствата за заедничка по-
трошувачка на новооснована стопанска организа-
ција се утврдува пред запишувањето на ^онститу-
исањето на стопанската организација во регистарот. 

Вредноста на предметите од претходниот став 
ја утврдува работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација според одредбите од овој закон, а врз 
основа на пописот и предлогот за утврдување на 
вредноста што го поднесува посебна комисија на 
работничкиот совет. 

Член 66 
Стопанската организација врши на крајот на 

деловната година исправка на вредноста, на основа 
ните средства и на средствата за заедничка ши 
трошувачка ,за износот на пресметаната аморти-
зација, 

Вкупниот амортизационен износ за група 
основни средства стопанската организација го дели 
на сите одделни предмети во групата. 

Член 67 
Само со сојузен закон можат да се обврзав 

стопанските организации да извршат повторно 
утврдување (исправка) на вредноста на предметите 
што сочинуваат основни средства и средства 
за заедничка потрошувачка, кога е тоа потребно 
заради усогласување на вредноста на тие пред-
мети со движењето на цените на пазарот (ревало-
ризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка). 

Член 68 
Вредноста на предметите што сочинуваат 

обртни средства се состои, и тоа: 
1) вредноста на материјалите односно на при-

бавените стоки - од набавната вредност на тие 
материјали односно стоки и од трошоците за до-
према; 

2) вредноста на недовршените производи, на 
полупроизводите и на готовите производи — од 
вредноста на потрошените материјали, на услуги-
те од други лица, од соодветната амортизација, од 
пресметаните лични доходи на работниците и од 
износот на обврските што стопанската организа-
ција ги извршува од вкупниот приход пред утвр-
дувањето на доходот. 

Стопанската организација може да ги пресме-
та личните доходи на работниците во смисла на 
точката 2) од претходниот став најмногу до ви-
сочината на личните доходи пресметани според 
тарифниот став во тарифниот правилник на сто-
панската организација. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе донесе, по потреба, прописи за пре-
сметување на личните доводи на работниците спо-
ред точката 2) од овој став. 

3. Амортизација на основните средства 
Член 69 

Стопанската организација е должна во вид на 
амортизација, да ја надомести вредноста на пред-
метите што сочинуваат основни средства потро-
шени во вршењето на стопанската дејност. 

Обврската за амортизација се однесува на пред-. 
метите што сочинуваат основни средства а 
што се способни да вршат соодветна функција во 
дејноста' на стопанската организација. 

Обврската за амортизација не се обесува на 
предметите што сочинуваат основни средства, 
а што не се завршени или не се оспособени да вр-
шат соодветна функција во дејноста на стопан-
ската организација (недовршени предмети што со-
.чинуваат основни средства). 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
амортизацијата на патентите и лиценците. 

Стопанската организација не врши амортиза-
ција на земјиштето. 

Член 70 
Амортизацијата на предметите што сочину-

ваат основни средства се врши со уплата на 
амортизационите износи за сметка на средствата 
на амортизацијата 'на стопанската организација. 

Средствата на амортизацијата стопанската ор-
ганизација ги држи на посебна сметка кај бан-
ката. 

Член 71 
Амортизациониот износ се пресметува со при-

мена на нормата на амортизацијата врз вредноста 
на предметите што сочинуваат основни сред-
ства. 

Член 72 
Нормата на амортизацијата се утврдува со со-

јузен закон. 
Нормата ,на амортизацијата се определува за 

одделни групи оснрвни средства. 
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Член 73 
Должноста за пресметување и уплатување на 

амортизацијата настанува за стопанските органи-
зации од привиот ден на наредниот месец по здо-
бивањето со основното средство во смисла на чле-
нот 69 став 2 од овој закон. 

Новооснована стопанска организација врши 
пресметување и уплатување на амортизацијата од 
првиот ден на наредниот месец по уписот на неј-
зиното конституирање во регистарот на стопан-
ските организации. 

Член 74 
За новите' погони што делумично и постепено 

се пуштаат во работа, се пресметува и се уплату-
ва намален амортизационен износ. 

Намалениот амортизационен износ се утврду-
ва така што врз полниот амортизационен износ се 
применува коефициентот кој претставува однос 
меѓу изградениот (користениот) и полниот (конеч-
ниот) капацитет на погонот. 

Коефициентот од претходниот став го опреде-
лува советот надлежен за работите на финансиите 
на општинскиот народен одбор на предлог од сто-
панската организација. 

Решението на советот на општинскиот наро-
ден одбор за определувањето на коефициентот 
му се поднесува на одобреше на советот надлежен 
за работите на финансиите На околискиот наро-
ден одбор. 

Амортизација во намален износ може да се 
плаќа најдолго две години. 

Член 75 
Обврската за пресметување и за уплатување 

на амортизацијата за предметите од ,одделна група 
основни средства трае додека сите предмети што 
ја сочинуваат таа група не бидат амортизирани. 

Ако е во група основни средства еден предмет 
наполно амортизиран, а се користи и по тоа во 
дејноста на стопанската организација, вкупниот 
износ на амортизацијата за групата во 'ко ја тој 
предмет спаѓа не може да се намали. 

Ако сите предмети во една група основна сред-
ства се амортизирани, а се' користат и по тоа во 
дејноста на стопанската организација, престанува 
обврската за уплатување амортизација за предме-
тите од таа група. 

Член 76 
Обврската за пресметување и уплатување на 

амортизацијата не се одлага во случај на привре-
мено запирање користењето на предмет ш^о сочи-
нува основни средства. 

Член 77 
Уплатувањето на амортизацијата се врши во 

подеднакви месечни износи најдоцна до 25-ти во 
наредниот месец за изминатиот месец. До конеч-
ната годишна пресметка во завршната сметка, упла-
тувањето на амортизацијата се врши во вид на 
аконтации, според претсметката на амортизацијата 
која се утврдува на почетокот на годината врз 
основа на состојбата на основните средства на кра-
јот од претходната година. 

Стопанска организација чија стопанска дејност 
се врши нерамномерно во текот на годината, може 
уплатувањето на аконтациите да го врши и-во не-
еднакви месечни износи, според годишниот распо-
ред што таа ќе го утврди со потврда од органот на 
управата надлежен за работите на финансиите на 
општинскиот народен одбор. 

Еден примерок од деталната годишна прет-
сметка на амортизацијата стопанската организа-
ција и доставува на банката. 

На крајот од деловната година врз основа на 
завршната сметка на стопанската организација се 
р о ши исправка на вкупниот износ ,на уплатените 
аконтации во текот на годината. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да определи кои стопански ор-
ганизации со релативно мал месечен износ на " 

амортизацијата ќе ја вршат уплатата на амортиза-
цијата во тримесечни износи. 

Член 78 
Промените во состојбата на основните средства 

во текот, на годината се земаат предвид' за пресме-
тување на амортизацијата од првиот ден на наред-
ниот месец по настанатата промена. - . 

Промените во состојбата на основните средства 
мораат да се спроведат во книговодството на сто-
панската организација. 

Член 79 
Ако се расходува предмет кој сочинува основно 

средство, а чија вредност не е наполно амортизи-
рана, стопанската организација е должна неамор-
тизираниот дел од вредноста на расходуваниот 
предмет да го уплати во корист на 'средствата на 
амортизацијата од средствата на резервниот фонд, 
а ако средствата на резервниот фонд не се доста-
точни, неамортизираниот дел од вредноста ќе се 
покрие од вкупниот приход на стопанската орга-
низација. 

Ако се расходува предмет кој сочинува основно 
средство а кој според прописите за нормите на 
амортизацијата не се амортизира, стопанската ор-
ганизација не е должна да ја надомести вредноста 
на тој предмет според одредбата од претходниот 
став. 

Член 80 
Средствата на амортизацијата стопанската ор-

ганизација може да ги користи за замена на пред-
мети и права што сочинуваат основни сред-
ства на нејзината стопанска дејност, како и за 
други цели определени со овој закон. 

Средствата на амортизацијата не можат да се 
користат пред истекот на тримесеч је^ во, кое се 
уплатени. 

Член 81 
Банката ја контролира исправноста на прет-

сметките и на пресметките на амортизацијата и 
води евиденција за уплатите и за наменската упо-
треба на амортизационите средства. 

4. Надоместок на вредноста на потрошените обртни 
средства 

" Член 82 
Од остварениот вкупен приход стопанската ор-

ганизација е должна да ја надомести вредноста на 
обртните средства потрошени во реализираното 
производство и во извршените услуги. 

Член 83 
Трошоците на - инвестиционото одржување на 

предметите што сочинуваат основни средства, 
стопанската организација ги надоместува од вкуп-
ниот приход рамномерно во текот на сите пресмет-
ковни периоди. 

За секој пресметковен период износот на тро-
шоците од претходниот став се утврдува со при-
мена на единствена калкулативна норма врз вред-
носта на основните средства. 

Нормата од претходниот став ја утврдува ра-
ботничкиот совет на стопанската организација. 

Во случај утврдената норма да не ќ одговара 
на просечната височина на трошоците на инвести-
ционото одржување, работничкиот совет е должен 
да утврди нова калкулативна норма. Новата кал-
кулативна норма се применува од 1 јануари наред-
ната година. 

Член 84 
Трошоците за обновување и одржување на ре-

зервите на рудно и друго минерално богатство и 
трошоците за истражување на рудно и друго ми-
нерално богатство стопанската организација ги на-
доместува од вкупниот приход рамномерно во те-
кот на сите пресметковни периоди, а сразмерно со 
обемот на производството. 

Работничкиот совет - на стопанската организа-
ција ј а утврдува на почетокот на деловната го-



'Сабота; 25 декември 19574 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА: 'ФНРЈ Еро! 54 - Страна 1153 

дина претсметката на трошоците од претходниот 
став. 

Врз основа на претсметката од претходниот 
став средствата издвоени во текот на годината 
што не се потрошени до крајот на годината можат 
да се пренесат со иста намена во наредната година.. 

Член 85 
Трошоците за освојување на ново производство 

стопанската организација од областа на индустри-
јата ги надоместува од вкупниот приход во текот 
на период кој не може да биде подолг од три го-
дини. -

Ако освојувањето на новото производство се 
финансира од кредит, трошоците за освојувањето 
на новото производство стопанската организација 
ги распределува на пресметковни периоди според 
стасаноста на обврските од договорот за кредитот. 
Ако освојувањето на новото производство се ф и -
нансира од средствата на стопанската организаци-
ја, трошоците се распределуваат на пресметковни 
периоди според одлуката на работничкиот совет, 
со тоа што срокот за надоместок на овие трошоци 
да не може да биде подолг од три години. 

Сојузниот извршен совет може да го продолжи 
срокот од претходните ставови. 

V: ПРОМЕТ 
Член 86 

Стопанската организација има право со имот-
ноправни договори одделни предмети од своите 
средства да пренесува на други стопански органи-
зации и општествени правни лица или да ги отуѓи, 
ако со сојузен закон не е определено поинаку. 

Прометот на земјишта и станбени згради се 
врши врз основа на посебен сојузен закон. 

Член 87 
Прометот на предмети што сочинуваат основ-

ни средства, обртни средства и средства за заед-
ничка потрошувачка се врши врз основа на дого-
ворот за купопродажба на предметите и според 
други имотно-правни основи. 

Член 88 
За купување односно продажба на предмети 

што сочинуваат основни средства и средства за 
заедничка потрошувачка решава работничкиот со-
вет на стопанската организација. 

Со правилата на стопанската организација мо-
ж е да се овласти управниот одбор и директорот на 
стопанската организација да решаваат за купу-
вање односно продажба на предмети што сочину-
ваат основни средства и средства за заедничка по-
трошувачка до износот што е определен со прави-
лата. 

Член 89 
Купувањето односно продажбата на предмети 

што сочинуваат основни средства и средства за 
заедничка потрошувачка се врши со јавно надда-
вање, со наддавање по пат на писмени понуди или 
со непосредна погодба. 

Работничкиот совет односно управниот одбор и 
директорот на стопанската организација, ако се 
овластени за тоа во смисла на ставот 2 од прет-
ходниот член, одлучуваат за начинот на купување 
односно продажба на предмети^ што сочинуваат 
основни средства и средства за 'заедничка потро-
шувачка, ако со посебни прописи за одделни пред-
мети не е определен начинот на купување односно 
продажба. 

Член 90 
Во случај на продажба на предмети што сочи-

нуваат основни средства целокупниот износ добиен 
со оваа продажба стопанската организација го вне-
сува во своите средства на амортизацијата. 

Ако стопанската организација продаде пред-
мети што сочинуваат основни средства по цена 
пониска од неамортизираната вредност на предме-
тите, разликата меѓу неамортизираниот дел на 
вредноста на предметите и продажната цена сто-

панската организација е должна да ја надомести 
од средствата на резервниот фонд во корист на 
средствата на амортизацијата, а ако средствата на 
резервниот фонд не се достаточни, разликата се 
покрива на товајз на вкупниот приход. 

Со прописи на Сојузниот извршен совет за од-
делни видови предмети што сочинуваат основни 
средства можат да се предвидат отстапувања од 
одредбата на ставот 1 од овој член. 

Член 91 
Стопанската организација може врз основа на 

договор да пренесе без надоместок предмети што 
сочинуваат основни средства и средства за заед-
ничка потрошувачка врз друга стопанска органи-
зација ако продажбата на тие предмети по пат на 
јавно наддавање не успеала. 

Во случај од претходниот став договорните 
страни можат да се спогодат стопанската органи-
зација врз која се пренесува предметот да го пре-
зема делот од вкупниот износ на долговите на дру-
гата договорна страна која се однесува на тој 
предмет. 

Спогодбата за преземање на делот од долговите 
во смисла на претходниот став има дејство само 
спрема оние доверители што со таа спогодба се 
согласиле, но стопанската организација врз која 
се пренесува предметот е должна да му го плати 
на доверителот делот од долгот чија исплата ја 
презела иако доверителот не се согласил со пре-
земањето на долгот. V 

Стопанската организација од која се пренесува 
предметот останува понатаму во обврска спрема 
доверителот што се Согласил со преземањето на 
долгот, ако овој не би можел да се наплати 6д 
стопанската организација што го презела долгот. 

Член 92 
Предметите што сочинуваат средства за заед-

ничка потрошувачка стопанската организација мо-
ж е да ги пренесува без надоместок врз општестве-
ни правни лица. 

Член 93 
Стопанската организација не мо!же предмети4 

што сочинуваат основни средства и средства за 
заедничка потрошувачка да пренесува без надоме-
сток ниту да им продаде на граѓани или на гра-
ѓански правни лица. 

По исклучок, стопанската организација може 
врз основа на посебни сојузни прописи определени 
видови предмети под определени услови да им 
продаде на граѓани и на граѓански правни лица. 

Член 94 
Стопанската организација може предмети што 

сочинуваат основни средства да даде во закуп. 
За закупот мора да се склучи одговор во пи-

смена форма. . . х 
Стопанската организација е должна целокуп-

ниот износ на закупнината да го употреби за из-
вршување на своите. обврски по основот на амор-
тизацијата, на интересот на фондот на основните 
средства и на осигурувањето на основното сред-
ство дадено во закуп, а евентуалниот вишок е дол-
жна да го уплати во корист на средствата на амор-
тизацијата. 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат на стопанските организации к а ј кои дава-
њето на основни средства во закуп влегува во рам-
ките на нивната редовна стопанска дејност. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе донесе прописи за давањето во за-
куп на граѓани и на граѓански правни лица на 
предмети што сочинуваат основни средства. 

Член 95 
Стопанската организација може предмети што 

сочинуваат средства за заедничка потрошувачка 
да даде во закуп. 

За закупот мора да се склучи договор во пи-
смена форма^ 
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Закупнината за предметите од претходниот 
став дадени во закуп е приход н а фондот на заед-
ничката потрошувачка. 

VI. ИНТЕРЕСИ И ЗЕМЈДРИНА 
' , Член 96 

Стопанската организација е должна да плаќа 
интерес на фондот на основните средства и инте-
рес на фондот на обртните средства во определен 
процент на вредноста на тие фондови. 

Стопанската организација е должна да плаќа 
Јземјарина за земјиштето што го користи за сто-
пански цели. 

Член 97 
Интересот на фондот на основните средства и 

Интересот на фондот на обртните средства се при-
ход на општиот инвестиционен фонд, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

Земјарината е приход на буџетот и на опште-
ствените инвестициони фондови на општината и 
околијата. 

Делот на земјарината што И припаѓа на околи-
јата се определува со општествениот план на око-
лијата. 

Член 98 
Основица за пресметување на интересот на 

'фондот на основните средства и на фондот на 
обртните средства е целокупниот износ на овие 
фондови според завршната сметка на стопанската 
организација во претходната година. 

Средствата на а м о р т и з а ц и ј а т а и вредноста на 
Земјиштето не влегуваат во основицата за пре-
сметување на интересите на фондот на основните 
средства. 

^ л е н 99 
Во случај на промена на состојбата на фондот 

на основните средства и на фондот на обртните 
средства в о т е к о т на годината, стопанската „ орга-
низација го пресметува' интересот на фондот на 
основните средства односно на фондот на обртните 
средства според изменетата основица од првиот 
ден на наредниот месец по настанатата промена. 

Член 100 
Височината на интересот на фондот на основ-

ните средства и на фондот на обртните Средства 
е 6%. 

4 Интересната норма од претходниот став може 
да се зголеми односно да се намали со прописи на 
Сојузната народна скупштина. 

Член 101 
Интересот на фондот на основните средства и 

интересот на фондот на обртните средства за ко-
муналните претпријатија и дуќани го определува 
општинскиот' народен одбор на чие подрачје е се-
дадиштето на тие организации. 

Интересот на фондот на основните средства и 
интересот на фондот на обртните средства што ги 
плаќаат стопанските организации од ^ претходниот 
став се приход на општествениот инвестиционен 
фонд на'општината. 

Во градовите поделени на општини интересот 
на фондот на основните средства и интересот на 
фондот на обртните средства што ги Плаќаат ко-
муналните стопански организации им припаѓаат 
на тие општини, со тоа што овој приход може да 
го распределува на општините градскиот собор 
односно околискиот народен одбор каде што град-
ски собор не постои, во спогодба со општинските 
народни одбори. 

Член 102 
Стопанските организации што своите обврски 

спрема општествената заедница ги извршуваат во 
паушален износ според одредбите на Законот за 

'придонесот од доходот на стопанските организации, 
го плаќаат интересот и земј Урината од членот 96 
од овој закон во рамките на паушалниот износ, 

Член 103 
Интерес на основните средства не се плаќа на 

вредноста: 
4 -1) на сувите докови и на оперативните повр-

шини за градба на бродови и на докови што пловат; 
2) на оперативните брегови, лакобрани и канали; 
3) на средствата на железничкиот транспорт: на 

долниот строј ,на железничките пруги на јавниот 
сообраќај, на тунелите, галериите, масивните мо-
стови, рампите, станичните перони и пристапните 
патишта, како и на долниот строј на железничките 
пруги на претпријатијата на шумарството; 

4) на мелиорационите објекти (насипи, канали, 
пумпи и сл.); 

5) на шумските пруги и патишта што служат за 
јавен сообраќај. 

Интерес на основните средства не се плаќа на 
земјиштата. 

, Член 104 
На паричните средства на фондот на основните 

средства што се депонирани к а ј банката стопанската 
организација не плаќа интерес на фондот на основа 
ните средства. 

Паричниот дел од основните средства на смет-
ката к а ј банката ?лу припаѓа на фондот на основ-
ните средства во истата сразмера во која фондот 
на основните средства, учествува во вкупната вред-
ност на основните средства. 

Член 105 
Стопанските организации плаќаат земјанина на 

земјиштето што е во состав на основните средства. 
Стопанската организација плаќа земјарина и на 

земјиштето што го зела во закуп или го добила на 
бесплатно користење. 

Член 106 
Земјарина не се плаќа: 
1) на земјиште под железнички пруги, рампи, 

перони, пристапни патишта и на земјишта во по-
јасот на безбедноста на железничкиот сообраќај; 

2) на земјишта поплавени заради акумулирана 
на водата (земјишта под вештачки езера) и на зем-
јишта под канали и други објекти што се составен 
дел од системот за користење на акумулираните 
води, како и. на земјишта што сочинуваат појас 
за обезбедување на системот за користење на акуму-
лираните води; 

3) на земјишта под да леку води и под телефон^ 
ско-телеграфски: линии; 

4) на земјишта под шуми прогласени како за -
штитни чие искористувале е ограничено; 

5) на земјишта обраснати со шикари на кои се 
извршени мелиорации — за 10 години; 

6) на земјишта под речни, морски, езерски и во-
здухопловни пристаништа што служат како опера-
тивни брегови за јавниот сообраќај и за аеродро-
мите; 

7) на земјишта под насипи, канали и други об-
јекти и уреди подигнати со цел за одбрана од по-
плава или со цел за одводнување или наводнување 
на земјиште, како и на земјишта што влегуваат во 
земјишниот појас на насипите, каналите и други 
објекти и уреди подигнати со цел за одбрана-од 
поплава, за одводнување или наводнување на зе-
мјиште; 

8) на земјишта што со перспективниот и годи-
шните планови, за пошумување донесени од страна 
ада околиските народни одбори, се определени за 
пошумување; 

9) на земјишта под згради на општествениот 
стандард и на дворови при тие згради. 'Ако зградата 
истовремено служи за општествениот стандард и за 
стопанските цели ќе се смета дека претежно служи 
за целите на општествениот стандард ако повеќе од 
60% површина на подот служат за потребите на 
општествениот стандард. 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи да не се плаќа земјарина и на други земјишта. 

Член 107 
Земјарината се плаќа по нормата од 10%? годи-

шно од катастарскиот приход на земјиштето. 
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Како основица за пресметување Ца земјарината 
рлужи катастарскиот приход од земјиштето според 
Состојбата на 1 јануари на годината за која се врши 
пресметувањето. - , . 

Катастарскиот приход од земјиштата што не 
служат за селскостопанско производство се пресме-
тува според катастарскиот пЈИјход ^д највисоката 
м а с а ораница на подрачјето на таа катастарска 
Општина. , 

Член 108 
Земјарината се пМџјк ДО 23?ти во месецот за 

изминатиот период на пресметката на доходот на 
стопанската организација. 

Член 109 
Со одлука на С о ј у з о т а н а р о д а скупштина 

стопанските организации од отфеделени деј-
ност^ да ,ов ослободат наполно или деЅумично од 
плаќан^ на интересот на фондот на основните сред-
ства, на^интересот на фондот на обртните средства и 
к а земјарината односно може да се определи стопан-
ската организација, место да ги плаќа овие придонеси, 
да ги внесе во својот фонд на основните средства и во 
фондот на обртните средства износите што им од-
говараат на, овие придонеси. 

Со одлука на околискиот народен одбор односно 
на општинскиот народен одбор Даджат стопанските 
организации од определени дејности да се ослобо-
дат наполно или делумично од п л а ќ а ј на оној дел 
на земјарината што и припаѓа на околијата односно 
на општината. 

Со одлуката од претходниот став може да се 
определи стопанската организација место да ја пла-
ќа земјарината да внесе во својот фонд на основ-
ните средства и во фондот на обртните средства 
еден дел од чистиот приход што му одговара на 
износот на тој дел од земјарината. 

Со одлуката од претходните ставови можат да се 
определат условите што мораат да се исполнат за 
да биде стопанската организација ослободена од 
плаќање на придонесите односно за да може изно-
сот на доходот што им одговара на овие придонеси 
да го внесе во своите фондови. 

VII. НАДЗОР 
Член 110 

Надзорот над извршувањето на одредбите од 
овој закон и на прописите донесени врз основа на 
него го вршат, согласно со прописите, општинските 
и околиските народни одбори и извршните совети 
преку финансиските и други инспектори, како и 
другите органи на управата надлежни за соодвет-
ните инспекциски работи. 

Член 111 
Кога органот на управата од претходниот член 

ќе утврди неправилност во примената на одредбите 
од овој закон и на прописите донесени вра основа 
на него, ќе и укаже на стопанската организација 
на таа неправилност и ќе ја повика неа таа неправил-
ност, ако е тоа можно, да ја отстрани и во опреде-
лениот срок да ја надомести штетата ако оваа на-
стапила. 

Ако стопанската организација по поканата од 
претходниот стаз во определениот срок не ја. на-
домести штетата, органот на управата ќе го изве-
сти за тоа околискиот јавен правобранител заради 
поведување постапка за надоместок на штетата про-
тив стопанската организација. 

Ако органот на управата наоѓа дека утврдената 
н'правилност претставува дејствие што повлекува 
примена на казнени мерки според овој закон или 
кривично дело, тој ќе му поднесе за тоа пријава' на 
надлежниот орган. 

Член 112 
Во случај кога постои основано сомневање дека 

стоганската организација не ќе може од вкуп-
ниот приход да ги исполнува своите обврски спре-
ма општествената заедница и другите свои обврски, 
директорот односно неговиот заменик се должни на 
надлежниот орган на управата на општинскиот на-
роден одбор да му укажат на тој факт. 

Член 113 
Ако општинскиот народен одбор врз основа на 

извештајот од органот на управата од членот НО 
на овој закон или на друг начин утврди дека се 
сторени крупни неправилности со кои се нанесува 
или би можела да се нанесе значителна штета и ако 
се увери дека другите мерки предвидени со овој и 
^УР/ги закони не придонесуваат за отстранување на 
^енрцвилностите, тој може да донесе решение со кое 
се порекнува една од овие мерки: ^ 

1) присилна управа над стопанската организам 
ција којз. не може да трае подолго од една година;1 

2) разрешување на директорот или распуштање 
на работничкиот совет и на управниот одбор, при 
истовремено определување на привремена присилна 
управа или без тоа. 

Решението за определување присилна управа ' 
или за распуштање на работничкиот совет и управа 
ниот одбор при истовремено определување присилна' 
управа или без тоа го донесуваат обата собори рам-
ноправно, а решението за именување присилен 
управник — обата собори на заедничка седница. За 
разрешувањето на директорот решава народниот од-
бор според постапката предвидена во Законот за 
надлежноста на општинските и околиските народни 
одбори и на нивните органи. 

Органот на управата е должен кон предлогот за 
преземање мерки од ставот 1 на овој член да до-
стави извештај за. работењето на стопанската, ор-
ганизација. 

Општинскиот народен одбор е должен пред до-
несувањето на решение во смисла на свој член да 
го сослуша мислењето на органите на управувањето 
на стопанската организација. 

Со решението за распуштање на работничкиот 
совет и на управниот одбор мораат да бидат опре-
делени нови избори кои можат да се одржат н а ј -
рано за еден месец од денот на донесувањето на 
решението, а најдоцна за два месеца по,, тој ден. 

Член 114 
Пред донесувањето на решение во смисла на 

претходниот член општинскиот народен одбор илЦ 
негов совет може да формира стручна комисија' 
што ќе го испита работењето на стопанската орга-а 
иизација. 

Член 115 
На работниците што се членови на работнич^ 

ките совети и на управните одбори, како и на ди- , 
ректорот и друго одговорно лице на стопанската1 

организација спрема која е правосилно извршена' 
мерката од точката 2 на членот 113 од овој закон, 
се применуваат одредбите од важечките прописи за' 
престанокот на претпријатија и дуќани што се од-
несуваат на последиците што настануваат за овие! 
лица со отворањето на постапката на присилна лик-
видација. 

Член 116 
Сојузниот извршен совет може да донесе посебни 

прописи за надзорот над извршувањето н а одред-
бите од овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него во поглед на претпријатијата што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија како и во поглед на заед-
ниците на стопанските организации и претпријати-
јата здружени во тие заедници. 

VIII. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА, КАЗНЕНИ И 
ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕД-

БИТЕ ОД ОВОЈ ЗАКОН 
Член 117 

Доколку надоместокот на штетата предазвикана 
на средствата на стопанската организација^^ може 
да се добие од одговорните лица или по основот на 
осигурувањето, штетата ќе ја поднесува самата сто-
панска организација. 

Ако е штетата на средствата на стопанската ор-
ганизација предизвикана со вина на работниците 
на самата стопанска организација, стопанската ор-
ганизација е должна да преземе мерки за надоме-^ 
сток на штетата според важечките прописи. 
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Износот на надоместокот на штетата причинета 
на предмет кој сочинува основно средство се упла-
тува во хорист на средствата на амортизацијата на 
стопанската организација. 

Член 113 
Од стопанската организација која со дејствие 

сторено противно на одредбите од овој закон си 
пријавила имотна корист, ќе се одземе целокупниот 
износ на така прибавената корист. 

Член 119 
Ако стопанската организација не го пашти во 

срокот стасаниот износ на амортизацијата, интере-
сот на фондот на основните федства, интересот на 
фондот на обртните средства или на земјаршшта, 
како и придонесот за буџетите на политичкотери-
торијалните единици според едрењата на членот 50 
од овој закон, таа ќе плати, покрај ова што е дол-
жна да го плати, и казнен интерес во височина 
од 0,1^7 на стасаниот неплатен износ за секој дев 
задоцнување 

Член Ш 
Покрај плаќање казнен интерес според прет-

ходниот член стопанската организација ќе се каз-
ни за стопански престап ако не го плати во срокот 
стасаниот износ на интересот на, фондот на основ-
ните средства, на интересот на фондот на обртните 
средства и на земјарината и на придонесите за бу-
џетите на политичкотериторијалните единици спо-
ред одредбата на членот 50 од овој закон со намера 
да го избегне плаќањето на овие интереси, придо-
неси односно земјарината или да ти задржи за сво-
ите потреби. 

За стопански престап ОД претходниот став сто-
панската организација ќе сехазни со парична казна 
до тројна височина на износот што не го платила 
на име интерес, придонеси односно земјарина. 

Во особено тешки случаи, стопанската органи-
зација ќе се казни со парична казна до петорна 
височина на износот што не го платила на име ин-
терес, придонеси односно земјарина. 

Член 121 
Стопанската организација ќе се казни за сто-

пански престап со парична казна до б,ООО.ШО ди-
нари: 

II азиз ги користи средствата противно на нив-
ната намена; " „ 

2) ако противно на одредбите од овој или дру-
ги сојузни закони или прописи донесени врз осно-
ва на нив издвојува средства од чистиот приход за 
лични доходи на работниците; 

3) ако не го издвојува во овој закон предвиде-
ниот дел од чистиот приход за резервен фонд; 

4) ако предметите од своите средства не ги оси-
гури на вредност предвидена со овој закон; 

5) ако средства за заедничка потрошувачка 
употреби за зголемување на личните доходи на ра-
ботниците; 

6) ако на товар на вкупниот приход врши на-
доместок на вредноста на потрошените предмети од 
средствата за заедничка потрошувачка; 

7) ако предмети што сочинуваат основни сред-
ства и средства за заедничка потрошувачка што не 
можат да се продадат или да се пренесат без на-
доместок на граѓани или на граѓански правни лица 
им продаде или им пренесе без надоместок на такви 
лица или ако предмети што сочинуваат основни 
средства што не можат да се дадат во закуп на 
граѓани и на граѓански правни лица им даде во 
закуп на такви лица. 

Член 122 
За стопански престап од чл. 120 и 121 на овој 

закон ќе се казни и одговорното лице во стопанска-
та организација со парична казна од 2.000 до 100.000 
динари, ако дејствието' не претставува кривично 
Д-ело. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап од чл. 120 и 121 од овој закон ако до-
било налог да изврши такво дејствие, па писмено 

укажало на - с т о р а т незаконитост, а дејството го 
извршило дури откога побило нов налог, во писме-
на форма, за извршуваш? на дејствието. 

Директорот односно неговиот застапник ќе се 
казни за стопански престап од чл. Ш и 121 од овој 
закон со парична казна до 50.000 динари ако не го 
запрел извршуваното на незаконит заклучок на 
управниот ојѓор и за тоа не го известил надлеж-
ниот орган. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 123 

Стопанските организации се должни во завр-
шната сметка за 1957 година да ги внесат средства-
та за заедничка потрошувачка според вредноста 
според која тие средства се наоѓаат во евиденцијата 
на стопанската организација на 31 декември 1ЅЅТ 
година. 

Истовремено стопанските организации ќе тас 
искажат во завршната сметка за Ш 7 година изно-
сот на фондот на заедничката потрошувачка одно-
сно изворите на кредиѕгдеањето на средствата од 
претходниот став. 

Член Ш 
Стопанските организации се должни во завр-

шната сметка за 1357 година да ја внесат вредноста 
на земјиштето во смисла на важечките прописи. 

Селскостс^ханските земјишта што биле предмет 
на општиот попис и процена во 1953 и 1954 година 
ќе се внесат во завршната сметка за 1957 година 
но цената што е утврдена во постапката на про-
цената. 

Селскостопански^ земјишта што не биле пред-
мет на општиот попис и процена во 1953 и 1954 
година дополнително ќе се проценат врз база на 
катастарскиот приход на тоа земјиште, а врз осно-
ва на упатството што го донесува сојузниот Држач 
вен секретаријат за работи на финансиите. 

Вредноста на земјиштето од претходниот став 
ќе се прокнижи под 30 јуни 1058 година. 

Неселскостопаноште земјишта ќе се внесат во 
завршната сметка за 1857 година по цената што ќе 
ја определи сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

Стопанските организации ќе го искажат во 
завршната сметка за 1857 година зголемувањето на 
фондот на основните средства за вредноста на "зе-
мјиштето. 

Во случај на постоење на уште неизмирени 
обврски по основот на здобивање земјиште со надо-
месток, стопанската организација ќе го искаже во 
завршната сметка за 1957 година износот на тие 
обврски. 

Член 125 
Стопанските организации ќе го извршат зголе-

мувањето на своите основни средства за вредноста 
на инвестиционите материјали, на незавршените 
инвестиции и на побарувањата по инвестициите со 
состојбата на 1 јануари 1958 година. 

Стопанските организации ќе го извршат зголе-
мувањето на својот фонд на основните средства за 
делот од вредноста на средствата од претходниот 
став што ги наш за извор на финансирањето оние 
средства на стопанската организација што според 
одредбите на овој закон влегуваат во фондовите 
и тоа според состојбата на 1 јануари 1958 година^ 

Член 126 
Од 1 јануари 1958 година стопанските организа-

ции ќе ги водат средствата на амортизациониот 
фонд како средства на амортизацијата во смисла 
на одредбите од овој завеат 

Член 127 
Средствата на фовдру ^ ^ Х Ш а с ѕ Ш Ш . 

гање^стопа^бЈаГте организации ќе гипренеРЗт со 

дените средства во смисла на, членот 15 од овој 
закон. 

Средствата на фондот за обновување и одржу-
вање на резервите на рудно и друго минерално 
богатство и средствата на фондот за истражување 
на рудно и друго минерално богатство ќе се внесат 
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во фондот на обртните средства според состојбата 
на 1 јануари 1958 година. 

Член 1^8 
До донесувањето на сојузен закон за нормите 

на амортизацијата, аамортизацијата на основните 
средства се врши според важечките прописи за 
нормите на амортизацијата на основните средства 
на стопанските организации. 

Сојузниот извршен совет може ^а ги менува 
нормите на амортизацијата. 

Член 129 
Со прописи на Сојузниот извршен совет ќе се 

'регулира плаќањето на ануитетите по заемите за 
инвестиции склучени пред влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член. 130 
Бродови запишани во уписниците на долгата, 

големата крајбрежна и малата крајбрежна пловид-
ба според одредбите од Уредбата за уписот на по-
морските бродови и пајаци на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/51), можат да се отуѓат или 
да им се дадат во закуп на странски физички или 
правни лица или да се оптоварат со хипотека во 
нивна корист само со претходно одобрение од Ко-
митетот за надворешна трговија, дадено со согла-
сност од Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет. 

Стопанската организација е должна износите 
добиени со отуѓување, како и кредитите за чие 
обезбедување е дозволен упис на хипотека да ги. 
употреби за зголемување капацитети на тргов-
ската морнарица или за замена на постојните бро-
дови со посовремени. 

Поблиски прописи за отуѓувањето, закупот и 
хипотеката на бродовите од ставот 1 на овој член 
ќе донесе Комитетот за надворешна трговија со 
согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 131 
Железничко-транспортните претпријатија и 

претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај можат предмети што сочи-
нуваат основни средства од определен вид да ста-
ваат во промет и да ги расходуваат само со со-
гласност од управниот одбор за Заедницата на Ју-
гословенските железници односно од управниот од-
бор на Заедницата на стопанските претпријатија на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони. 

Управниот одбор на Заедницата на Југословен-
ските железници односно управниот одбор на За-
едницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските ПТТ може да определи железничко-тран-
спортните претпријатија односно претпријатијата 
на ПТТ собраќајот да бидат должни да пренесат без 
надоместок или да им дадат во закуп определ,ени 
предмети што сочинуваат основни средства на дру- ч 
ги претпријатија во состав на Заедницата на Југо-
словенските железници односно во состав на Заед-
ницата на Југословенските ПТТ. 

Железничко-транспортните претпријатија и 
претпријатијата на ПТТ сообраќајот можат да пре-
несуваат без надоместок определени видови пред-
мети што сочинуваат основни средства врз други 
претпријатија, во состов на Заедницата на Југосло-
венските железници односно на Заедницата на Ју -
гословенските ПТТ и врз политичќотериторијадни 
единици без претходно пристапување кон продаж-
ба на тие предмети по пат на јавно наддавање. 

Поблиски прописи за спроведување на одредби-
те од овој член ќе донесе Секретаријатот за сообра-
ќај ^ врски на Сојузниот извршен совет. 

Член 132 
Единствената калкулативна норма за утврдување 

на трошоците на инвестиционото одржување на 

предметите што сочинуваат основни средства спо-
ред членот 83 од овој закон ја утврдуваат желез-
ничко-транспортните претпријатија и претприја-
тијата на поштенскиот, телефонскиот и телеграф-
скиот сообраќај со согласност од управниот одбор 
на Заедницата на Југословенските железници од-
носно од управниот одбор на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони. 

Член 133 
До донесувањето на закон за стопанските пре-

стапи, на повредите на одредби од овој закон и на 
постапката за примена на казнените мерки пред-
видени во чл. 119 До 122 од овој закон, согласно ќе 
се применуваат одредбите од чл. 75 до 81 и членот 
83 од Уредбата за управување со основните сред-
ства на стонанските организации. 

Член 134 
Со влегувањето во сила на овој закон се става 

вон сила Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации освен одред-
бите определени во претходниот член 

Прописите врз основа на кои е вршена распре-
делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации во 1957 година ќе се применуваат до 31 
март 1958 година ако не се во спротивност со овој 
закон. - . " 

Државните органи што ги донесле прописите 
врз основа на кои е вршена распределбата на вкуп-
ниот приход на стопанските организации во 1957 
година се должни до 31 март 1958 година да ги усо-
гласат овие прописи со Одредбите на1 овој закон или 
да ги стават вон сила. 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи за учество на потрошувачите во 'доходот на 
трговските организации како и прописи за рабо-
тење на општите замјоделски задруги на отворена 
сметка. 

Без оглед Па одредбата на ставот 2 од овој член 
пресметувањето на интересот на фондот на основ-
ните средства, на интересот на фондот на обртните 
средства и на земјарината во периодичните и во за-
вршната сметка за 1958 година ќе се изврши според 
одредбите на овој закон. 

Член 135 
Поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон донесува Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет може да ги овласти 

сојузните органи на управата да донесупаат по-
блиски прописи за спроведување на одредбите на 
одделни глави или оддели од овој закон, 

Поблиски прописи за спроведување на одред-
бите од главата IV и главата VI од овој закон до-
несува сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

. Член 136 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

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

668. 
У К А 1 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТ-

НОСТ „МОША ПИЈАДЕ" 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политич-
кото устројство на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за фондот за унапредување на 

ликовната уметност „Моша Пијаде", што Сојузна" 
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та народна скупштина го усвои на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година. 

ПР бр. 29 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна^ скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФОНДОТ ЗА ,УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВ-

НАТА УМЕТНОСТ ,,МОША ПИЈАДЕ" 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со цел за помагање развитокот на младите 

ликовни уметници и за унапредување на ликовна-
та уметност во Југославија, се основа Фонд за 
унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" (во натамошниот текст: Фонд). 

Член 2 
Средствата на Фондот се формираат од буџет-

ски дотации, подароци, завештанија и други при-
ходи. 

Во Сојузниот буџет секоја година му се обез-
бедува дотација на Фондот. 

Член 3 
Со фондот управува управен одбор составен од 

претседател и осум членови, што ги именува Со-
јузниот извршен совет од редовите на уметниците, 
јавните работници и други лица, 

Член 4 
Фондот има својство на правно лице. 

II. Намена на Фондот 
Член 5 

Средствата на Фондот се употребуваат: 
1) за доделување стипендии во областа на ли-

ковната уметност и за усовршување на ликовни 
уметници во земјата или во странство; 

2) за помагање на меѓурепублички манифеста-
ции на ликовната уметност; 

3) за помагање на други акции од општо зна-
чење за развојот на ликовната уметност. 

Член 6 
Стипендии од Фондот се доделуваат врз осно-

ва на конкурс а имињата на стипендистите се об-
јавуваат; 

За доделување стипендија според овој закон 
не важат одредбите од Основниот закон за стипен-
диите. 

Член 7 . ' . 
За употребата на средствата, од Фондот одлу-

чува управниот одбор на Фондот во границите на 
овој чакон и на правилата на Фондот. 

III. Управување на Фондот 
Член 8 

Управниот одбор на Фондот ги врши особено 
овие работи: 

1) донесува претсметка на Фондот; 
2) распишува конкурс за доделување стипендии; 
3) доделува стипендии и средства за други ра-

боти од членот 5 на овој закон; 
4) составува завршна сметка на Фондот. 

Член 9 
Управниот одбор на Фондот полноважно ре-

шава со мнозинство гласови од сите членови. 
, Член 10 

Седниците на управниот одбор ги свикува и 
нив ги раководи претседателот. Ако е претседате-
лот на управниот одбор спречен, него го заме-
нува член што ќе го определи управниот одбор. 

„ Член 11 
Средствата на Фондот "се употребуваат врз 

основа на претсметката ,на Фондот, која се доне-
сува за секоја година. 

Член 12 
Претсметката и завршната сметка на Фондот! 

ги одобрува Сојузниот извршен совет. 
Претсметката на Фондот се поднесува на одо-: 

брение преку сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 

Член 13 
Претсметката и завршната сметка на Фондот 

се состануваат и се извршуваат согласно со пропи-
сите за буџетите. 

Член 14 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на Фондот е претседателот на управниот одбор на 
Фондот. 

Администра.тивните џ сметководствените рабо-
ти на Фондот ги врши Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

; Член 15 
Надзорот од употребата на средствата од фон-

дот се врши според прописите за буџетите. 
Член 16 

Средствата на Фондот непотрошени во текот 
на една година се пренесуваат како приход на 
Фондот во наредната година. 

Одлуките на Управниот одбор на Фондот за 
употреба на средствата на Фондот што не можеле 
да бидат извршени до крајот на годината можат 
да се извршуваат во наредната година на товар на 
средствата одобрени со претсметката за изминатата 
година. 

Член 17 
Поблиски одредби за начинот на Јгѓравување! 

на Фондот и за располагањето со средствата на; 
Фондот се пропишуваат со правилата на Фондот. 

Правилата на Фондот ги донесува управниот 
одбор на Фондот, а ги одобрува Секретаријатот, 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совету 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-? 

За^увањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

669. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-Ј 
гославија и за сојузните органи на власта, се проч 
гласува Законот за измени и дополненија на За-? 
конот за придонесот за станбената изградба, што гф 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на1 

седницата на Соборот на производителите од 20 
декември 1957 година. 

ПР бр. 35 
23 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛЕНИЈА НА ,ЗАКОНОТ ЗА! 

ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Членот 2 од Законот за придонесот за станбен 
ната изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55)' 
се менува и гласи: 

„Придонес за станбена изградба се плаќа од 
сите примања на одделно лице од работниот однос,' 
како и од сите примања што според посебни сојузни 
прописи се изедначуваат со примањата од работниот 
Односу 
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Придонес за станбена изградба се плаќа и на 
пензиите, на материјалното обезбедување на лица 
привремено вон работен однос, на наградите за 
работа на учениците во стопанството и на учени-
ците на стручни училишта со практична обука, 
како и на наградите за работа на студентите и на 
учениците на средни училишта за време на прак-
тична работа." 

Член 2 
По членот 2 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 2а 

Придонесот за станбена изградба од примањата 
според ставот 1 од членот 2 на овој закон се пре-
сметува по нормата од 7% од вкупните месечни 
примања, намалени за износот на придонесот за 
буџетите од личниот доход. Придонесот за4 станбена 
изградба на примањата од ставот 2.на членот 2 од 
овој закажи се пресметува по- нормата од 10% на 
вкупните месечни примања. 

Член 26 
Од личниот доход на работниците на стопан-

ските организации што своите обврски спрема 
општествената заедница ги извршуваат во пауша-
лен износ, придонесот за станбена изградба се 
плаќа спрема паушалните основици според кои се 
плаќа и придонесот за социјално осигурување. 

Член 2в 
Сојузниот извршен совет може да пропише на 

одделни примања што се изедначени со примањата 
од работниот однос да не се плаќа придонес за 
станбена изградба. Исто така, може да пропише 
пониска норма на придонесот за станбена изградба 
за определени установи и за организациите на 
одделни стопански области." 

Член 3 
Во членот 3 став 1 место зборовите „плаќаат" 

се ставаат зборовите „се должни да пресметуваат 
и да го уплатуваат". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

/ 6 7 6 ? ) 
Врз-^снова на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 де-
кември 1957 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Придонесот за социјално осигурување за си-

те работници, освен за работниците запослени к а ј 
селскостопански организации, се уплатува според 
општата норма од 24% од основицата што ја со-
чинува исплатениот личен доход по одбивање на 
придонесот за буџетите од личниот доход. 

Придонесот за социјално осигурување за работ-
ниците запослени к а ј селскостопански организации 
се уплатува според општата норма од 20% од осно-
вицата што ја сочинува исплатениот личен доход 
по одбивање на придонесот за буџетите од личниот 
Доход. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите донесува, во согласност со Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет, а по 
претходно прибавено мислење од Сојузниот завод 
за социјално осигурување, поблиски прописи за 
утврдување на основицата и за пресметувањето на 
придонесот за социјално осигурување. 

2. Од вишоците на приходите над расходите 
што ќе се утврдат по завршните сметки на фондо-
вите на околиските заводи за социјално осигуру-
вање и на фондовите ца републичките заводи за 
Социјално осигурување за 1957 година (освен фон-

дот за превентивна здравствена заштита), ќе се: 
распоредат 50% во резерва. 

Преостанатиот дел од вишоците на приходите 
над расходите на околиските и републичките за -
води остварени во работењето во 1957 година, ќе 
се употреби за изградба на здравствени објекти и 
за унапредување на здравствената служба. 

3. Се овластува Сојузниот извршен совет оп-? 
штите норми на придонесот за социјално осигуру-
вање од точката 4 ! ст. 1 и 2 на оваа одлука, да ги 
распореди на нормите на придонесот за здравстве-
но осигурување, за долгорочни осигурувања, за ма-; 
тери јал но обезбедување на лица што се привремен 
но вон работен однос и за посредување на трудот, 
и, во согласност со новиот начин на расподелба на 
нормите по гранките на осигурувањето, да изврши 
измени во важечките прописи за финансирањето 
на социјалното осигурување ,и за организацијата 
на заводот за социјално осигурување. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по; 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/89 

21 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор,; 
Иван Божиневи^ с. р. Влада Зечевиќ, с. р.; 

11У' 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи нав ласта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од ,20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 де-
кември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А \ 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ ЗА С Р Е Д С Т В А Т А НА\ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВА-
ТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКО;/ 

РОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
I. Интерес на фондот на основните средства по 

нормата од 2% годишно плаќаат: 
1) рудниците на јаглен, коксарите, претприја-

тијата за производство на мафта, рудниците на ж е -
лезна руда (освен рудникот Љубија). претпријати-
јата за рударско-геолошки истражувачки работи, 
мелничкити ^претпријатија, фабриките за стакло 
што претежно се занимаваат со производство на 
амбалажа од стакло, претпријатијата за производ-
ство на керамика, претпријатијата за преработка на; 
овошје, зеленчук, маслина, млеко, месо и риба, 
претпријатијата за производство на тестенини, лу-
пилиниите, ладилниците, мразарниците, фабриките 
на сточна храна, силосите, сушарите, кланиците и 
претпријатијата за производство на ленено и кан 
делио влакно; 

2) претпријатијата на градежништвото; 
3) претпријатијата на Заедницата на Југокжн 

венските железници, претпријатијата на поморски-
от, речниот и езерскиот сообраќај, претпријатијата: 
на поштенско^гелегрејафско-телефо^скиот сообрв^ 
ќај и багерските претпријатија; 

4) трговските претпријатија за промет на жита 
и мелничките претпријатија — за сите градежни: 
објекти, како и за силосите, механизираните скла^ 
дови. сушарите и потонш^е за п р о ш ш д с ^ р на те^ 
стенини, ако се во состав да тие п р е п е ј атија; 
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5) претпријатијата за промет %на жито — за 
мелнмците што се наоѓаат како погони во состав^ 
иа тие претпријатија; 

6) трговските претпријатија ии дуќани на мало 
што вршат претежно промет на прехранбени арти-
кли освен алкохолните пијалоци, а што според 

^одредбите на оваа одлука Бѕе се ослободени од пла-
ќање интерес на основните средства; 

7) угостителските претпријатија и дуќани. 
Интереснава фондот на основните средства по 

нормата од 1% годишно плаќаат следните стопански 
организации: 

1) претпријатијата на индустријата на градежни 
материјали; ' 

2) пекарите; 
3) претпријатијата на воздушниот сообраќај и 

во поморскиот сообраќај претпријатијата на крај-
брежната линиска пловидба; 

4) рчлптптттгтиад п тт птт и ирките претпријатија. 
Ф ^ м е т ^ п ш ш а ш ^ ^ Ј ^ ,пагшршатиштд, м шт 
ЖШувањц^ нгГсрилмови и специјализираните прет-
пријатија за прорШодство на учила; 

5) претпријатијата на електростопанството, 
електростопанските заедници и електраните што 
како погони се наоѓаат во состав на одделни прет--
пријатија а што имаат услови за" зачленување во 
заедницата на електростопанските претпријатија и 
и испорачуваат електрична енергија на мрежата на 
заедницата. 

Се ослободуваат од плаќа-ње интерес на фондот 
на основните средства: 

1) претпријатијата на јавниот патен сообра-ќа-ј 
и мразарниците за производство на мраз од мор-
ска вода — за сите основни средства; 

2) трговските претпријатија и дуќани што се ре-
гистрирани и претежно вршат промет во струката 
овошје, зеленчук и преработки од овошје и зелен-
чук во струките на прехранбени продукти — за 
магацините за складирање производи; 

3) претпријатијата на ладилниците за чување 
на селскостопански производи со ладења и длабоко 
замрзнување и претпријатијата што имаат камиони 
со разладени уреди — за тие камиони; 

4) селскостопаските организации, специјализи-
раните семенарски претпријатија и задруги, спе-
цијализираните работилници и сервиси за услуги 
и за поправка на земјоделски машини, било да се 
основани како самостојни претпријатија било како 
погони, и селскостопаеските аптеки. 

Општите земјоделски задруги плаќаат интерес 
на фондот на основните средства според единствен 
ната норма што ја утврдува општествениот план 
на општината во границите на нормите на инте-
ресот на фондот на осовеите средства утврдени со 
оваа одлука. Приходот од овој интерес влегува во 
фондот на основните средства на општата земјодел-
ска задруга што го плаќа интересот; 

5) угостителските претпријатија и дуќани, тр-
говските претпријатија и дуќани на мало, што пре-
тежно се занимаваат со промет на прехранбени 
производи освен на алкохолни пијалоци и занает-
чиските прегорив атија и дуќани што претежно се 
занимаваат со вршење услуги, а што не извршуваат 
обврски спрема општествената заедница во пауша-
лен износ, плаќаат' интерес на фондот на основните 
средства по нормата што ја утврдува општин-
скиот одбор во границите на нормите на интересот 
на фондот на основните средства утврдени со оваа 
одлука. Приходот од овој интерес влегува во оп-
штинскиот инвестиционен фонд. 

II. Стопанските организации од областа на сел-
ското стопанство за селскостопанската дејност, 
плаќаат интерес на фондот на обртните средства 
по нормата од 2,5% ,годишно. 

На посебните кре,дити што Лзм се одобрени на 
'Стопанските организации врз основа ма сојузните 
прописи за фондот^на обртните средства на стопан-
ските организации се плаќа интерес по нормите 
,утврдени за фондот на обртните средства за тие 
ЈВТОпаиски организации. 

Сојузниот извршен совет може да пропише по-
ниска норма на интересот на фондот на обртните 
средства и посебни кредити за оддели видови сто-
паски организации. 

III. Интересената норма на краткорочните кре-
дити ка ј банките и штедилниците не може да биде 
поголема од 9% годишно. 

Интересната норма на средствата вложени ка ј 
банките и штедилниците не може да биде пого-
лема од 7% годишно. 

IV. Се овластува сојузниот, Државен секретари-
јат за работи на финансиите да ја пропишува ви-
сочината на затезниот интерес што должникот гз 
плаќа на оврските што не се измирени во срокот. 

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ТТФ 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузна народна скупштина^ 
ене (А) 88 

21 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 де-
кември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХО-
ДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
^ ИГГ"Стопанските организации предвидени со оваа 

одлука се ослободуваа^ делумично или во потпол-
ност од уплатување на придонесот од доход во оп-
штествените инвестициони фондови. 

2. Селскостопанските организации и општите 
земјоделски задруги делот од доходот што му од-
говара на износот на придонесот од доходот го вне-
суваат во својот фонд на основните средства и во 
општинскиот инвестиционен фонд — за финанси-
рање на инвестициите за унапредување на селско-
стопанското производство. 

Со општествениот план на општината ќе се 
утврди делот од придонесот од претходниот став 
што се издвојува во општинскиот инвестиционен 
фонд. 

Одредбите од претходните ставови не се одне-
суваат на оној дел чист приход што е потребен за 
исплата на личниот доход по единица производ. 

Индустриските погони во рамките на селско-
стопанските организации и на општите земјоделски 
задруги го плаќаат придонесот од доходот во се ка-
ко и другите стопански организации во смисла на 
важечките прописи за придонесот од доходот на 
стопанските организации. 

3. Во задругите ка ј кои задругарите учествуваат 
во расподелбата на доходот што задругата во рабо-
тењето со нив ќе го оствари со прометот на селско-
стопански производи, придонесот од претходната 
точка се пресметува врз преостанатиот дел од до-
ходот по издвојувањето на д^лот од доходот за 
расподелба на задругарите. 

4. На селскостопанските организации и на оп-
штите земјоделски задруги им се отстапува во ко-
рист на нивните фондови на основните односно! 
обртните средства 15% од вкупниот износ на зем-
Јарината, што тие го пресметуваат и го плаќаат 
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според прописите за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

Од вкупниот износ на земјарината 20% се ѕ н е -
с у в а а т в о општинскиот инвестиционен фонд а 15% 
во околискиот инвестиционен фонд за финансира-
ње на инвестиции за унапредување на селскосто-
панското хфоизводетво. 

Остатокот од земјарината те расподелува спо-
ред прописите за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

5. Како селскостопански организации во сми-
сла на оваа одлука се подразбираат; земјоделските 
стопанства, селанеките работни задруги, самостој-
ните економии што имаат својство на правно лице, 
економиите к на општите земјоделски задруги со 
самостојна пресметка, претпријатијата и задруги-
те за морски и слатководен риболов, како и расад-
ниците, вртените, селскостопанските станици, опит-
ните стопанства и други слични селскостопански 

" организации ако се регистрирани како претприја-
тија. 

Како општи земјоделски задруги во смисла на 
оваа одлука се подразбираат сите земјоделски за -
други основани според прописите на земјоделските 
задруги, освен селанските работни задруги, задру-
жните деловни сојузи и специјализираните земјо-
делски задруги. 

6. Стопанските претпријатија од областа на 
сообраќајот внесуваат во своите фондови од делот 
на доходот што му одговара на изнсот на придоне-
сот од доходот на стопанските организации, и тоа; 

1) железничко-транспортните претпри-
јатија ' 100% 

2) претпријатијата на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај 75% 
претпријатијата на речниот сообраќај 75% 

4) претпријатијата на јавниот патен соо-
браќај 60% 

5) претпријатијата на луките и складо-
вите 100% 

Железничко-транспортните претпријатијата и 
претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај определен дел од доходот 
од претходниот став внесуваат во инвестиционите 
фондови на своите заедници. Другите ^претприја-
тија од претходниот став определен дел од дохо-
дот внесуваат во своите фондови на основните 
средства. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот и условите ,-за трошење на средствата на ф о н -
довите ,од ставот 1 на оваа точка. 

7. ЈЗовинско-издааачките и издавачките прет-
пријатија во своите^ фондови н4" УШовните сред-
ства го внесуваат целиот износ на придонесот од 
доходот на сЗДпанските организацииг со тоа" од тој.. 
д К Г н а " придонесот јд,пмцппргре јшетпошатила да 
ц ч Д в о Ј У Р а а т Т^ЛГГ^? ФОНДОТ ЗД, таапре^вање 

носно на аутономната"единица во процентот што го 
утврдува С63у!ШбТ с в р ш е н 

8. Делот од придонесот што не им се отстапу-
ва на стопанските организации според одредбите 
на точката 6 на оваа одлука, ќе се уплати во Оп-
штиот инвестиционен фонд. 

По исклучок, делот од придонесот што не им 
се отстапува на претпријатијата на јавниот патен 
сообраќај ќе се расподели според прописите за при-
донесот од доходот на стопанските организации. 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузна народна скупштина 
СН С/А/90 

21 декември 1357 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател Претседател 

на Соборот на производителите, на Сојузниот соЌор, 
Иван Божичевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

8 7 3 . 
Врз основа на членот 36 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Соузната Народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 20 де-
кември 1957 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И З А ПОНИСКИ 
НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА З А СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈ-

НОСТИ 
I. До донесувањето на посебни прописи за ко-

ристењето на средствата на амортизацијата, стопан-
ските организации можат да ги к^фистат средства-
та на амортизацијата во износот што се добива кога 
од вкупно уплатената амортизација ќе се одбие1: 

1) уплатениот дел на амортизацијата за отпис 
на вредноста на градежните објекти; 

2) уплатениот дел на амортизацијата за отпис 
на вредноста на опремата што му одговара на про-
центот на способноста на опремата според состојба-
та искажана во завршната сметка за изминатата го-
дина. 

II. Сите стопански организации можат да ги ко-
ристат во полн износ средствата на амортизацијата 
што произлегуваат: 

1) од продажба на основни средства; 
2) надоместок на штета, примен за основни 

средства; 
2) од отпис на вредноста на сточниот фонд., 
П ! По исклучок од одредбите од точката I на 

оваа одлука, можат да користат: 
1) од уплатената амортизација — рудни-

ците на јаглен, метали и неметали, претпријатијата 
за производство на нафта, претпријатијата за гео-
лошки, геофизички и рударски истражувана, прет-
пријатијата за производство на тули, кера миди и 
вар, каменоломите, претпријатијата за производство 
на шеќер, претпријатијата на индустријата за кон-
зерви, претпријатијата на индустријата на вриења, 
претпријатијата за производство на масло, мелни-
ците, претпријатијата за производство на кадешде 
и ленено влакно, претпријатијата на графичката 
индустрија, графичките погони на новинските и на 
новинско-кздавачките претпријатија, претпријати-
јата на филмската индустрија, претпријатијата на 
Заедницата на Југословенските железници, прет-
пријатијата на поморскиот, речниот, езерскиот, пат-
ниот и воздушниот сообраќај, претпријатијата на 
луки и складови, претпријатијата на поштенско-
телеграфско-телефонскиот сообраќај, претпријати-
јата на електростопанството — за далеку води, мре-
ж а и развод од низок напон и за кабловски водови 
на јака струја, угостителските и туристичките сто-
пански организации, сите селскостопански органи-
зации, општите земјоделски задруги, водните з а -
едници, претпријатијата и погоните за промет на 
средства за селскостопанското производство, сел -
скостопанските аптеки, претприј ати јата односно 
погоните за одгледување и експлоатација на шуми, 
комуналните и занаетчиските претпријатија и ду -
ќани, трговските претпријатија и дуќани што се ре-
гистрирани и претежно вршат промет во струката 
на овошје, зеленчук и преработки од овошје и зе-
ленчук или во струките на прехранбени продукти, 
градежните претпријатија, градежно-занаетчиските 
претпријатија и градежно-монтажните претприја-
тија; 

2) 80%? од уплатената амортизација на име от-; 
пие на вредноста на градежните објекти — прет-
пријатијата на електростопанството. 

IV. Средствата на амортизацијата што не мо-
желе да се користат според одредбите од сојузниот, 
општествен план и според други сојузни прописи 
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до влегувањето во сила на оваа одлука, не можат 
Да се користат ни по нејзиното влегување во с^ла. 

V. Стопанските организации можат да ги кори-
стат за плаќање на ануитети по инвестиционите 
Заеми средствата на амортизацијата уплатени во 
текуштата година што не можат да се трошат спо-
ред одредбите од оваа одлука (тон. I и III), ако. ги 
искористиле за плаќање на ануитети сите средства 
н а амортизацијата што според одредбите од оваа 
одлука можат да се трошат во текуштата година. 

VI. Стопанските организации во шумарството и 
во дрвната индустрија не уплатуваат амортизација 
за замена на основните средства за п о м е к и т е - п а -
тишта со кои се служи и јавниот сообраќај. 

Советот за стопанство на општинскиот народен 
одбор утврдува кои шумски патишта му служат и 
на јавниот сообраќај. 

VII. Сезонските угостителски претпријатија и 
дуќани уплатуваат амортизација за времето кога 
ги вршеле своите дејности. 

VIII. Со општествениот план на општината мо-
ж е да се утврди претпријатијата што произведу-
ваат тули, керамиди и вар, каменоломите и помор-
ските багерски претпријатија да плаќаат аморти-
зација според времето на траењето на работата на 
Погонот во текот на годината. Вака утврдената ви-
сочина на амортизацијата не може да биде помала 
Од 70% ни поголема од 100% од полниот износ на 
амотризацијата предвиден со важечките прописи. 

IX. Околискиот народен одбор може да го на -
мали полниот износ на амортизацијата п о е с м е т а м 
по нормите утврдени со сојузни прописи, определу-
ва јќи го процентот на намалувањето од полниот 
износ на амортизацијата: 

1) за градежните објекти што селскостопански-
те организации и општите земјоделски задруги не 
Јдожат да ги користат (штали, пондила, нотари и др.); 

2) за стопанските организации што се занима-
ваат со риболов — коѓа уловот на риба поради еле-
ментарни неприлики значително ќе потфрли. 

X. Општинскиот народен одбор може за граде-
жните објекти да го намали полниот износ на амор-
тизацијата пресметана според нормите утврдени со 
сојузни прописи, определувајќи го процентот на на -
малувањето од полниот износ на амортизацијата — 
^а угостителските претпријатија и дуќани, за тргов-
ските прет,пријатија и дуќани на мало што прете-
ж н о се занимаваат со промет на прехранбени ар-
тикли освен на алкохолни пијалоци, и занаетчиски-

' те претпријатија и дуќани што претежно се зани-
маваат со вршење услуги. 

XI. Селскостопанските организации и општиве 
Земјоделски задруги кога вршат замена на неупо-
требливи трактори или на селскостопански машини 
односно кога продаваат работен добиток заради н а -
бавка на трактори, можат да бидат ослободени од 
уплатување на амортизацијата за п о т п и ш а н и о т 
дел на нивната вредност, под условите што ќе ги 
пропише сојузниот Државен секретаријат за рабо-
ти на финансиите. 

XII. Сојузниот извршен совет може да донесу- -
ва прописи за начинот и за условите за користење 
на средствата на амортизацијата на стопанските ор-
ганизации согласно со одредбите од Законот за 
средства на стопанските брганизации. 

XIII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
ре применува од 1 ј ануари 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 87 

21 декември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател 

јга Соборот на производителите, 
Иван Божиневи^, о. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Влада Зачевиќ, с. р. 

674 . 

Врз осноео на членот 38 став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гослави.ја и за сојузните органи ма власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата н а 
Сојузниот собор од 21 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот , на производателше од 21 де^ 
демери 1967 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН ОШ 
ВЕТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИВРШ 

МЕНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА 
СТОПАНСТВОТО 

I. Се овластува Сојузни ает извршен совет дф 
може, по потреба, во времето од распуштањето иА 
Сојузната народна скупштина од I I I свикување дф 
состанокот на Сојузната народна скупштина од 1уј 
свикување, да донесува прописи предвидени за Со-
јузн.ата народна скупштина во следните нови со-в 
ЛУЗНИ закони: Законот за работните односи^ 
Законот за придонесот за буџетите од личниот др%, 
ход, 3?Јкоиот за шшленесот од доходот на стопан-
ските организации Законот за средствата на сто-
панските оп^оити^ации. Законот "за здружувањето во 
стопанството и Законот за електростопанските, ор-
ган? тапии . 

Сојузниот извршен совет во ова меѓувреме може 
постој вите прописи, потврдени од страна на Соју-
зната п л о д н а скупштина. ,да ги донесува во соглас-
ен ает со одг)едбит'е од . законите наведени во 
претход.ниот став. 

II. Прописите, донесени во меѓувремето од прет-
ходната точка Сојузниот извршен совет ќе и ги под-
несе на Сојузната нагк)цна скупштина од IV сви-
кува н^е на разгледување. 

И1. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист н а Ф Н Р Ј " 

Сојузна народна скупштина 

ене (А) 81 
21 декември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната наоѓала скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. ' 

Претседател на Соборот Претседател 
на производителите. на Сојузниот собор, 

Иван Божиновиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 

675 , 
Врз основа на чл. 21 и 34 од Уставн,иот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
ви ја и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на седницата на 
сојузниот собор од 21 декември 1957 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 21 де-
кември 1957 година, ја донесе и на заедничката 
седница на домовите од истиот ден ја прогласи 

О Д Л У К А Т А 
ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
1. Сојузната Јна родна скупштина од I I I свику-

вање, избрана на изборите од 22 и 24 ноември 1953 
година, се распушта на 23 декември 1957 година. 

2. Согласно со одредбите од Уставниот з а к о ^ 
претседателот, потпретседателите и секретарот на 
Скупштината остануваат на должност до изборот 
н а претседател, пота ред сода те ли и секретар на но-
воизбрана Сојузна народна скупштина од IV свику-
вање. 

Исто така, останува на должност и Комисијата 
за толкување на законите, до изборот на нова ко-
м-исија. 
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Член 6 
Чл. 20, 21 и 22 се укинуваат. 

Член 7 
Членот 24 се менува и гласи: 
„На личниот доход на југословенските д р ж а в -

јани запослени к а ј југословенските дипломатски л 
конзуларни претставништва во странство, к а ј други 
мисии на кои им се признава јавноправен карактер, 
к а ј деловни единици на југословенски стопански 
организации или к а ј други единици на југосло-
венски органи и установи или општествени орга-
низации, или кои по работа на таквите правни лица 
непосредно се упатени на работа во странство, без 
оглед дали личниот доход го остваруваат од Југо-
славија или во странство, придонесот за станбена 
изградба се плаќа од износот на личниот доход што 
би го имале да се на работа односно на служба во 
Југославија , намален за износот на придонесот за 
буџетите од личниот доход односно за износот на 
придонесот или данокот, ако таков придонес или 
данок плаќаат во странската земја во која се за -
послени." 

Член ^ 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Југословенските д р ж а в ј а н и што на територи-

јата на Југославија се наоѓаат во служба на ди -
пломатски и конзуларни претставништва на стран-
ски држави, или во служба на странски или ме-
ѓународни организации, или во служба на нивни 
претставници или службеници, плаќаат придонес 
за станбена изградба од личниот доход намален за 
износот на придонесот за буџетите." 

Ч л е н 9 
Во членот 27 став 1 место зборовите: „и на -

другите обврзници што се должни да го плаќаат 
овој придонес" се ставаат зборовите: „и на другите 
исплатители на личниот доход и на други примања 
што се должни да го пресметуваат и уплатуваат 
овој придонес". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Што се смета како деловна или погонска еди-

ница се утврдува со Законот за придонесот од до-
ходот на стопанските организации." 

3. Поради природата на својата работа, остану-
ваат на должност Административниот одбор на 
Скупштината, мандатно-имунитетните одбори на 
обата собори, како и комисиите за утврдување на 
автентичните текстови на закони додека не ја з а -
вршат работата во врска со законите и со другите 
с к ти донесени на седниците на Скупштината од 19 
до 21 декември 1957 година. 

Исто така ќе продолжат со работа комисиите 
формирани од страна на скутшггинските одбори 
што не ја завршиле својата работа. 

4. Оваа одлука влегува во сила со п,рогласу-
вањето на заедничката седница на Сојузниот собор 
и на Соборот на производителите. 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 99 

21 декември 1957 година 
Белград % 

Претседател 
на Сојузната народа а скупштина. 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Претседател, 

на Соборот на производителите, 
Иван Божичевиќ, ,с р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Влада Зечевиќ, с. р. 

676. 
Врз основа на одделот I I од Одлуката за потврд 

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

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

ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 6/56 и 30/56) насловот под II пред членот 
9 се менува и гласи: 

„II. Пресметување и уплатување на придонесот". 
Член 2 

Во членот 10 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„2) за учениците во стопанството и за учени-

ците на стручните училишта со практична обука; 
3) за студентите и за учениците на средните 

училишта за време на практичната работа;". 
Член 3 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Претставничките тела уплатуваат придонес за 

станбена изградби на примањата на своите членови 
на постојана работа к а ј нив." 

Член 4 
Во членот 16 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Членот 19 се менува и гласи: 
„На примањата од кои се плаќа придонес за 

буџетите од личниот доход . придонесот за станбе-
ната изградба се пресметува и се уплатува од вкуп-
ното месечно примање на работниците, намалено 
за износот на придонесот за буџетите од личниот 
доход. . ' % 

На пензииве и другите примања на кои не се 
- плаќа придонес за буџетите од личниот доход ис-

платителот на тие примања е должен да плати 
придонес за станбената изградба пресметан според 
вкупниот износ на месечните нето примања. 

Ако на примањата од претходниот став се п л а -
ќа придонес за социјално осигурување, придонесот 
за станбената изградба се пресметува и се упла-
тува од истава основица од ко ја се плаќа и придо,-
несот за социјално осигурување." 

Член 10 
Во членот 29 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Исплатителите на личниот доход и на други 

примања што се должни своето финансиско рабо-
тење да го водат преку банка, се должни придоне-
сот за станбена изградба да го уплатат на денот 
на подигањето на банката на средства за исплата 
на личните доходи. 

Исплатителите на личниот доход и на други 
примања што своето финансиско работење не се 
должна да го водат преку банка, се должни пре-
сметаниот придонес за станбена изградба да го упла-
тат на соодветна сметка к а ј банката во срок од 
7 дена од денот на исплатата на личните доходи и 
на другите примања." 

Член 11 
Во членот 30 место зборовите: „што го плаќаат 

обврзниците" се ставаат зборовите: „што го пре-
сметуваат и го уплатуваат исплатителите". 

Член 12 
Во членот 31 став 1 место зборовите: „Обврзни-

ците на придонесот" се ставаат зборовите: „Испла-
тителите на личниот доход и на други примања". 

Член 13 
Во членот 32 став 1 место зборот: „плаќаат" се 

става зборот: „уплатуваат". 
Член 14 

Членот 33 се менува и гласи: ^ ^ 
„Југословенските д р ж а в ј а н и што на територии 

јата на Југославија се наоѓаат во служба на дипло-
матски и конзуларни претставништва на странски 
држави, или во служба на странски или меѓуна-
родни организации, или во служба на нивни прет-
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ставници или службеници, се должни самите да го 
пресметуваат и да го плаќаат придонесот за стан-
бена изградба во сроковите и на начинот како што 
се должни да го плаќаат придонесот за буџетите 
од личниот доход." 

Член 15 
Во членот 34 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Финансискиот орган н а ; општинскиот народен 

одбор ќе изврши на своето подрачје попис на сите 
исплатите л и на личниот доход што се должни са-
мите да го пресметуваат и да го уплатуваат придо-
нисот за станбена изградба (чл. 31 и 32). 

Финансискиот орган на општинскиот народен 
одбор е должен во срок од 15 дена па истекот на 
секое тримесечје да изврши контрола на пресмет-
ката -и уплатата на придонесот за станбена из-
градба од сите исплатите л и на личниот доход и на 
други примања од претходниот став." 

Член 16 
,О^аа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Сојузен извршен совет. 
Р. п. бр. 397 

26 декември 1957 година 
Белград. 

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

677. 
Врз основа на одделот I I од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони на 
стопанскиот систем („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Уредбата за фондовите за кадрови во сто-

панството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/57) во 
членот 12 ставот 1 се менува и гласи: 

„Основица за пресметување на придонесот за 
кадрови во стопанството што го плаќаат стопан-
ските организации е износот на минималниот личен 
доход на работниците." ^ 

По ставот 2 се додава нов став 3, ко ј гласи: 
„Стопанските организации што своите обврски 

спрема заедницата ги извршуваат во паушален из-
нос, придонесот за кадрови во стопанството го пре-
сметуваат според паушалните основици по кои се 
плаќаат придонесите за социјално осигурување." 

Досегашните ставови 3 ' и 4 стануваат ставови 
4 и 5. 

Во последниот став кој стана став 5, место Збо-
ровите: „со сојузниот општествен план" се ставаат 
зборовите: „со пропис на Сојузниот извршен совет." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осм,иот ден по 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 398 

26 декември 1957 година 
Белград 

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

678. 
Врз основа на одделот I I од Одлуката за пот-

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

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 5(5/53 и 55/54) во членот 2 се 
додава, нов став 2, к о ј гласи: 

„Народните републики можат да воведат да,нок 
на промет што ќе се наплатува од индивидуалните 
производители на /тутун, а во согласност со Соју-
зниот извршен совет и данок на промет што ќе се 
наплатува ' од индивидуалните производители на 
хмел." 

Член 2 
Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи: 
„Нормите на данокот на про-мет на производи 

што ќе го воведе народната република во смисла 
на членот 2 став 2 од оваа уредба, се определуваат 
со републички прописи." 

Член 3 
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи: 
„Со сојузен закон се определува кој дел од 

приходите од данокот на промет остварен на тери-
торијата на народната република му припаѓа на 
буџетот на народната република. На буџетот на 
народната република му припаѓаат и приходите од 
данокот на промет што е воведен со републички 
прописи донесени согласно со оваа уредба и со Т а -
рифата за данокот на промет (член 2 став 2), к а к о 
и приходите од данокот на промет на вино и ракита 
според Тарифата за данокот на промет, освен од 
данокот на промет на вино и ракија што се напле-
тува според таа тарифа во угостителството и во 
трговијата на мало." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 390 

23 декември 1957 година 
Белград 

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

679. 
Врз основа на одделот I I од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната^ работа за приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
8/54) а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 55/53, 55/54 
и .24/57), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 
1/57, 13/57, 16/57, 18/57, 24/57 и 31/57) во делот А во 
тар. број 91 место даночната норма „Дин. 59" се 
става „Дин. 39". 

Забелешката под 4 кон истиот тарифен број се 
менува и гласи: 

„Данокот на промет по нормата од 39 динари 
на I к г растениско масло за исхрана, освен масли-
ново и од соја, ќе се наплатува на прометот на 
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масло што е произведено од маслодајхи од родот 
на 1967 година и од следните тодини, или што е 
п,роизведено од маслодајки или од сурово масло 
увезени по 1 август 1957 година. 

На прометот на растениско масло, освен масли-
ново, произведено од . маслодајки од родот на 1957 
или поранешните години, како и произведено од 
маслодајки или од сурово масло увезени од 1 ав-
г.уст 1957 година, ќе се наплатува данокот на промет 
оо нормата од 40 динари на 1 кг за растениското 
масло ед соја, а по нормата од 90 динари по 1 кг 
за другото растениско масло за исхрана. 

Дирекцијата за исхрана има право на враќан е 
на платениот данок на промет во износ од 20 дина-
ри по 1 кг на сите количини масло за јадење за-
течени на залае со кој таа располага на 1 јануари 
1958 година." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 391 

23 д е к е м ^ м 1957 година 
Белград 

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

680. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

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

ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за трговската дејност и трговските 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , 
бо. 37/55-, 1/57, 24/57 и 31/57) по членот ^5 се додаваат 
живи членови 15а и 156, кои гласат: 

„Член 15а 
Со договор во смисла на членот 15 од оваа уре-

дба трговското претпријатие за промет на селско-
стопански производи на мало може работењето со 
своите продавници да го организира врз основа на 
внатрешна паушална пресметка. 

Советот надлежен за работите на стоковниот 
гпромет на општинскиот народен одбор може, по 
с^оја иницијатива или по барање од продавницата, 
да определи дека е трговско претпријатие за про-
мет на селскостопански производи на мало должно 
работењето со своите продавници да го организира 
врз основа на внатрешна паушална пресметка. 

Со договорот може да се предвиди обврска на 
ргботниците од продавницата со внатрешна пау-
шална пресметка да положат обезбедување за по-
критие на евентуални загуби на продавницата. 

Член 156 
Продавницата со внатрешна паушална пресме-

тка од својот вкупен приход му плаќа на претпри-
јатието договорен паушален износ, кој влегува во 
вкупниот приход на претпријатието. Со остатокот од 
доходот продавницата самостојно распола-га. 

Со договорениот паушален износ што го плаќа 
продавницата се обезбедуваат личниот доход на ра-
ботниците од продавницата и придонесите на доход. 

Продавницата со внатрешна паушална пресме-
тка самостојно ги определува продажните цени на 
стоките, ако со договорот од претходниот член не е 
определено поинаку. 

Поблиски прописи за односите меѓу трговско 
претпријатие за промет на селскостопански прои-
зводи на мало и продавница со внатрешна пауша-

лна п,ресметка ќе донесе сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет со согла-
сност од сојузниот. Државен секретаријат за работи 
на финансиите". 

Член 2 
Изразот „добивка" употребен во одредбите од 

главата IV на Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани, се заменува со 
изразот „доход", а чл. 50 и 51 се заменуваат со нов 
член 50, кој гласи" 

„Поделбата на делот од доходот на име учество 
на потрошувачите се врши по одобрувањето на за-
вршната сметка. 

Поделбата на делот од доходот на име учество 
на потрошувачите во доходот може да се врши и 
во текот на годината ако трговското претпријатие 
на мало односно дуќанот.има организирано пресме-
тување и исплата на оса учество во доходот за по-
кратки временски периоди. 

Неискористениот дел што е наменет за распо-
делба на потрошувачите, се внесува во резервниот 
фонд на претпријатието односно на дуќанот". 

. Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 19-58 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 392 

23 декември 1957 година 
Белград 

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

681. 
Врз основа на чланот 79 точка 74од Уставниот 

закон и членот 119 став 2 од Законот за државната 
управа (,,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56), Со-
јузниот извршен сорет дон^с^ра 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАВА ЊЕТО И РАБОТАТА НА ЕМИ-

СИОНИТЕ РАДИОСТАНИЦИ 
Член 1 

Емисионите радиостаници (во натамашкиот 
текст: радиостаниците) во Федеративна Наподпа 
Република Југославија можат да се поставаат и да 
ја отпочнат работата само врз основа на претходна 
дозвола од Управата за радиосообраќај. 

Член 2 
Радиостаниците можат да работат само на до-

делени фреквенции и со одобрени повикувачки 
знаци. 

Член 3 
Радиостаниците можат во својата работа да 

употребуваат отворен слог или сопствени или други 
слогови, кодови и скратеница Републичкиот д ожи-
вен секретаријат за внатрешни работи о п р е д е л б а 
за секоја радиостаница дали ќе работи со отворен 
СЛОГ ИЛИ СО СОПСТВЕНИ ИЛИ СО ДРУГИ СЛОГОВИ, КОТТППИ 
и скратеница 

Од одредбите од претходниот став се изземаат 
радиостаниците 'што се должни да ги употрг^-^ррт 
пропишаните меѓународни слогови,, кодови и скра-
т е н и ц а 

Одобрувањето и употребата на слоговите, коло-
вите и скратениците се регулираат со посебни 
прописи. 

Член 4 
Радиостаниците и другите електрични уреди 

мораат да се доставаат и да се употребуваат така^ 
што со својата работа да не му смеќаваат на радио- ' 
собраќај от. 

Член 5 
Приемот и отправањето на емисии во радио-

телеграфски и радиотелефонски станици можат да 
го вршат само лица што имаат прошишана стручна 
спрема и овластувања за работа во овие станици. 

Овластување за работа ,издава Управата за 
радиосообраќај. 
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Член 6 
Радиотелеграфските и радиотелефонските ста-

ници се должни да водат дневник на работата 
(радио дневник). 

Сит^ радиостаници се должни на надлежните 
органи, на нивно барање,, да им даваат податоци 
за состојбата и работата на радиостаницата, како 
и да им овозможат преглед на радиостаницата за-
ради вршење надзор во поглед на придржувањето 
за прописите. 

Ч л е н 7 
Одредбите од оваа уредба нема да се приме-

нуваат на радиостаниците од Југословенската на-
родна армија или од службата за безбедност. 

Радиостаниците од претходниот став во својата 
работа мораат да се придржуваат за прописите со 
кои се определуваат мерките за спречување на 
смеќавањата, како ц за прописите за давање помош 
во случај на опасност. 

Условите за доставање и работа на радиоста-
ниците од ставот I на овој член ги пропишува 
Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот 
извршен СОЕСТ, со согласност од Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана односно 
од сојузниот Држапен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член 8 
Дозволи за работа на радиостаници во служба 

на дипломатски претставништва на странски земји 
можат да се даваат само под услов на реципроцитет. 

Член 9 
Со казната затвор до 30 дена или со парична 

Казна до 200.000 динари ќе се празни за прекршок: 
1) тој што без дозвола ќе постави или ќе пушти 

во работа радиостаница; 
2) тој што неовластено ќе му отстапи радиоста-

ница на друг на користење; 
3) тој што радиостаницата ја користи за целите 

за кои не е дадена дозвола. 
За прекршок од претходниот став правно лице 

ќе се казни со парична казна од 20.000 до 500.000 
динари. 

За прекршокот што ќе го стори правното лице 
ќе се казни со казната затвор до 30 дена или со 
парична казна до 30.000 динари и одговорниот слу-
жбеник односно функционер на правното лице. 

За прекршок од ставот 1 на овој член може, 
покрај казната, да се изрече и заштитна мерка 
одземање на радиостаницата. Оваа мерка не може 
да се изрече во поглед на радиостаниците на бро-
дови и воздухоплови, кои според важечките про-
писи се должни да имаат радиостаница. 

Член 10 
Со казната затвор до 30 дена или со парична 

казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок: 
1) тој што во емисиите употребува неодобречи 

кодови, слогови, скратеници или тајни знаци; 
2) тој што употребува подобрени фреквенции 

или повикувачки знаци; 
3) тој што со радиостаницата или со други елек-

трични уреди намерно му прави пречки на радио-
сообраќајот или пречките не ги отстрани на позив 
од надлежниот орган. 

За^ прекршок: од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна од 10.000 до 
200.000 динари. 

За прекршок што ќе го стори правното лице ќе 
се казни со казната затвор до 30 дена ' или со 
парична ' казна до 10.000 динари и одговорниот 
службеник односно функционер на правното лице. 

Член И 
Органот надлежен за давање дозвола за ра-

бота на радиостаница може оваа дозвола да ја 
одземе ако организацијата односно лицето на кое 
му е дадена дозвола стори прекршок од членот 9 
или од членот 10 на оваа уредба. 

Одредбата од претходниот став не смее да се 
примени на бродовите и воздухопловите, кои спо-
ред важечките прописи се должни да имаат радио-
станица. . . . 

Член 12 
Административно-казнената постапка по пре-

кршоците од чл. 9 и 10 од оваа уредба ја води к 
казни изречува околискиот судија за прекршоци^ 

Член 13 
Се овластува Секретаријатот за саообраќај и 

врски на Сојузниот извршен совет, заради извршу-
вање на оваа уредба, да пропишува правилници и 
да издава наредби и, во рамките на начелата утвр-
дени со оваа уредба, со тие прописи да установува 
за граѓаните, установите и организациите обврски 
што не се предвидени со закон и да пренесува 
одделни управни работи од оваа уредба во надле-
жност на органите на државната управа над кои 
ги врши со закон определените права на надзор. 

Со прописи од претходниот став можат да се 
регулираат и прашањата за доставањето и рабо-
тата на радиостаниците на радиоаматерските орга-
низации и на нивните членови. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила по истекот на 

триесет дена по објавувањето во „Службен лист на 
. ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 389 

23 декември 1957 година 
Белград 

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

682. 
Врз основа на членот 79 точка 10 во врска 

со членот 22 од Уставниот закон и членот 22 ст. 
1—3 од Законот за правата и должностите? избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/57), а со оглед на 
Одлуката за распуштање на Сојузната народна 
скупштина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРА-
ТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР И ЗА СОБОРОТ 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 

1. Изборите за народни пратеници што за Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина ги 
избираат граѓаните непосредно, ќе се одржат на 
целата територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во недела на 23 март 1958 година, 

Изборите на народни пратеници што за Сојуз-
ниот собор ги избираат републичките совети, По-
краинскиот и Обласниот совет, ќе ги извршат со-
одветните новоизбрани претставнички тела, согла-
сно со одредбите од Законот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на сојузните народни 
пратеници, пред денот што ќе биде определен за 
прв состанок на новоизбраната Сојузна народна 
скупштина. 

2. Изборите на народни пратеници за Соборот 
на производителите на Сојузната народна скупшти-
на ќе се одржат на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија во двете 
производителски групи на 26 март 1958 година. 

3. Сроковите за преземање изборни дејствија 
што според Законот за правата и должностите, из-
бирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници се сметаат од денот на распишувањето ца 
изборите, започнуваат да течат од 1 јануари 1958 
година. 

4. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
ж и Сојузната изборна комисија. 

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

Р. п бр. 395 
21 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р Александар Ранковиќ с. р̂  
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18,068.937 жители 

7,412.000 жители 

4,128:000 жители 

1,549.714 жители 

3,157.000 жители 

1,360.502 жители 

461;721 жител 

683, , 
Врз основа на членот 58 став 1 и чл. 154 и 155 

-од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници — 
пречистен текст („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА НАРОДНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ ШТО ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР И ЗА 
СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗ-
НАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ЌЕ СЕ ИЗБИ-
РААТ НА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 

23 И 26 МАРТ 1958 ГОДИНА 
А, Бројот на народните пратеници за Сојузниот 

собор 

Според службените статистички податоци бројот 
на целокупното население на Федеративна Народ-
на Република Југославија на 30 јуни 1957 година 
изнесува: 

во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија 

во Народна Република Ср-
бија 

во 'Народна Република Хрват-
ска7 

во Народна Република Сло-
венија 

во Народна Република Босна 
и Херцеговина 

во Народна Република Маке-
донија 

во Народна Република Црна 
Гора 

II 
Врз основа на вкупниот број на жителите на 

Федеративна Народна Република Југославија и спо-
ред уставната норма за Сојузниот собор на Сојуз-
ната народна скупштина граѓаните непосредно да 
избираат еден пратеник на 60.000 жители, за Сојуз-
ниот собор на Сојузната народна скупштина ќе се 
избира на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија 301 народен пратеник. 

На територија на народните републики според 
"бројот на нивното население ќе се избираат во Со-
јузниот собор: 
во Народна Република 

Србија 
во Народна Република 

Хрватска 
во Народна Република 

Словенија 
во Народна Република 

Босна и Херцеговина 
во Народна Република 

Македонија 
во Народна Република 

Црна Гора 
Б. Бројот на народните пратеници за Соборот 

на производителите и бројот на пратениците 
што им припаѓаат на производителските 

групи 
III 

Според службените статистички податоци вкуп-
ниот број на производителското население во Фе-
деративна Народна Република Југославија изнесува 
15,161.500. 

Врз основа на овој вкупен број на производи-
телското население на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и според уставната норма за 
Соборот на производителите на Сојузната народна; 
скупштина до ед избира еден пратеник ни 1 . Ш 

123 народни пратеници 

69 народни пратеници 

26 народни пратеници 

52 народни пратеници 

23 народни пратеници 

8 народни пратеници 

производителското население, за Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скупштина ќе се 
избираат на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија 216 народни пра-
теници. 

IV 
Според службените статистички податоци за 

извршувањето на сојузниот општествен план во 
1954, 1955 и 1956 година, сразмерно со учеството на 
производителските групи во просечниот вкупен 
општествен производ на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за последните три години, кој 
изнесува 2,943 милијарди динари, беа: 
во групата на индустријата, 

трговијата и занает-
чиството 2,293 милијарди динари 

што сочинува 77,91% 
во групата на селското 

стопанство 650 милијарди динари 
што сочинува 22,09% 

Со примена на одредбата од членот 154 став 2 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, спо-
ред која во секоја производителска група од вкуп-
ниот број на членовите на Соборот на производите-
лите се избираат онолку народни пратеници колку 
му одговара на сразмерното учество на 'групата во 
просечниот вкупен општествен производ на Феде-
ративна Народна Република Југославија, се утврду-
ва Од вкупниот број на народните пратеници за Со-
борот на производителите да се избираат: 
во групата на индустријата, 

трговијата и занает-
чиството 168 

во групата на индустријата, 
стопанство 48 

народни пратеници 

народни пратеници 

Со примена на одредбите од членот 154 гт. 3 
и 4 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
според кои бројот на пратениците што во секоја 
производителска група се избира во одделни на-
родни републики се определува на тој начин г-^о 
вкупниот број на производителското население од 
секоја група во народната република ќе се подели 
со бројот на производите л ското население на кој 
во соодветната "група се избира еден пратеник, се 
утврдува во одделни производителски групи на те-
риторијата на народните република да се избира 
следниот број на пратениците: 
во Народна република Ср-

бија во групата на ин-
дустријата, трговијата и 
занаетчиството 
во групата на селското 
стопанство 

во Народна Република Хр-
ватска во групата на 
индустријата, трговија-
та и занаетчиството 
во групата на селското 
стопанство 

во Народна Република 
Словенија во групата на 
индустријата, тргови-
јата и занаетчиството 
во групата . на селското 
стопанство 

во Народна Република Б о -
сна и Херцеговина во 
групата на индустрија-
та, трговијата и занает-
чиството 
во трупата на селското, 
стопанство " """ 

57 народни пратеници 

22 народни пратеници 

43 народни пратеници 

10 народни пратеници 

23 народни пратеници 

2 народни пратеници 

30 народни пратеници 

9 народни пратеници 
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во Народна Република М а -
кедонија во групата на 
индустријата, трговија-
та и занаетчиството 11 народни пратеници 
во групата на селското 
стопанство 4 народни пратеници 

во Народна Република Цр-
на Гора во групата на 
индустријата, трновија- ^ 
та и занаетчиството 4 народни пратеници 
Е о групата на селското 

стопанството 1 народен пратеник 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-? 

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Р. п. бр. 396 

21 декември 1957 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар,^ Потпретседател, 

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

684. 
Врз основа на членот 156 став 5 од Законот 

за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист 
ма ФНРЈ" , бр. 51/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА И З Б О Р -
НИТЕ ОКОЛИИ ЗА И З Б О Р И Т Е НА НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
ШТО ЌЕ СЕ О Д Р Ж А Т НА 26 МАРТ 1358 ГОДИНА 

За изборите на народни пратеници за Соборот 
на производителите на Сојузната народна скуп-
штина се формираат следните изборни околии: 

А. ГРУПА ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИЈА И 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

I. Во Народна Република Србија 
1)̂  Изборна околија Б е л г р а д - В р а ч а р , која ги 

опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
општината Врачар; 

2)̂  Изборна околија Б е л г р а д ^ З в е з д а р а , која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
општината Звездара; 

3) Изборна околија Белград-Зем .ун I, која ги 
опфаќа стопанските организации на делот од по-
драчјето на општината Земун кој се граничи поч-
нувајќи од каналот на Аеродромската црпна ста-
ница узводно по Дунав до почетокот на улицата 
Максим Горки, по. средината на улицата Максим 
Горки до улицата Нада Диниќ, по средината на 
улицата Нада Диниќ пресечувајќи ја улицата Цар 
Душан до Новоградска улица, по десната страна 
на Н о в о с а д с к а улица до Угринозачка улица, по 
левата страна на Угриновачка улица до' Сењскиот 
трг, по средината на Сењскиот трг пресечувајќи 
ја Бежаниска улица до Вртарска улица, по сре-
дината на Вртарска улица до улицата 22 Октомври, 
по средината на улицата 22 Октомври до Теориич-
ка улица, по средината на Теориичка улица до 
подвожњакот на пругата Б е л г р а д - З а г р е б , а отта-
де по границата на општината Нов Белград и Зе -
мун до улицата на каналот на Аеродромската црп-
ка станица во Дунав; . 

4) Изборна околија Белград—Земун И, ко ја ги 
опфаќа стопанските организации на остатокот од 
делот од подрачјето н а . општината Земун и насе-
лените места Бата јница и Угриновци; 

5) Изборна околија Белград—Нов Белград, ко ја 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на општините Нов Белград и Сурчин; 

6) Изборна околија Б е л г р а д ^ П а л и л у л а , ко ја ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
општините Палилула и К р њ а ч а ; 

7) Изборна околија Белград—Раковица, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
општините Раковица, Бараево, Вождовац, Гроцка 
и Рипањ; 

8) Изборна околија Б е л г р а д - С а в с к и Венац I, 
ко ја ги опфаќа стопанските организации на делот 
од подрачјето на општината Савски венац ко ј се 
граничи почнувајќи од новиот Савски мост по ле-
вата непарна страна на Бранкова улица до Зелени 
венац, по парната страна на улицата Народни 
фронт и по парната страна на Масарикова улица, 
по парната страна на улица Маршал Тито до тр -
гот Димитрие Туцовиќ, по парната страна на бу-
леварот на Ј Н А до Пастерова улица, по непарната 
страна на Пастерова улица до улицата К н е з Ми-
лош, по непарната страна на улицата Кнез Ми-
лош до Бирчанинова улица, по непарната страна 
на Бирчанинова улица, по непарната страна на 
улицата Х а ј д у к Вељков венац до Немањица ули-
ца, по непарната страна на Немањина улица до 
т р г о т ' Братство и единство, по непарната страна 
на тргот Братство и единство до Караѓорѓева ули-
ца, по непарната страна на Караѓорѓева улица до 
Ж е л е з н и ч к а улица, целата Ж е л е з н и ч к а улица до 
стариот Савски мост, по десниот брег на Сава до 
новиот Саѕски мост; 

9) Изборна околија Белград—Савски венац II, 
ко ја ги опфаќа стопанските организации на делот 
од подрачјето на општината Савски венац, рој се 
граничи почнувајќи од стариот Савски мост по 
парната страна на тргот Братство и единство до 
Немањица улица, по парната страна на Немањица 
улица, по парната страна на Х а ј д у к В е л к о в ве-
нац до Бирчанинова улица, по парната страна на 
Бирчаиинова улица до улицата Кнез Милош, по 
парната страна на улицата Кнез Милош до ули-
цата Милош Поцерац, по парната страна на П а -
стерова улица, до булеварот на ЈНА, по парната 
страна на булеварот на ЈНА, по парната страна 
на улицата Вељко Лукиќ-Кур јак и на Р а т к а улт^-
ца, по парната страна на улица Милан Благо јевиќ-
Шпанац, по непарната страна на улицата К н е з 
Вишеслав, по непарната страна на Пионерска ули-
ца, по десниот брег на Т о п ч и е в с к а Река, по де-
сниот брег на Сава до железничкиот мост на Сава 
а потоа по десниот брег на Сава до стариот Саески 
мост. 

10) Изборна околија - Б е л г р а д - С т а р и град I, 
која ги опгѕ^ќа стопанските организации на делот 
од подрачјето на општината Стари Град, кој се 
граничи почнувајќи од Дунав к а ј Набој шина кула 
по Дог^оградски булевар — парна страна, по ули-
цата Тадеуш Кошќушки од бр. 24—44. по Госпо-
дг\п Јгчремова улица од бр. 1—31, по Капетан-Ми-

улица од бр 7—17, по Страхињиќа Вана ули-
ца бр. 45—73, по Француска улица од бр. 35 до к р а ј ; 

11) Изборна околија Б е л г р а д - С т а р и град II, 
ко ја ги опфаќа стопанските организации на делот 
од подрачјето на општината Стари град кој се гра-
ничи почнувајќи од Дунав к а ј Небојшина кула по 
непарната страна на Доњоградски булевар, по не -
парната страна на улицата Тадеуш Кошќушки, по 
Господар Јевремова улица од бр. 2—32, по Капетан-
Мишина улица од бр. 6—18, по Страхињиќа Вана 
улица од бр. 32—76, по Француска улица од бр. 
32 и 32а, по Душанова у л и ц а од бр. 90—98, по не-
парната страна на Цетињска улица до кра ј , по 
непарната страна на Македонска улица до К о л а р -
чева улица, по Коларчева улица до Кнез Михаи-
лова улииа, по К н е з Михаилова улица од бр. 2—8, 
по Обилиќор венац од бр. 9—27, по Топличин ве -
нац бр. 2—14, по Поп-Лукина од бр. 2—4, по Мае-
вичка улица - непарна страна, по парната страна 
на Бранкова улица до мостот; 

12) Изборна околија Белград—Стари град III, 
ко ја ги опфаќа стопанските организации на делот 
на подрачјето на општината Стари град ко ј се 
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граничи почнувајќи од Маевичка улица бр. 2—10, 
по Поп-Лукина улица од бр. 7—1, по Топ линин ве-
нац од бр. 1—31, по Обилиќев венац од бр. 2—32, 
по Кнез Михаилова улица од бр. 1—5, по Колар-
чева улица од бр. 1—11, по 'Македонска улица од 
бр. 2—16, по парната страна на улицата Моша Пи-
јаде до булеварот на Револуцијата, по булеварот 
на Револуцијата до улицата Кнез Милош — парна 
страна, по улицата Народни фронт до бр. 1—45, 
Зелени венац од бр. 2—14, по Бранкова улица од 
бр. 2—28; 

13) Изборна околија Белград—Стари град IV, 
која ги опфаќа стопанските . организации на делот 
од подрачјето на општината Стари град кој се 
граничи почнувајќи од улицата Моша Пијаде — 
парна страна до крај, по непарната страна на бу-
леварот на Револуцијата до Таковска улица, по 
Таковска улица — непарна страна до улицата Вој-
вода Добрњац, по непарната страна на Кнежелољ-
ска улица до Дунав, по парната страна на Фран-
цуска улица од Дунав до Душанова улица, по Ду-
шанова улица од бр. 65—73, по парната страна на 
Петињска улица до - Македонска улица, по непар-
ната страна на Македонска улица до улицата 
Браќа Југовиќи; 

14) Изборна околија Белград—Чукарица, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на општините Чукарица, Обреновац и Умка; 

15) Изборна околија Шабац, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Шабац, Бадовинци, Бела Црква, Богатин, 
Варна, Владимирци, Волујац, Дебрц, Доње Црни-
љево, Драгинац, Драгиње, Завлака, Коцељево, 
Крупањ, Лешница, Липолист, Мачвански Причи-
новиќ, Прњавор и Текериш; 

16) Изборна околија Ломница, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Лозница, Мали Зворник и Љубови ја; 

17) Изборна околија Ваљево, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Ваљево, Бањани, Бранковина, Дивци, Драпиќ, 
Каменица, Лелиќ, Мионица, Осечина, Пецка, При-
чевиќ, Рајковиќ, Стубо и Уб; 

18) Изборна околија Лазаревац, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Лазаревац, Лајковац, Белановица и Љиг; 

19) Изборна околија Титово Ужице, која ги 
опфаќа сто"ћансктие организации на подрачјето од 
административната околија Титово Ужице; 

'20) Изборна околија Приепоље—Нови Пазар, 
која ги опфаќа стопанските организации на по-
драчјето од административните околии Приепоље 
и Нови Пазар; 

21) Изборна околија Чанак, која " ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Чанак; 

22) Изборна околија Краљево, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Краљево; 

23) Изборна околија Крагуевац, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Крагуевац; 

24) Изборна околија Младеновац, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од ад-
министративната околија Младеновац; 

25) Изборна околија Смедерево, која ги опфаќа 
'стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Смедврево; 

26) Изборна околија Пожаревац—Неготин, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од р ̂ административните околии Пожаревац и Не-
готин; 

27) Изборна околија Заечар, која ги опфаќа 
'стопанските организации од подрачјето на општи-
ните Заечар, Књажевац, Миниќево, Кална и Бо-
Јвевац; 

28) Изборна околија Бор, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општината 
Бор; 

29) Изборна околија Светозарево^ која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините Светозарево, Бунар, Белушиќ, Драгоше-
вац, Параќин, Рековац и Сикирица; 

30) Изборна околија Куприја, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Куприја, Баѓрдан, Велики Поповиќ, Глоговац, 
Свилајнац, Седларе, Деспотовац, Доња Мутница, 
Поповац и Ресавица; 

31) Изборна околија Крушевац—Прокупље, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административните околии Крушевац и Про-
купље; 

32) Изборна околија Ниш I, која ги опфаќа 
стопанските организации на делот од подрачјето 
на општината Ниш кој се граничи по линијата на 
десниот "брег на И т н а в а до железничкиот мост а 
потоа по десната страна на железничката пруга 
Белград—Ниш до железничката станица и натаму 
до крајот на синорот на градот, вклучително и 
населените места — селата Медошезац, Попонац, 
Доњи Комрен, Горњи Кбмрен, Хум, Рујник, Л е к о -
виќ и војната пошта бр. 3472; 

53) Изборна околија Киш И, која ги опфаќа 
стопанските организации на делот од подрачјето 
на општината Ниш од левата страна на реката 
Нишава и левата страна на железничката пруга 
во правец Белград—Ниш од железничкиот мост и 
натаму до крајот на синорот на градот вклучител-
но населените места: селата Паси Полнана, Берба-
тово, Вукманово, Габровац, Суви До, Прва Кутии а, 
Радикина Бара, Лазарево Село, Коритњак, Нишка 
Бања, Брзи Брод, Доња Врежина и Доње Власе; 

34) Изборна околија Алексинац, која ги опфа-
ќа стопанските организации на подрачјето од оп-
штините Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, 
Горња Топоница, Горњи Матеевац, Дољевац, Доњи 
Душник, Житковац, Мрамор, Сврљиг, Соко Бања 
и Јелашница; 

35) Изборна околија Лесковац^"Пирот, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Лесковац и Пирот; 

36) Изборна околија Врање, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на 'адми-
нистративната околија Врање; 

37) Изборна околија. Нови Сад I, која ги оп-
фаќа стопанските организации на делот од подрач-
јето на општината Нови Сад — населените места 
Петроварадин, Буковац, Лединце и Сремска Каме-
ница, подрачјето на градот Нови Сад ограничено 
со булеварот Маршал Тито до улицата Жарко Зре-
њанин, по улицата Жарко Зрењанин, по улицата 
Војвоѓанске Бригаде и по улицата Димитрие Ту-
цовиќ до тргот Маркс и Енгелс, по железничката 
пруга до улицата Симо Матавуљ, по улицата Симо 
Матавуљ до левиот брег на Дунав — левата и де-
сната страна на наведените гранични улици и при-
паѓаат на оваа изборна околија. 

38) Изборна околија Нови Сад И, која ги оп-
фаќа стопанските организации на делот од под-
рачјето на општината Нови Сад, населените мег-а 
Ветерник, Руменка и Ценеј, подрачјето на градот 
Нови Сад ограничено со улицата Борис Кидрич, 
од улицата Војвоѓанске Бригаде до улицата Илт-га 
Огненовиќ, по улицата Илија Огненовиќ до буле-
варот Маршал. Тито, по булеварот Маршал Тито 
до тргот Слобода, по Његошева улица, по Масапи-
кова улица, по тргот Братство и единство, по 
меначка улица, по улицата Бранко Баиќ, по субо-
тичката железничка пруга до населбата Руменка, 
— левата и десната страна на овие гранични ули-
ци и припаѓаат на оваа изборна околија. 

39) Изборна околија Нови Сад ЈП, која. ги оп-
фаќа стопанските организации на делот од под-
рачјето на општината Нови Сад што се наоѓа на-
двор од подрачјата што ги опфаќаат изборната 
околија Нови Сад I и изборната околија Нови 
Сад И; 
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40) Изборна околија Банка Паланка, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините: Бачка Паланка, Бач, Бачки Петровац, 
Беочин^ Бешка, Гај добра, Госпоѓинци, Д вештово, 
ѓурѓево, Жабаљ, Змаево, Каќ, Кисак', Ковиљ, Мо-
шорин, Пивнице, Силбаш, Сремски Карловци, Те-
мерин, Тител, Футог, Челарево, Чуруг и Шајкаш; 

41) Изборна околија Врбас, која ги опфаќа сто-
панските организации, на подрачјето од админи-
стративната околија Врбас; 

42) Изборна околија Сомбор, која ги опфаќа 
стопанските организации на, подрачјето од општи-
ните Сомбор, Бездан, Сивац, Светозар Милетиќ, 
Чокопља, Кљаиќево, Станишиќ, Стапар и Телечка; 

43) Изборна околија Оџаци, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Оџаци, Апатин, Банки Брестовац, Богоево, 
Дорослово, Купусина, Ратково, Сонта, Српски Ми-
летиќ; 

44) Изборна околија Суботица—Стари град, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општините Стари Град и Нови Град; 

45) Изборна околија Суботица—Доњи Град, ко-
ја ги опфаќа стопанските организации на подрач-
јето од општините Доњи Град, Бајмок, Биково, 
Ѓурчин, Жедник, Палиќ и Таванкут; 

40) Изборна околијиа Сента -Банка Топола, ко-
ја ги опфаќа стопанските организации на подрач-
јето" на административните околии Сента и Банка 
Топела; 

' л7) Изборна околија Кикинда, која ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на адми-
нистративната околија Кикинда; 

48) Изборна околија Зрењанин, коЈа ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ната Зрењанин; 

49) Изборна околија Нови Бечеј, која ги опфа-
ќа стопанските организации од подрачјето на оп-
штините: Нови Бечеј, Банатско Караѓорѓево, Ве-
те јцгт, Бока, Ботош, Велиќе Ливаде, Елемир, Ечка, 
Житиште, Јаша Томиќ, Краишник, Комуне, Лаза-
р к о , ^Доленци, Нова Црња, Орлова^ Перлвз, Срп-
ска Црња, Српски Итебеј, Сутјеска, Томашевац, 
Торда и Чента; 

50) Изборна околија Вршац, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Вршац; 

51) Изборна околија Панчево, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративната околија Панчево; 

52) Изборна околија Сремска Митровица, која 
ги опфаќа стопанските организации од подрачјето 
на административната околија Сремска Митровица; 

Г̂ З) Изборна ^околија Приштина, која ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на општи-
ните Приштина, Девет Југовиќи, Качикол, Крпи-
меј, Лужане, Обилиќ, Орлане и Подуево; 

51) Изборна околија Урошевац, која ги опфаќа 
стопанските организации од подрачјето на општи-
ните Урошевац, Генерал Јанковиќ, Глоговац, Гра-

-т:ач::ца, Јањево, Качаник, . Коморане, Липљан, Ма-
гурл. Мухаџер Бабуш, Штимље и Штрпце; 

55) Изборна околија. Косовска Митровица, која 
ги опфаќа стопанските организации од подрачјето 
па административната околија Косовска Митро-
вица; 

38) Изборна околија Пеќ—Призрен, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
административните околии Пеќ и Призрен; 

57) Изборна околија Гњилаие, која ги опфаќа 
сторените организации на подрачјето од админи-
стративната околија Гњилане;. 

И. Во Народна Република Хрватска 
58) Изборна околија Осиек I, која ги-опфаќа 

стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Осиек—Горњи Град, Бизовац и Валпово; 

59) Изборна околија Осиек II, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-ч 
ните Осиек-Доњи Град, Батина, Бели Манастир, 
Дарда, Кнежеви Виногради, Чепин, Даљ, Маково, 
Ернестиново, Семељци, Горјани и Дрење; 

60) Изборна'околија Винковци, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-; 
нито Винковци, Иванков^, Стари Микановци, Мар-
кушица, Церна, Жупања, Оролик, Оток, Ниемци и 
Дреновци; 

61) Изборна околија Вуковар, која ги-опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Вуковар, Бобота, Товарник и Илок; 

62) Изборна околија Славонски Брод, која ги 
опфаќа стопанските организации на подоачјето од 
административната околија Славонски Брод; 

63) Изборна околија Нова Градишка, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето^ од 
административните околии Нова Градишка, Сла-
венска Пожега и Дарувар; 

64) Изборна околија Вировитица, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
административните околии Вировитица и Нашице; 

65) Изборна околија Бјеловар, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративните околии Бјеловар и Кутина; 

66) Изборна околија Копривница, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
административните околии Копривница и Кри-
жевци; 

67) Изборна околија Чаковец, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Чаковец; 

68) Изборна околија Вараждин, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Вараждин; 

69) Изборна околија Крапина, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Крапина; 

70) Изборна околија Загреб—Чрномерец, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Чрномерец; 

71) Изборна околија Загреб—Доњи Град I, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на општината Доњи Град западно од Гаева улица 
со целата Бериславиќева, Михановиќ^а и Гргур 
Нински улица и со Старчевиќевиот трг; 

72) Изборна околија Загреб—Доњи Град II, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Доњи Град источно од Гаева ул ина, 
вклучувајќи ја уште и Гаева улица, потоа улицата 
Никола Тесла, Масарикова улица и тргот Маршал 
Тито; 

73) Изборна околија Загреб—Медвешќак I, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од јужниот дел на општината Медвешќак до Мар-
тиќеза улица, која се исклучува; 

74) Изборна околија Загреб—Медвешќак II, ко-
ја ги опфаќа стопанските организации на подрач-
јето од северниот дел на општината Медвешќак до 
Мартиќева улица, која се вклучува; 

75) Изборна околија Загреб—Пешќеница, која 
ги опфаќа стопанските организации од подрачјето 
на општината Пешќбница; 

76) Изборна околија Загреб—Трње I, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
западниот дел на општината Трње од железнич-
ката пруга по Трњанска цвета до реката Сава, 
вклучително Трњанска цеста; 

77) Изборна околија Загреб — Трње И, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
источниот дел на општината Трње, од железнич-
ката пруга источно од Трњанска цеста до реката 
Сава; 

78) Изборна околија Загреб—Трешњевка I, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од северниот дел на општината Трешњевка до Кон-
чарева улица, Љубљаница и Автопатот; 
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79) Изборна околија З а г р е б - Т р е ш њ е в к а И, ко-
ј а ги опфаќа стопанските организации на подрач-
јето од јужниот дел на општината Трешњевка до 
Кончарева улица вклучувајќи ја и Кончарева ули-
ца, Љубљаница и Автопатот; 

30) Изборна околија Загреб—Максимир, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините Гореви Град, Максимир, Загребачка До-
брава, Сесвете, Дуго Село и Зелина; 

.81) Изборна околија Загреб—Суседград, која ги 
опфаќа стопанските Организации на подрачјето од 
општините Реметинец, Самобор, Су се д град, Велика 
Горица и Запрешиќ; 

82) Изборна околија Сисак I, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на општината 
Сисак; 

83) Изборната околија Сисак II, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Дубица, Двор, ^ Глина, Јабуковац, Костајница, 
Лекеник, Мартинска Вее, Петриња, Покупско, Суња 
и Жажина ; 

84) Изборна околија Карловац I, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ната Карловац; 

85) Изборна околија Карловац И, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините . Цетинград, Дуга Реса, Јастребарско, 
Крањак, Озаљ, Писаровина, Скакавац, Слуњ, То-
пуско, Војниќ, Вргин Мост и Жумберак; 

86) Изборна околија Огулин, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од администра-
тивната околија Огулин; 

87) Изборна околија Госпиќ, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од администра-
тивната околија Госпиќ; 

88) Изборна околија Риека—Стари Град I, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Стари Град источно од линијата која 
Ади од источниот раб на Истарскиот брег, по оската 
на Задарска улица преку Народниот трг, по оската 
на Барчиќева улица, по оската на Дежманова улица 
и по оската на шеталиштето Владимир Назор избива 
на Риечина т. е. на границата 'на општината: 

89) Изборна околија Риека—Стари Град П, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Стари Град западно од линијата опи-
шана во изборната околија Риека—Стари Град I; 

90) Изборна околија Риека—Сушак, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од оп-
штините Сушак, Бакар, Дрес, Краљевица, Крк, Ма-
ли Лошињ и Раб; 

91) Изборна околија Риека—Замет, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од оп-
штините Замет и Опатија; 

92) Изборна околија Делнице—Сењ, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на оп-
штините Цриквеница, Матуљи, Чабар, Делнице, Но-
ви Винодолски, Сењ и Скрад; 

93) Изборна околија Пула, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општините 
Пула, Водњане и Ровињ; 

94) Изборна околија Л абии, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општините 
Пор,еч, Вишњан, Новиград, Умаг, Бује , Мотовун, Б у -
зет, Пазин, Жмињ, Подпиќан и Л абии; 

95) Изборна околија Задар, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од администра-
тивната околија Задар; 

96) Изборна околија Шибеник, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од амнистра-
тивната околија Шибеник; 

97) Изборна околија Сплит I, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општината 
Сплит источно од линијата што оди од Ртот Сти-
нице во Каштеланскиот Залив кон крстосувањето 
на патот Ударник и Солинската цвета, а потоа во 
јужен правец по средината на Солинска цеста, по 

средината на улицата Народни Мученици, по сре-
дината на Ливањска улица, пб средината на улица 
Сињске жртве до тргот Начелни Бул ат, отаде по 
средината на Мармонтова улица, а потоа по рамниот 
правец преку Титовиот брег на море; 

98) Изборна околија Сплит II, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општина-
та Сплит западно од границата назначена за избор-
ната околија Сплит I; 

99) Изборна околија Сплит III, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Врач, Хвар, Каштела, Муќ, Омиш, Сињ, Со-
лни, Шолта, Триљ, Трогир, Вис, Врлика и Ж р к о в - ' 
ница; 

100) Изборна околија Дубровник, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративните околии Дубровник и Макарска; 

III. Во Народна Република Словенија 
101) Изборна околија Мурска Собота, која ги оп-

фаќа стопанските организации на подрачјето од ад-
министративната околија Мурска Собота; 

102) Изборна околија Птуј, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општините 
Горишница, Ленарт, Лешје, Ормож, Пољчане, Птуј, 
Раче, Словенска Бистрица, Средишче на Драва, 
Шентиљ и Марибор—Кошаки; 

103) Изборна ок,олија Марибор—Тезно, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општината Марибор—Тезно; 

104) Изборна околија Марибор--Центар, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општината Марибор—Центар; 

105) Изборна, околија Марибор-Руше , која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините Руше и Марибор—Табор; 

106) Изборна околија Словењградец, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од оп-
штините Чрна на Корошкем, Дравоград, Равне на 
Корошкем, Радље на Драва, Словенградец и Под-
велка; 

107) Изборна околија Шоштањ, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Мозирје, Шоштањ, Вранско и Жалец ; 

108) Изборна околија Цеље, која ги опфаќа сто-
панските организации н^, подрачјето на општината 
Цеље; 

109) Изборна околија Шентјур при Цеље, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општините Козје, Лашко, Рогашка Слатина, Сло-
венско Коњице, Т е н т ј у р при^ Цеље, Шмарје при 
Јелшах и Војник; 

НО) Изборна околија В и д е м - К р ш к о , која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на оп-
штините Брежице, В и д е м - К р ш к о , Сеново, Севница 
и Радече; 

111) Изборна околија Трбовље, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Храстник, Трбовље и Загорје на Сава; 

112) Изборна околија Ново Место, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на ад-
министративната околија Ново Место; 

113) Изборна околија Љ у б љ а н а - К о ч е в ј е , која ги 
рпфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините Љубљана--Рудник, Кочевме, Добрепол^е, 
Гросупље, Иванчина Горица, Лашче, Рибница и Со-
дражица; 

114) Изборна околија Љ у б љ а н а - Л и т и ј а , која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општините Љубљана—Бежиград, Љубљана—Мосте, 
Љубљана—-Поље и Литија; 

115) Изборна околија Љубљана--Камник, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на општините Љ у б љ а н а - Ш е н т в и д , Љ у б љ а н а - Ч р -
нуќе, Домжале, Камник, Менгеш и Моравче; 

116) Изборна околија Љ у б љ а н а - Ц е н т а р I, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Љубљанат-Центар, и тоа дел на оп-



Страна 1172 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^ Сабота, 28 декември 1957. 

штицата- западно од цртата: ЈБубљаиица до Тромо-
ствоје, преку Прешерновиот трг, Миклоптоза улица 
до Дража кова улицо., по Прг^акова ул т,уѓа до Рс-
сљеза улица, по Ресл4ева улица до Масарикова 
улица, по Масарикова улица до Шмартинска улица 
и по Шмартинска улица до Вилхарјева улица; 

117) Изборна околија Љуољана-Центар II, која 
ги опфаќа стопанските организации на останатото 
подрачје од општината Љубљана—Центар што не 
се опфатени во изборната околија Љубљана—Цен-
тар I; 

118) Изборна околија Љубљана—'Врхника, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општините Љубљана—Шитка, Љубљана—Вич, 
Боровница, Церкница, Доброва при Љубљана, Лога-
тец, Лошка Долина и Врхника; 

119) Изборив околија Шкофја Лока, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на 
општините Радовљица, Тржич, Шкофја Лока, Го-
рења Вас, Жслезники .и Жири; 

120) Изборна околија Крањ, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од општините 
Крањ и Церкље; 

121) Изборна околија Јесенице, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Блед, Бохињ и Јесенице; 

122) Изборна околија Горица, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Горица. 

123) Изборна околија Копер, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Копер; 

IV. Во Народна Република Босна и Херцеговина 
124) Изборна околија Бихаќ, која ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Бихаќ; 

125) Изборна околија Приедор, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Приедор; 

126) Изборна околија Бања Лука I, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општината Бања Лука; 

127) Изборна околија Бања Лука II, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
сите општини на административната околија Бања 
Лука, освен општината Ваља Лука; 

128) Изборна околија Дервента, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Дервента; 

129) Изборна околија Добој, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Добој; 

130) Изборна околија Брчко, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Брчко; 

131) Изборна околија Тузла I, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на населе-
ните места од општината Тузла, и тоа: Тузла, Б р -
кани, Црно Блато, Чалковиќи Доњи, Докањ, Долови, 
Грабовица Доња, Коловрат, Крижани, Орашје, Пар 
Село Горње, Пасци Дон,и, Пасци Горњи, Расовац, 
Симни хан, Славиновиќи, Сноз, Солина, Својтина, 
Ши Село, Тисавац, Трстје и Вршани; 

132) Изборна околија Тузла П, која ги опфаќа 
стопанските организации на останото подрачје од 
општината Тузла што не е опфатено со изборната 
околија Тузла I; 

133) Изборна околија Лукавац, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Лукавац, Турија, Босанско Петрово Село, Гра-
чаница, Сребрник, Подорашје, Шибошница, Лопаре 
и Горња Тузла; 

134) Изборна околија Живинице, која ги оп-
фаќа стопанските организации н а подрачјето од 
општините Живинице, Тојшиќи, Шековиќи, К л а -
дам^ Олово, Литва и Возуќа; 

135) Изборна околија ЗБОРНИК, која ги опфаќа 
стопанските организации на целото подрачје од 
административната околија Зборник; 

Г-Ѕ) Изборна околија Горажде, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од админи-
стративната околија Горажде; 

137) Изборна околија Центар Сараево, ко ја ш 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општината Центар Сараево; 

138) Изборна околија Ново Сараево I, која ги 
опфаќа стопанските организации на северниот дел 
од подрачјето на општината Ново Сараево, кои се 
граничи, од јужната страна од местото каде што по-
токот Сушицаг ја сече улицата Војвода Путник и 
оди во правац на запад по средината од таа улица, 
потоа по средината на Илиџанска цеста до место 
каде се одвојува Ра ј ловечка цеста и по средината 
од таа цеста до границата на општината Ново 
Сараепо; 

13ђ) Изборна околија Ново Сараево II, која. ги 
опфаќа стопанските организации на останато под-
рачје од општината Ново Сараево што не е сфатено 
со изборната околија Ново Сараево I; 

140) Изборна околија Сараево-Стари Град, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето^ 
од општината Стари Град Сараево, Пале, Прача и 
Соколац; 

141) Изборна околија И л ица, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Јелица, Вогошќе и Средње: 

142) Изборна околија Високо, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Високо, Кисељак, Фојница, Крешево, Хаџиќи, 
^Трново и Калиновиќ; 

143) Изборна околија Вареш, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Вареш, Бреза и Илијаш; 

144) Изборна околија Зеница I, која ги опфаќа 
стопанските организации од населените места на 
општината Зеница, и тоа: Арнаути, Биела Вода^ 
Дилимишиќи, Бризник, Црквица, Црнила, Добри-
љено, Другавци, Градина, Јасика, Јоковиќи, Јура-в 
јевиќи, Камберовиќи, Касаповиќи, ' Клопачки. Пе-
шевиќи, Врх, Кула, Лиеска, Мулиќи, Ново Село^ 
Осредак, Пепелари, Пешевиќи, Поце, Пониково, Пу-
хавац, Рзлиновиќи, Распоточје, Ричице, Сефу ј а,т 
Свиќе, Шиблиќи, Трешњева Глава, Урије, Вердат 
Врановски, Врхпоље, Вукозиќи, Захиќи, Живковс-
ки, и Радаково, како и делот на населеното место 
Зеница чија граница тргнува од подвожњакот и оди 
по пругата на нормалниот колосек до железнич-
ката станица, а оттаму по улицата Борис Кидрич, 
потоа по улицата Сава Ковачевиќ, пресечува! ќи ја 
улицата 12 април оди на почетокот од улицата Ма-
тија Губен а оттаму по линијата покрај Против-
пожарниот дом на реката Кочева; 

145) Изборна околија Зеница П, која ги опфаќа 
стопанските организации на останатото подрачје 
од општината Зеница кое не е опфатено во избор-
ната околија Зеница I; 

146) Изборната околија Какањ, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Какањ, Јањиќи, Бусовача и Витез; 

147) Изборна околија Завидовиќи, која ги опфа-
ќа стопанските организации на подрачјето од оп-
штините Зазидовиќ, Жепче и Немил а; 

148) Изборна околија Травник, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од опигШ-
ните Травник, Турбе и Нови Травник; 

149) Изборна околија Јајце, која ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративната околија Ја јце : 

150.) ,Изборна околија Ливно, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на адми-
нистративната околија Лиено; 

151) Изборна околија Мостар I, која ги опфатат 
стопанските организации, на подрачјето на општи-
ната Мостар; 
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152) Изборна околија Мостар II, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на сите 
општини на административната околија Мостар, 
остен општината Мостар; 

153) Изборна околија Требиње, која ги Опфаќа 
стопанските организации на целото подрачје на 
сдглинистративната околија Требиње; 

V. Во Народна Република Македонија 
154) Изборна околија Битола, која ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Битола, Бистрица, Демир Хисар, Дихово, Ку -
куречани и Новаци; 

155) Изборна околија Прилеп, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на општи-
ните Долнени, Кривогаштани, Крушево, Мориово, 
Плетвар, Прилеп и Тополчани; 

156) Изборна околија Куманово, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Куманово^, 

157) Изборна околија Охрид, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околија Охрид; 

158) Изборна околија Скопје — Идадија, која 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
од општината Идадија; 

159) Изборна околија Скопје — Кисела Вода, 
која ги опфаќа ^стопанските организации на по-
драчјето од општината Кисела Вода; 

160) Изборна околија Скопје — "Кале, која ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето од 
општината Кале, Ѓорче Петров и Бутељ; 

161) Изборна околија Скопје — Саат Кула, 
која ги опфаќа стопанските организации на по-
драчјето од општината Саат Кула, Петровец, Дра-
чево и Ракотинци; 

162) Р1зборнд околија Тетово, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од адми-
нистративната околина Тетово; 

163) Изборна околија Титов Велес, која ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето од 
административната околија Титов Велес; 

164) Изборна околија Штип, која ги опфаќа 
стопанските организации од административната, 
околија Штип; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 
165) Изборна околија Иванград, која ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Андриевиќ , Биело Поље, Градац, Ж а б л е к , 
Иванград, Кол ашик, Мојковац, Манастир Морача, 
Плав, Плевља, Рожај , и Томашево; 

166) Изборна околија Никшиќ, која ги опфѕк 'а 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Велимље, Грахово, . Даниловград, Никшиќ, 
Плужине и Шавник; 

167) Изборна околија Титотпад, која ги опфаќа 
стопанските организации на т 1 'рачјето од општи-
ните Бар, Вирпазар, Титоград и Улцињ; 

168) Изборна околија Цетиње, која ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето од општи-
ните Будва, Котор, Риека Црноевиќи, Тиват, Хер-
цегнови и Цетиње; 

Б. ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
1. Во Народна Република Србија 

1) Изборна околна а Белград — Смедерево, што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 

,град Белград и на административната околија 
Смедерево; 

2) Изборна околија Шабац, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на администра-
тивната околија Шабац; 

3) Изборна околија Ваљево, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на администра-
тивната околија Ваљево; 

4) Изборна околија Титово Ужице ^ Пријепо^ 
ље што ги опфаќа стопанските организации на адем! 
драчјето на административните околии Титовф 
Ужице и Пригјепоље; 

5) Изборна околија Чачак, што ги опфаќа сто^ 
ланските организации на подрачјето на одмини^ 
стративната околија Чанак; 

6). Изборна околија Краљево — Нови Пазар, што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административните околии Краљево и Нови Па-
зар; 

7) Изборна околија Крагуевац — Младенов а ц, 
што га опфаќа стопанските организации на п о д р а г 
чјето на административните околии Крагуевац и 
Младеновац; 

8) Изборна околија Пожаревац, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на адмши 
стратеви ат а околија Пожаревац; 

9) Изборна околија За јечар — Неготин, што ги 
опфаќа стопанските организации на по-драчјето н^, 
административните околии Заечар и Неготин; 

10) Изборна околија Светозарево, што ги опфа^ 
ќа стопанските организации на подрачјето на адми-
нистративната околија Светозарево; 

11) Изборна околија Крушевац, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на ада тзим 
стративната околија Крушевац; 

12) Изборна околија Ниш — Пирот, што ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Ниш и Пирот; 

13) Изборна околија Лесковац — Прокупље, што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административните околии Лесковац и Про-
купље; 

14) Изборна околија Вранче, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративната околија Врање; 

15) Изборна околија Нови Сад — Сомбор, што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на изборните околии Нови Сад и Сомбор; 

16) Изборна околија Суботица, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на адми^ 
нистративните околии Суботица, Банка Топола, / 
Сента и Врбас; 

17) Изборна околија Зрењанин-Кикинда , што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административните околии Зрењанин и К и -
кинда; 

18) Изборна околија Панчево-Вршац, што Ш 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Панчево и Вршац; 

19) Изборна околија Сремска Митровица, што 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административната околија Сремска Митровица^1 

20) Изборна околија Приштина'-Гњилане, штб 
ги опфаќа стопанските организации на подрачјето 
на административните околии Приштина и Гњич 
лане; 

21) Изборна околија Пеќ-Косовска Митровица^ 
што ги опфаќа стопанските организации на под-4 
рачјето на административните околии Пеќ и Коч 
совска Митровица; „ 

22) Изборна околија Призрен, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на адмич 
нистративната околија Примрен; 

II. Во Народна Република Хрватска 
23) Изборна, околија Осиек, што ги опфаќа сто-^ 

ланските организации на подрачјето на админи-
стративните околии ,Осиек и Винковци; ! 

24) Изборна околија Славонска Поже^а, што и4 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Славонска Пожега, На-^ 
шице, Славонски Брод и Нова Градишка; 

25) Изборна околија Сисак, што ги опфаќа сто-ѕ 
ланските организации на подрачјето на админи-. 
стративните околии Сисак, Кутина и Дарувар; Ј 
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26) Изборна околија Бјеловар, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии БјеЛовар, Копривница и Ви-
ровитица; 

27) Изборна околија Вараждин, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Вараждин, Чаковец и Кри-
жевци; 

28) Изборна околија Загреб, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Загреб и Крапина; 

29) Изборна околија Карловац, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративната околија Карловац; 

30) Изборна -околија Риека, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Риека, Пула и Огулин; 

31) Изборна околија Задар, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Задар, Госпиќ и Шибеник; 

32) Изборна околија Сплит, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Сплит, Макарска и Дубровник; 

III. Во Народна Република Словенија 
33) Изборна околија Марибор, што ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Цеље, Марибор и Мурска Со-
бота; 

34) Изборна околија Љубљана, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Горица, Копер, Крањ, Љубља-
на, Ново Место и Трбовље; 

IV. Во Народна Република Босна и Херцеговина 
35) Изборна околија Бихаќ и Ливно, што ги оп-

фаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Бихаќ и Лиено; 

36) Изборна околија Приедор, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето ца адми-
нистративната околија Приедор; 

37) Изборна околија Бања Лука, што-ги опфаќа 
стопанските оорганизации на подрачјето на адми-
нистративната околија Бања Лука; 

38) Изборна околија Добој и Дервента, што ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Добој и Дервента; 

39) Изборна околија Брчко, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративната околија Брчко; 

40) Изборна околија Тузла и ЗБОРНИК, што ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административната околии Тузла и ЗБОРНИК; 

- 41) Изборна околија Сараево и Горажде, што ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Сараево и Горажде; 

.42) Изборна околија Ја јце и Зеница, што ги оп-
фаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Ја јце и Зеница; 

43) Изборна околија Мостар и Требиње, што ги 
опфаќа стопанските организации на подрачјето на 
административните околии Мостар и Требиње. 

У. Во Народна Република Македонија 
44) Изборна околија Скопје, што ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Скопје и Куманово; 

45) Изборна околија Битола, што ги опфаќа 
стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Битола и Титов Велес; 

46) Изборна (околија Охрид,, што ги опфаќа 
Стопанските организации на подрачјето на админи-
стративните околии Охрид и Тетово; 

47) Изборна околија Штип, што ги опфаќа сто-
панските организации на подрачјето на адосииистреи 
тивката околија Штоп; 

VI. Во Народна Република Црна Гора 
48) Изборна околија Титоград, што ги опфаќа 

стопанските организации на подрачјето на сите оп-
штини во Народон^ Република Црна Гора. 

Р. п. бр. 403 
27 декември 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

685. 

Врз основа на членот 58 ста^ 2 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ШТО ГРАЃАНИТЕ НЕ-
ПОСРЕДНО ГИ ИЗБИРААТ ЗА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА1 

НА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 23 
МАРТ 1958 ГОДИНА 

За изборите на народни пратеници за Сојузниот 
собор на Сојузната народна скупштина што граѓа-
ните непосредно ги избираат на целата територија 
на Федеративна Народна Република Југославија на 
23 мапт 1958 година, се определуваат во админи-
стративните околии^следните изборни околии: 

I. Во НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

На подрачјето на околијата Белград: 
1) Изборна околија Белград—Вождовац, што го 

опфаќа подрачјето на општината Вождовац; 
2) Изборна околија Белград—Врачар, што го 

опфаќа подрачјето на општината Врачар; 
3) Изборна околија Белград—Звездара што го 

опфаќа подрачјето на општината Звездара; 
4) Изборна околија Белград—Земун, што го 

опфаќа подрачјето на општината Земун; 
5) Изборна околија Белград—Нов Белград, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Нов Белград 
и Сурчин; 

6' Изборна околија Белград—Палилула, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Па ли лула и Кр-4 
њача; 

7) Изборна околија Белград—Савски венац, што 
го опфаќа подрачјето на општината Савски венац? 

8) Изборна околина Белград—Стари Град I, што 
опфаќа дел од подрачјето на општината Стари 
Град,, кој се граничи со Бранкова улица' цела пар-
на страна, со Зелени венац парна страна од 2—14ѓ 
со Сремска улица цела парна страна, Коларчева 
парна страна цела, со Француска улица цела пар-
на страна и со десниот брег на Дунав и Сава до 
Бранкова улица; 

9) Изборна околија Белград—Стари Град И, 
што опфаќа дел од подрачјето на о.пштината Стари 
Град, кој се граничи1 со улицата Народни Фронт 
непарна страна од 4—45, со улицата Кнеза МилОша 
парна страна од 2—12, со Таковска улица непарна 
страна од 1—25, со Кнежопољска улица цела не-
парна страна, со брегот на Дунав и Сава од Кне-1 
жопољска до Француска улица, со Француска ули-
ца цела парна страна, со Коларчева улица цела 
непарна страна и со Сремска улица цела непарна 
страна; 
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10) Изборна околија Б е л г р а д - Ч у к а р и ц а , што ги 
опфаќа подрачјата на општините Раковица и Ч у -
б р и ц а ; 

11) Изборна околија Гроцка, што ги опфаќа 
подрачјата на општините ГрОцка, Бараево и Рипањ; 

12) Изборна околија Обреновац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Обреновац и Умка; 

На подрачјето на околијата Шабац: 
13) Изборна околија Шабац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Шабац, Варна, Волујац 
и Причиновиќ; 

14) Изборна околија Богатиќ, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Богатиќ, Бадовинци л 
Липолист; 

15) Изборна околија Владимирци, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Владимирци, Де-
брц, Доње Црниљево, Драгиње и Коцељево; 

16) Изборна околија Крупањ, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Крупањ, Бела Црква, 
Зав лака, Љубови ја и Мали З Б О Р Н И К ; 

17) Изборна околија Лозница, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Лозница, Драгинац, Ле-
шница и Текериш; 

На подрачјето на. околијата Ваљево: 
18) Изборна околија - Ваљево, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Ваљево, Дивци, Драпиќ, 
Мионица и Рајковиќ; 

19) Изборна околија Лазаревац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Лазаревац, Белановица 
и Љиг; . 

20) Изборна околија Осечина, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Осечина, Б р а н к о в и ќ , 
Каменица, Лелиќ, Пецка, Причевиќ и Стубо; 

21) Изборна околија Уб, што ги опфаќа под-
рачјата на општините Уб, Бањани и Лајковац; 

На подрачјето на општината Титово Ужице: 
22) Изборна околија Титово Ужице, што ги оп-

фаќа подрачјата на општините Титово Ужице, 
Кремна, Љубиш, Равни и Чајетина; 

23) Изборна околија Баина Башта , што ги о п -
фаќа подрачјата на општините Баина Башта , К а -
ран, Косј ериќ и Костоевиќи; 

24) Изборна околија Пожега, што ги опфаѓа 
подрачјата на општините Пожега, Ариље, Ј е ж е в и -
ца и Крушчица ; 1 

На подрачјето на околијата Приепоље: 
25) Изборна околија Приепоље, што го опфаќа 

подрачјето на административната околија Прие-. 
поље; 

На подрачјето на околијата Нови Пазар) 
26) Изборна околија Нови Пазар, што ги о п ф а -

ќа подрачјата на општините Нови Пазар, Дежева , 
1Лукаре, Трнева, Тутин и Рајчиновиќе; 

27) Изборна околија Сјеница, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Сјеница, Делимеѓе, Дуга 
Пољана и Угао; 

На подрачјето на околијата Чанак: 
28) Изборна околија Чачак , што ги опфаќа под-

рач јата на општините Чачак , Мрчаевци, Прељине 
и Трбушани; 

29) Изборна околија Горњи Милановац, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Горњи Милано-
в а ^ Бершиќи, Прашина и Рудник; 

80) Изборна околија Гуча, што ги опфаќа под-
рачјата општините Гуча, Заблаќе, Лучани и Овчар 
Б а њ а ; 

31) Изборна околија Ивањица, цгго ги опфаќа 
подрачјата на општините Ивањица, Брезово, Деви-, 
ки, Каона, Ковиље, Кушиќи и Меѓуречје; 

На подрачјето на околијата Краљево: 
32) Изборна околија Краљево, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Краљево, Врба, Врњачка 
Бања , Врњци, Витановац и Лаѓевци; 

33) Изборна околија Рашка , што ги опфаќа 
подрачјата на општините Рашка , Баљевац, Богу-
товац, Конарево, Лешак, Самоила и Ушќе; 

На подрачјето на околијата Крагуевац: 
34) Изборна околија Крагуевац, што го опфаќа 

подрачјето на општината Крагуевац; 
35) Изборна околија Рана, што ги опфаќа под-

рач јата на општините Рача, Баточина, Лапово и 
Чумиќ; 

36) Изборна околија Книќ, што ги опфаќа подч 
рачјата на општините Книќ, Варе, Горња Сабанта,; 
Гружа и Ст^агари; 

На подрачјето на око л и јата Младеновац: ч 

37) Изборна околија Младеновац, што ги опфач 
ќа подрачјата на општините Младеновац, Раља и 
Сопот; 

38) Изборна околија Арангеловац, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Арангеловац, Доњча 
Шаторња и Топола; 

39) Изборна околија Смедеревска Паланка, што 
ги опфаќа, подрачјата на општините Смедеревска 
Паланка, Кусадак и Наталинци; 

На подрачјето на околијата Смедерево: 
40) Изборна околија Смед врево, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Смедерево, Азања, Колач 
ри, Мала Крена, Селевац и Умчари; 

41) Изборна околија Велика Плана, што ги оп-: 
фаќа подрачјата на општините Велика Плана, Кр-( 
њево, Лозовик, Марковац, Милошевац, Михајловац 
и Осипаоница; 

На подрачјето на околијата Пожаревац:, 
42) Изборна околија Пожаревац, што го опфач 

ќа подрачјето на општината Пожаревац; 
43) Изборна околија Велико Градиште, што ги 

опфаќа подрачјата на општините Велико Градиште,! 
Голубац, Маиловац и Раброво; 

44) Изборна околија Жабари , што ги опфаќа 
подрачјата на општините Жабари , Александровац, 
Мало Црниче и Рашанац; 

45) Изборна околија Кучево, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Кучево, Жагубица и Мај-: 
данпек; 

46) Изборна околија Петровац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Петровац, Велико Лаоле 
и Крепољин; 

На подрачјето на околијата Неготин: 
'47) Изборна околија Неготин, што ги опфаќа 

подрачјето на општините Неготин, Браќевац, Б р у -
сник, Кббишница, Р а ј а ц и Салаш; 

48) Изборна околија Кладово, што ги опфаќа 
подрачјата на општините К л а д ово, Б р з а Паланка , 
Доњи Милановац, Јабуковац и Рудна Глава; 

На подрачјето на околијата Заечар: 
49) Изборна околија Заечар, што ги е п ф а ќ з 

подрачјата на општините Заечар и Миниќевс: 
50) Изборна околија Бор, што ги опфаќа по^ 

драч јата на општините Бор и Бољевац; 
51) Изборна околија К њ а ж е в а ц , што ѓи опфаќа 

подрачјата на општините Ќ њ а ж е в а ц и Кална ; 

На подрачјето на околијата Светозарево: 
52) Изборна околија Светозарево, што ги опфач 

ќа подрачјата на општините Светозарево, Велушина 
Бунар , Рековац и Драгошевац; 
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53) Изборна околија Параќин, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Парафин, Доња Мутница, 
Поповац и Сикирица; 

54) Изборна околија Свилајнац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Свилајнац, Багрдан, Ве-
лшки Поповиќ, Глоговац и Седлгре; 

55) Изборна околија Куприја, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Куприја, Деспотовац и 
Ресавица; 

На подрачјето на околијата Крушевац: 
56) Изборна околија Крушевац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Крушевац и Јасика; 
57) Изборна околија Александровац, што ги оп-

фаќа подрачјата на општините Александровац. 
Блажево, Брус и П л е т ; 

58) Изборна околија Варварин, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Варварин, Ражаш и Ки-
ќевац; 

59) Изборна околија Велики Купци, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Велики Купци г Вз-
лики Шиљеговац, Жабаре и Модрица; 

60) Изборна околија Трстеник, 'што ги опфаќа 
подрачјата на околиите Трстеник, Велика Дренова 
и Стопања; 

На подрачјето на околијата Прекуиље: 
61) Изборна околија Прокупље, што ги опфа-

ќа подрачјата на општините Проку пље, Б е л о в и в, 
Крушевица и Мала Плана; 

62) Изборна околија Житораѓа, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Житораѓа, Житни Поток 
и Мерошина; 

63) Изборна околија Куршумлија, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Куршумлија, Бла -
це,. Меркез и Рача; 

1. ' 
На подрачјето на околијата Ниш: 

64) Изборна околија Ниш.1, што ги опфаќа по-
драчјето на општината Ниш ,кое лежи на левата 
страна од линијата што тргнува од бедемот на 
Тврдината преку железниот мост, потоа по пло-
штадот Ослобоѓење, по улицата Победа, по улица-
та Први Устанак (обете страни), по улицата Њего-
шева (обете страни), по улицата Церска (обете 
страни) л по улицата Горична (обете страни) до 
крајот на синурот на градот, вклучувајќи ги и на-
селените места ' — селата Доња Врежина, Брзи 
Брод, Суви До, 'Нишка Бања, Коритњак, Лазарево 
Село, Радикина Бара и Прва Кутина; 

65) Изборна околија Ниш П, што опфаќа дел 
од подрачјето на општината Ниш кој лежи на де-
сната страна од линијата што тргнува од желе-
зниот мост ка ј Тврдината, по плоштадот Ослобо-
ѓење, по улицата Победа и натаму западно од ли-
иијата на изборната околија Ниш I до крајот на 
еинурот на градот, вклучувајќи ги и населените 
места — селата Габровац, Бербатово, Вукманово, 
Доње Власе, Паси Полана, Медошевац, Поповац, 
Доњи Комрен, Горњи Комрен, Хум, Рујник и Ле-
скови^, 

66) Изборна околија Алексииац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Алексинац и Соко Бања; 

67) Изборна околија Бела Паланка, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Бела Паланка и 
Сврљиг; 

68) Изборна околија Житковац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Житковац, Горња Топо-
ница и Мрамор; 

л69) Изборна околија Јелантица , што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Јелашница, Гацин Хан, 
Дољевац, Доњи Душник и Горњи Матеевац; 

На подрачјето на околијата Лесковац: 
72) Изборна околија Лесковац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Лесковац, Бошњаце н 
Вучје; 

73) Изборна околија Власотинце, што ги опфа-
ќа подрачјата на . општините Власотинце, Грделица, 
Даркови^, Предеане, Своѓе и Црна Трава; 

74) Изборна околија Лебане, што ги опфаќа 
подпачјата на општините Лебане, Бољник и Мед-
веѓа ; , . / 

75) Изборна околија ' Печењевце, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Печењевце, Брестовац, 
Косанчиќ и Маној ловце; 

На подрачјето на околијата Бран,е: 
70) Изборна околија Впање, што ги опфаќа по-

драчјата на општините Вранче, Браноска Бања, Тр-
говиште' и Ристовац; 

77) Изборна околија Босилеград, што ги опфа-
ќа 'Подрачјата на општините Босилеград и Влади-
на Округлица; 

78) Изборна околија Бујановац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Бујаковац, Кленике и 
Прешево; 

79) Изборна околија^ Владичин Хан, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Владичин Хан, Вла-
се и Сурдулица; . 

На подрачјето на околијата Нови Сад: 
80) Изборна околија Нови Сад I, која опфаќа 

дел од подрачјето на општината Нови Сад — на-
селените места: Петроварадин, Сремска Каменица, 
Лединтте и Буковац, како и дел од подрачјето на 
гра^ Нови Сад кој се граничи со Улиците: Дунавска, 
Змај-Јовина, со плоштадот Слобода, со плоштадот 
ЈНА, со плоштадот 7 јули, со булеварот на Рево-
луцијата до кра ј и со Суботичка пруга до Р у м е н а ^ : 
киот атар со тоа што левата и . десната страна на 
граничната улица Дунавска, на плоштадот Слобо-
да, на плоштадот ЈНА и на плоштадот 7 јули ќе ќ 
припаднат на оваа изборна околија; 4 

81) Изборна околија Нови Сад II, која опфаќа 
дел од подрачјето на општината Нови Сад — на-
селените места: Ченеј,, Руменка и Ветерниќ, како 
и останатиот дел од потесното подрачје на градот 
Нови Сад, со тоа што левата и деснава страна на 
граничната улица Змај-Јовина и на булеварот на 
Резолуцијата ќе и припаднат на оваа изборна око-
ли ј а: 

82) Избоона околија Банки П^трован. што ги 
опфаќа подрачјата на општините Бачки Петровац, 
Берати, Змаево, Кисач, Футог и Темерин; 

83) Изборна околија Банка Паланка, што ги 
опфаќа подпачјата на општините Бачка Паланка, 
Бач, Гал добра, Деспотово, Пивнице, Силбаш и 
Челаоево: 

84) Изборна околија Ж^балв, што ги опфаќа 
подрачјата на огптттингЈте Жабаљ, Бешка, Госпо-
ѓинци, ѓурѓево, Каќ, Ковиљ, Мошорин, Сремски 
Ќар л Овци, Чуруг, Тител и Шајкаш; 

На подрачјето на околијата Врбас: 
85) Изборна околија Впбас, што ги опфаќа по-

драчјата на општините Врбас, Кула, Руски Крстур 
и Црвенка; 

86) Изборна околија Бечеј, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Бечеј, Бачко Градиште,, 
Бачко Петрово Село и Србобран; 

На подрачјето на околијата Пирот: На подрачјето на околијата Сомбор: 
70) Изборна околија Пирот, што ги опфаќа по- 87) Изборна околија Сомбор, што ги опфаќа по-

драчјата на општините Пирот, БабушНица и Темска; драчјата на општините Сомбор, Апатин и Купусина? 
71) Изборна околија Димитррвград, што ги рп- 88) Изборна ^околија Бездан, што опфаќа по-

фаќа подрачјата на општините Димитровград, Ви- драчјата нћ"'општините Вездан, Клаиќево, Свето-
сочка, Ржана, Звонце и Суково; зар Милетиќ, Сиѕвац, Станишиќ. Телечка и Чонопља; 
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На подрачјето на околијата Банка Топола: 
90) Изборна околија Бачка Топола, што го оп-

фаќа подрачјето на административната околини 
Ванка Топола; 

На подрачјето на околијата Суботица: 
91) Изборна околија Суботица'—Доши Град, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Доши Град, 
Бајмак Гурѓин^ Таванкут, Биково и Жеденик; 

92) Изборна околија Суботица—Стари Град, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Стари Град, 
Нови Град и Палиќ; 

На подрачјето на околината Сента: 
93) Изборна околија Сента, што гиу опфаќа по-

драчјата на општините Сента и Ада; 
94) Изборна околија Кањмжа, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Кањижа, Мартонош и 
Хоргош; 

На подрачјето на околијата Кикинда: 
95) Изборна окшија Кикинда, што ги опфата 

подрачјата на општините Кикинда, Бвшаид и Нови 
Козарти; 

96) Изборна околија Нјоови Кнежев ац. што ги 
опфаќа подрачјата на општините Нови Кнежевац, 
Банатско Аранѓелова, Мокрин, Ново Милошево, 
Ѕока и Падеј; 

На подрачјето на околијата Зрењанин: 
97) Изборна околија Зрењанин, што го опфаќа 

подрачјето на општината Зрењанин; 
98) Изборна околија Енка, што ги опфаќа по-

драчјата на општините Ечка, Бока. Ботош, Јаша 
Томиќ, Крашпник, Орловат, -Перлез," Сутјеска. 1Чи 
машевац и Чеш-а; 

99) Изборна околија Нови Бечеј, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Нови Бечеј. Елемир, Ж и -
телите, Ќумаие, Лазарево, Мелеици и Торда; 

100) Изборна околија Нова Црња, што ги опч 
фаќа подрачјата на општините Нова Црња, Банат-
ско Карашрѓево, Бегејци, Велиќе Ливада. Српска 
Црња и Српски Итебеј; 

На подрачјето на околијата Вршац: 
101) Изборна околија Вршац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Вршац, Велика Греда, 
Гудурица, Локве и Пландиште; 

102) Изборна околија Бела Црква, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Бела Црква. Ба-
натски Карловац, Јасеново, Куштиљ и Умл^а; 

На подрачјето на околијата Панчево: 
103) Изборна околија Панчево, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Панчево и Олово; 
' 104) Изборна околија Кованица, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Копаница, Балетско Ново 
Село, Дебељвча, Долово. Иланџа, Јарковац, Кана-
рево, Падина, Уздда и Црепада; 

105) Изборна околија Ковин, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Кевин, Алибунар, Бас ани-
цин Владимироеац, Мраморак и Омољица; 

На подрачјето на околијата Сремска Митровица! 
106) Изборна околија Сремска Митровица, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Сремска Ми-
тровица, Велшки Раданци, Мачваеска Митроазица^ 
Платичево и Хртковци; 

107) Изборна околија Рума, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Рума, Врдаик, Ирш\ К у -
пеново, Пеќинаци, Пушнци и 

108) Изборна Околија Стара Пазова, што ги оп-
фаќа подрачјата на опшгишт^ Стара Пазова. Војка, 
шлубишцК Индија, Нова Пазова, Нови Сланкамен, 
Стари Бановци и Шуманов-и^; 

109) Изборна околија Шид, штд ги опфаќа по-
драчјата на општините Шид, Ердевик, Кузман, Ку-
куевци, Мартинци, Моревиќ и Палма; 

На подрачјето на околијата Приштина: 
НО) Изборна околија Приштина, што ги опфа-

ќа подрачјата на општините Приштина, Грачаница^ 
Јањево и Обилиќ; . 

111) Изборна околија Липљан, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Липљан, Глоговац, Ко- . 
мораме, Магуре, Мухаџер Бабуш и Штимље; 

112) Изборна околија Подуево. што ги опфаќа 
подрачјата на општините Подуево. Девет Југовиќа, 
Лужаме, Качикол, Крпимеј и Орлане; 

113) Изборна, околија Урошевац, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Урошевац, Генерал 
Јанковиќ, Катаниќ и Штрпце; 

На подрачјето на околијата Косовска Митровица: 
114) Изборна околија Косовска Митровица, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Косовска Ми-
тровица, Бањска Лепосавиќ, Слатина и Зубин По-
ток; 

115) Изборна околија В учи трн, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Вучитрн, Прилужје, Руд-
ник, Стаари Трг и Србица; 

На подрачјето на околијата Пеќ: 
116) Изборна околија Пеќ што ги опфаќа по-

драчната на општините Пеќ, Барале, Дреље и Ље-
шане; 

117) Изборна околија Г'аковица, што ги дофаќа 
подрачјата на општините Г'аковица, Дечане, Јуник, 
Поношевац и Црмљане; 

118) Избореа околија Гураковац, што ги оп-
фаќа подрачјата ма општините Гураковац. Добра 
фода, Исток, Киево и Клина; 

На подрачјето па околијата Призрен: 
119) Изборна околија Презрен, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Призрен, Велика Круша 
и Орелска; 

120) Изборна околија Драгаш, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Драгаш, Белобрад. Вла-
шња, Ѓокај и Рогскво; 

121) Изборна околија Ораховац, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Ораховац, Бањан, Рат-
ковац и Сува Река; 

На подрачјето на околијата Гњилане: 
122) Изборна околија Гњилане, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Гњилане. Вишна, Жегра 
и Пожаране; 

123) Изборна околија Косовска Каменица, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Косовска Ка-; 
меница, Мучиврце, Ново Брдо, ОгошТе и Рани лук; 

П. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
На подрачјето на околијата Осиек: 

124) Изборна околија Бели Манастир, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Батина, Бели Ма-
настир, Дарда и Кнежеви Виногради; 

125) Изборна околија Осиек1, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Осиек—Горњи Град и 
Осиек—Доши Град; 

126) Изборна околија Валпово, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Валпово, Чепин, Бизовац 
и Даљ; 

127) Изборна околија Гаково, што ги опфаќа; 
подрачјата на општините Маково, Семељци, Горч 
Зани, Дрење и Ернестиново. Ј 
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На подрачјето на околијата Винковци: 
128) Избореа околија Вуковар, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Вуковар, И лок, Товарник 
и-Вобота; 

. 129) Изборна околија Винковци, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Винковци, Иванково, 
Стари Микановци, Маркушица и Оролик; 

130) Изборна околија Ж у п а њ а , што ги опфаќа 
подрачјата на општините Ж у п а њ а , Церна, Дренов-
ци, Оток и Ниемци. 

На подрачјето на околијата Нашице: 
131) Изборна околија Нашиде, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Нашице. Гургеновац, К о -
шка и Подгорач; 

132) Изборна околија Доњи Михол^ц, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Орахсшица, Доши 
Михољац, Шљивошевци и Црнац. , 

На подрачјето на околијата Славовска Пожега: 
133) Изборна околија Славонска Пожега, што 

го опфаќа подрачјето на административната око-
лија Славонска Пожега. 

На подрачјето на околијата Славонски Брод: 
134) Изборна околија Врпоље, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Бабина Греда, Славонски 
Шамац, Врпоље, Доњи Андриевци, Левањска В а -
рош и Трњани; 

135) Изборна околија Славонски Брод, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Славонски Брод, 
Бродски Ступник и Лужани. 

На подрачјето на околијата Нова Градинска; 
136) Изборна околија Нова Градишка, што го 

опфаќа подрачјето на административната околија 
Нова Градишка. 

На подрачјето на околијата Дарувар: 
137) Изборна околија Дарувар, што го опфаќа ' 

подрачјето на административна околија Дарувар. 

На подрачјето на околијата Вировитица: 
138) Изборна околија Подравска Слатина, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Подравска 
Слатина, Чаѓавица, Нова Буковица , Вок'ин и Су-
жопоље; 

139) Изборна околија Вировитица, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Вировитица, Гра-
дина, Шпишиќ — Буковица и Питомача. 

На подрачјето на околијата Копривница: 
140) Изборна околија ѓурѓевац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Ѓурѓевац, Клоштар По-
дравски, Фердинандовац, Вирј е, Новиград Подрав-
ски и Гола; 

141) Изборна околија Копривница, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Копривница, Соко-
л о в а ^ Дрње и ѓелековец. 

На подрачјето на околијата Чековец: 
142) Изборна околија Прелог, што ги опфаќа 

општините Декановец, Доњи Краљевац, Коториба 
Коториба и Прелог; 

143) Изборна околија Чаковец, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Чаковец, Мурско Сре-
диш ќе и Стригова. 

На подрачјето на околијата В ар аж дин: 
144) Изборна околија Лудбрег, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Лудбрег, Нови М а р о ф и 
Варја;кдинскз Топливе ; 

145) Изборна околија Вараждин , што ги оп-
ф а ќ а подрачјата на општините В а р а ж д и н и В и -
довец; -

146) Изборна околија Иванец, што го опфаќа 
подрачјата на општините Иванец, ЈГепоглава и 
Виница. " 

На подрачјето на околијата Прашена: 
147) Изборна околија Крапина . што ги опфаќа 

^подрач јата на општините Крапина , Забок, Беде-
ковшќина и Миховљан; 

148) Изборна околија Преграда, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Преграда, Клањец, Ве-
лико Трговиште и Орославје ; 

149) Изборна околија Златар , што ги опфаќа 
подрачјата на општините Златар , Коњшќина, М а -
рија Бистрица и Доња Стубица. . 

На подрачјето на околијата Крижевци: 
150) Изборна околија Крижевци? што го оп-

ф а ќ а подрачјето н а . административната околија 
Крижевци . 

На подрачјето на околијата Бјеловар: 
151) Изборна околија Бјеловар, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Б јеловар , Чазма, Рови-
шќе и Капела ! 

152) Изборна околија БуливацЈ што ги опфаќа 
подрачјата на општините Велико Тројство, Ј3ули-
нац, Велики Грѓевац, Херцеговац и Иванска. 

На подрачјето на околијата Купена: 
153) Изборна околија Кутина, што го опфаќа 

подрачјето на административната околија Кутина; 

На подрачјето на околијата Смсак: 
154) Изборна околија Сисак, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Сисак, Лекеник, Мар-
т и н е з Вее, Покупско и Ж а ж и н а ; 

155) Изборна околија Петрино , што ги опфаќа 
подрачјата на општините Глина, Ј абуковац и П е -
т р и н о ; 

156) Изборна околија Костајница, што ги оп-
ф а ќ а подрачјата на општините Дубица, Двор, К о -
стајница и Суња. 

На подрачјето на околијата Загреб: 
157) Изборна околија Загреб — Чрномерец, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Чрномерец и 
Суседград; 

158) Изборна околија Загреб — Доши Град, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Доњи Град и 
Горњи Град; 

159) Изборна околија Загреб — Максимир, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Максимир и 
Загребачка Дубрава; ч 

160) Изборна околија Загреб — Медвешќак, што 
го опфаќа подрачјето на општината Медвешќак: 

161) Изборна околија Загреб — Трешњевка, 
што го опфрќа подрачјето на општината Т р е -
шњевгса; 

162) Изборна околија Загреб — Трње, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Т р њ е и Пеш к ' е -
ница; 

163) Изборна околија Велика Горица, што ги 
опфаќа подрачјата н а ,општините Реметинец и 
Велика Горица; 

164) Изборна околија Самобор, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Самобор, и Запрешиќ; 

165) Изборна околија Сесвете, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Сесвете, Дугоеело и З е -
лина. 

На , подрачјето на околијата Карловац: 
166) Изборна околи ја Јастребарско, што ги опч 

ф а ќ а подрачјата н а општините Јастребарско, П и -
саровина и Жумберавд 
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167) Изборна околија Карловац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Карловац и Скакавац; 

168) Изборна околија Војник, што ги опфаќаа 
подрачјата на општините Слуњ, Цетинград, Бој ни ќ, 
Топуско и Вргин Мост; 

169) Изборна околија Дуга Реса, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Дуга Реса, Озаљ и 
Крњак. 

На подрачјето на околијата Огулмн: 
170) Изборна, околија Огулин, што го опфаќа 

подрачјето на административната околија Огулин. 

На подрачјето на околијата Риека: 
171) Изборна околија Делница, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Бакар, Цриквеница, Ма-
слар, Делнице, Краљевица и Скрад; 1 

172) Изборна околија Риека — Стари Град, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Стари Град 
и Замет; 

173) Изборна околија Риека — Сушан, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Сушан, Матуљи 
и Опатија; 

174) Изборна околија Црес — Лошињ, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Дрес, Мали Ло-
шин,, Нови Винодолски, Крк, Раб и Сењ. 

На подрачјато на околијата Дула: 
175) Изборна околија Пазин, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Пазин, Подпиќан, Жмињ, 
Мотовун и Бузет; 

176) Изборна околија Пореч, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Ровињ, Водњан, Пореч, 
Новиград, Умаг, Бује и Вишњан; 

177) Изборна околија Пула, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Пула и Л абии. 

На подрачјето на околијата Госпиќ; 
178) Изборна околија Оточац, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Перушиќ, Оточац, Вр-
вовине, Титова Кореница, Плитвички Езера и Уд-
бина; 

.179) Изборна околија Госпиќ, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Госпиќ, Грачац, Карло-
вац Срб и Доњи Лапац. 

На подрачјето на околијата Задар: 
180) Изборна околија Биоград, што ги опфаќаа 

подрачјата на општините Преко, Иж Вели, Сали, 
Божава, Молат, Силба, Паг и Биоград; 

181) Изборна околија Задар, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Задар, Земуник, Ште-
дар ј е, Нин и Ражанац; 

182) Изборна околија Бенковац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Бецковац, Обровац, 
Смилчиќ и Новиград; 

183) Изборна околија Книн, што ги опфаќа 
подрачјата на општините ДрНиш и Книн. 

На подрачјато на околијата Шибеник: 
184) Изборна околија Шибеник, што ти опфаќа 

подрачјата на општините Шибеник и Примоштен; 
185) Изборна околија Скрадин, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Кистање, Оклај, Сефа-
дин, Станковци, Тиесно и Водице. 

На подрачјето на околијата Сплит: 
186) Изборна околија Сињ, што ги опфаќа по-

драчјата на општината Сињ, Триљ и Врлина; 
187) Изборна околија Трогир, што ги опфаќа 

Подрачјата на општине Трогир, Накитела, Солин, 
Муќ и Шолта; 

188) Изборна околија Сплит, што го опфаќа 
подрачјето на општината Сплит; 

189) Изборна околија Омиш — Врач, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Оогиш, - Врач, 
Хвар, Вис и Жрновница. 

На подрачјето на околната Макарека: 
190) Изборна околија Имотски, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Имотски, Ловреќ и За 
гвозд; 

191) Изборна околија Макарсќа, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Макарова, Метковиќ, 
Опузен, Плоче и Вргорац. 

На подрачјето на околијата Дубровник: 
192) Изборна околија Дубровник, што го опи 

фаќа подрачјето на административната околија 
Дубровник. 

ГО. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
На подрачјето на околијата Мурска Собота: 
193) Изборна околија Мурска Собота, што ги 

опфаќа подрачјата на општините Мурска Собота, 
Цанкова, Град, Петровци—Шал овци, Мартијанци 
и Лендава; ' 

194) Изборна околија Љутомер—Радосна, што 
ги опфаќа подрачјата на општините ЈБутомер, Ви-
дем при Шчавници, Горња Радгона и Белтинци, 

На подрачјето на околијата Марибор: 
195) Изборна околија Омож, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Средишче, Ормож, Го-
ришница, дел од општината Птуј (подрачје на 
бившата општина Видем), Лешје и Пољчане; 

196) Изборна околија Птуј, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Птуј, без подрачјето на 
бившата општина Видем, и општината Ленард; 

197) Изборна околија Марибор — Шентиљ, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Марибор — 
Центар, Марибор — Кошаки и Шентиљ; 

198) Изборна околија Марибор — Словенска 
Бистрица, што ги опфаќа подрачјата на општи-
ните Марибор — Тезно, Раче и Словенска Би-
стрица; 

199) Изборна околија Марибор — Руше, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Подвелка, 
Руше и Марибор — Табор; 

200) Изббрна околија Словењградец, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Чрна на Коро-
шкем, Дравоград, Равне на Корошкем, Радље об , 
Драви и Словењградец. 

На подрачјето на околијата Цеље: 
201) Изборна околија Шоштањ, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Мозирје, Шоштањ, Вран-
ско и Жалец; , ? 

202) Изборна околија Цеље, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Цеље, Словенске Коњице 
и Војник; 

203) Изборна околија Шентјур при Цеље, што 
ти опфаќа подрачјата на општините Шентјур при 
Цеље, Шмарје при Јелша, Рогашка Слатина, Козје 
и Лашко; 

На подрачјето на околијата Трбовлл: 
204) Изборна околија Видем — Кршко, што ги 

опфаќа подрачјата на општините Брежице, Ви дем 
— Кршко, Сеново и Севница; 

205) Изборна околија Трбовље, што ги опфаќа 
подрачјата на опитните Радече, Храстник, Трбо-
вље и Загорј е. 

На подрачјето на околијата Ново Место: 
206) Изборна околија Ново Место, што ги оп-

фаќа подрачјата на општините Ново Место, Шен-
Тјернеј, Костањевица — Подбочје, Мокроног, Мирна 
и Требње; 
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207) Изборна околија Чрномељ, што ги опфаќа 
подрачната на општините Чрномељ, Метлика, Сеч 
мин, Стража - Топ л ице и Жуженберг. 

На подрачјето на околијата Љубљана: 
208) Изборна околија Љубљана — Кочевје, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана -н 
Рудник, Гросупље, Инванчина Горица, Добропоље, 
Кочевј е, Рибница, Содражица и Лашче; 

209 Изборна околија Љубљана - Литија, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — 
Бежиград, Љубљана Поље, Љубљана Мосте и Лич 
ти;ја: 

210) Изборна околија Љубљана — Камник, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана 

„Шентвид, Љубљана - Чрнуче, Домжале, Камиши. 
Медводе, Менгеш и Моравче; 

211) Изборна околија Љубљана — Центар, што 
ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана - ' 
Центар и Љубљана — ПГишка; 

212) Изборна околија Љубљана — Врхника, 
што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана 
— Вич, Доброва при Љубљана, Врхника, Борово 
ница, Логатец Церкница и Лошка Долина. 

На подрачјето на околијата Краљ: 
213) Изборна околија Крањ, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Церкље, Горења Вас, 
Крањ, Шкофја Лока, Железники и Жири; 

214) Изборна околија Јесенице, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Блед, Бохињ, Јесенице, 
Радовљица и Тржич. 

На под рач јато на околијата Горица: 
215) Изборна околија Толмин^ што ги опфаќа 

подрачјата на општините Бовец, Кобарид, Толмин, 
Канал,. Доброво, Церкно и Идрија; 

216) Изборна околија Нова Горица,, пћо ги оп-
фаќа подрачјата на општините Нова Горица, Шем-
петер, Комен,ч Ајдовшчица и Вилава. 

На подрачјето на околијата Копер: 
217) Изборна околија Постојна, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Дивана, Илирска Би- -
стрица, Пивка, Постојна и Сежана; 

218) Изборна околија Копер, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Копер, Изола, Пиран и 
Херпеље. 

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА 
И ХЕРЦЕГОВИНА 

На подрачјето на околијата Бихаќ: 
219) Изборна околија Цазин, што ги опфаќа 

подрачјата на општината Цазин, Пеќиград, Велика 
Кладуша, Врнограч, Тржачка Раштела и Бужим; 

220) Изборна околија Бихаќ, што ги о п ф а т а 
подрачјата на општините Бихаќ, Рипач, Отока, 
Босанска Крупа, Каменица и Јасеница; 

221) Изборна околија Дрвар, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Дрвар, Босански Петровац, 
Кулен Вакуф и Крњеуша. 

На подрачјето на околијата Приедор: 
222), Изборна околија Приодор, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Приедор, Омарска, Ко-
зарац и Љубија; 

223) Изборна околија Босански Нови, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Босански Нови, 
Босанска Костајница, Босанска Дубица, Сводна и 
Кнежица; 

224) Изборна околија Сански Мост, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Сански Мост, Стари 
Мајден, Будилник, Јапра и Лушќи Паланка; 

225) Изборна околија Кључ, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Кљун, Рибник, Саница 
И Томица. 

На подрачјето на околијата Бања Лука: 
226) Изборна околија Бања Лука, што го опфаќа 

подрачјето на општината Бања Лука; 
227) Изборна околија Босанска Градинка, што! 

ги опфаќа подрачјета на општините Босанска Гра^ 
д и т к а , Подградци и Нова Топола; 

228) Изборна околија Лакташи, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Л акташи,. Хрваќани П 
Иваноска; , 

229) Изборна околија Котор Варош, што ги опи 
фаќа подрачјата на општините Котор Варош, Че-ч 
линац и Шипраге; 

230) Изборна околија Крупа на Нрбас, што ги; 
опфаќа подрачјата на општините Круна на Врбае,, 
Бронзани Мајдан, Добрња и Скендер Вакуф. 

^ На подрачјето на околијата Дервента: 
231) Изборна околија Дервента, што ги опфаќај 

подрачјата на општините Дервента, Босански Брод^ 
Подновље и Модран; 

232) Изборна околија Прњавор, што ги опфаќа' 
подрачјата на општините Притвор, ШибовсКа И 
Србац. 

На подрачјето ^на околијата Добој: 
233) Изборна околија Модрич а, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Модрич а и Оџак; 
234) Изборна околија Добој, што ги опфаќа, 

подрачјата на општините Добој, Лукавица, Осје-к 
чани, Јоков ац и Сухо Поље; 

235) Изборна околија Теслиќ, што ги^ опфаќаа 
подрачјата на општините Теслик', Станари и Бла-4 
тница; 

236) Изборна околија Маглај, што ги опфаќа 
подрачјата на општините" Маглај, Тешањ и Нови 
Шехер. 

На подрачјето на околијата Брчко: 
237) Изборна околија Босански Шамац. што ги 

опфаќа подрачјата на општините Босански Шамац 
и Орашје; 

238) Избореа околија Градачац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Градачац, Буковик и 
Срнице; 

239) Изборна околија Брчко, што ги опфаќа поп 
драчјата на општините Брчко, Драгаљевац. Брезо^ 
во Поље, Корај, Челиќ и Горњ1Г Рахиќ; 

240) Изборна околија Биељииа, што ги опфаќа! 
подрачјата на општините Биељина, Бродац, Ј а њ а 
и Угљевик. 

На подрачјето на околијата Тузла: 
241) Изборна околија Грачаница, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Грачаница, Босанско Пе-
трово Село и Сребреник; 

242) Изборна околија Лоларе, што ги - опфаќа 
подрачјата на општините Лопате, Горн-а Тузла, Тој^ 
шиќи, Шибошнмца и Подорашје; 

243) Изборна околија Тузла, што го опфаќа по-
драчјето на општината Тузла; 

244) Изборна околија Лукавац, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Лукавац, Тур.ија, Возуќа 
и Литаа; 

245) Изборна околија Живинице, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Живимице, т е к о в и им, 
Кладањ и Олово. 

На подрачјето на околијата Зворник: 
246) Изборна околија 1 Звориик, што ги опфаќа! 

подрачјата на општините Зворник, Козлук, Сапна, 
Мемиќи и Нова Касаба; 

247) Изборна околија Власенвдца , што ги опфа-4 
ќа подрачјата на општините Власеница, Хан П и -
есак, Сребреник , Скелани, Факовиќи и Братунац. 
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На подрачјето на околијата Горажде: 
248) Изборна околија Вишеград. што ги опфаќа 

подрачјата на општините Вишеград, Рогатица, Бо-
рика и Жена; 

249) Изборна околија Горажде, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Горажде, Чајниче и Рудо; 

250) Изборна околија Фоча, што ги опфаќа по-
драчјата на општините Фоча, Челебиќи, Миљевина 
Устиколина и Иловача. 

На подрачјето на околијата Сараево: 
251) Изборна" околија Центар-Сараево, што го 

софана подрачјето на општината Центар-Сараево; 
252) Изборна околија Стари Град-Сарѕево, што 

го опфаќа "подрачјето на општината Стари Град Са-
раево; 

263) Изборна околија Ново Сараево, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Ново Сараево, И л и -
џа и Вогошќе; 

254) Изборна околија Варош, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Вареш, Средиле, Бреза, 
Или;јаш и Соколац; 

255) Избореа околија Високо, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Кисељак, Високо, Фојни-
ца, Крешево и Хариќи; 

256) Изборна околија Калиновиќ, што ги опфа-
ќа подрачјата на оиштиште Калиновиќ, Трново, 
Улог, Пале и Прача; 

На подрачјето на околијата Зеница: 
257) Изборна околија К^кањ, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Какањ, Јањиќи и Бусо-
вача; , 

258) Избореа околија Зеница, што го опфаќа 
подрачјето на општината Зеница; 

259) Изборна околија Завидовиќи, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Завидсвиќи Жепче и 
Немала; 

260) Изборна околија Травник. ште ги опфаќа 
подрачјата га силените Травник, Турбе, Нови Трав-
ник и Витез. 

На подрачјето на околијата Јајце: 
261) Изборна околија Јајце, што ги опфаќа по-

драчјата на општините Јајце, Д и в и з и и , Мркоњиќ 
град, В врачи и Шишево; 

262) Избодена околија Бугојко, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Бугојио, Доши Вакуф и 
Горњи Вакуф. , 

На подрачјето на околијата Лиено: 
263) Изборна околија Л нано, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Л ивко, Гламоч, Босанско 
Грах-ово, Преодац и Челевиќ; 

264) Изборна околија Дувко, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Дувно, Присоје и Купрес; 

На подрачјето на околијата Мостар: 
. ,265) Изборна околија Коњиц, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Коњиц, Сеоница, Прозор, 
Јабланица и Главатиќеео; 

066) Изборна околија Лиштица, што ги опфаќа 
по;; ... тјата на општините Лиштица, Посушје и 
Груде; 

267) Избо-рна околија Чашвина, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Чапљина, Читлук и Љ у -
бушки; 

268) Изборна околија Столац, што. ги опфаќа 
подрачјата на општините Столац и Невесиње; 

, 269) -Изборна, фолија ^остар, ,што ,ги, опфаќа 
цодрачјата на општините Мостар и Дрежнице. 

ф 
На подрачјето на околијата Требиње: 

270) Изборна околија 'Треби,ње, што го опфаќа 
подрачјето на административната околија Требиње, 

V. в о НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
На подрачјето на околијата Битола: 

271) Изборна околно а Битола, што 'ги опфаќа 
подрачјата на општините Битола и Бистрица; 

272) Избореа околија Прилеп, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Прилеп, Плетвар и Ма-
риово; 

273) Изборна околија Крушево, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Долнени, Крушево, Кри-
вогаштани и Тополчани; 

274) Изборна околија Демир Хисар, што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Демир Хисар, Ди-
хово, Кукуречани и Новаци. 

На подрачјето на околијата Куманово 
275) Изборна околија Куманово, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Куманово, Табани в ци и 
Липково; 

276) Изборна околија Клечевце, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Клечевци, Орашец и Ста-
ро Нагоричане; 

277) Изборна околија Крива Паланка, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Кратово, Крива 
Паланка и Ранковце. 

На подрачјето на околијата Охрид: 
278) Изборна околија Охрвд, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Охрид, Ресен и Косел; 
279) Изборна околија Струга, што ги опфаќа 

под-рачјата на општините Струга, Дебар и Белчи-
шта; 

280) Изборна околија Кичево, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Кичево, Брод и Осломеј. 

На подрачјето на околијата Скопје: 
281) Избореа околија СкЈопје-Идадаја, што го 

опфаќа подрачјето на општината Идадија; 
282) Избореа, околија Скопје-Кисела Вода, што 

ги опфаќа подрачјата на општините Кисела Вода, 
Ракотинци и Драчево; 

283) Изборна окшшја Окопје-Кале што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Кале, Ѓорче Петров 
и Бутељ; 

284) Изборна околија Скоије-Саат Кула, што ги 
опфаќа подрачјата на општините Саат Кула и Пе-
тровец. 

На подрачјето на околијата Тетово: 
285) Изборна околија Тетово, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Тетово и Теарце; 
' 286) Изборна околија Жерев јани, што ги опфа-

ќа , подрачјата на општините Сараќино, Врапчиште 
и Жерев јани; . 

287) Изборна околија Гостивар, што ги", опф.аќа 
подрачјата на општините Гостивар и Маврово. 

На подрачјето на околијата Титов Велес; 
288) Изборна околија Титов Велес, што ги оп-

фаќа подрачјата не општините Титов Велес. Бого-
мила, Чашка, Градско и Отовица; 

289) Изборна околија Кавадарда, што ги опфа-
ќа подрачјата на општините Гевгелија, Богданци, 
Кавадарци, Конопиште, Неготино и Валандово. 

На подрачјето на околијата Штип: 
290) Изборна, околија Кочани, што ги опфаќа 

подрачј,ата на општините Кочани, Облешево, Про-
биштип и Виница; 

291) Изборна околија Штип, што ги опфаќа по., 
драчјата на општините Штип, Свети Николе и Џу^ 
мајлија ; 
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292) Изборна оболија Делчево, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Делчево, Берово и Пех-
Ч630293) Изборна околија Струмица, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Струмица, Радовиш, Ва-
силево, Ново Село и Босилово. 

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
294) Изборна околија Иванград, што ги опфаќа 

подрачјата на општините Андрие вица, Иванград, 
Плав и Р о ж а ј ; 

295) Изборна околија Биело Шхље. што ги оп-
фаќа подрачјата на општините Биело Поље, Кола -
шин, Мојковац и Томашево; 

296) Изборна околија Пљевља, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Градац, Ж а б л ^ к и Пље-
вља; 

' 297) Изборна околија Никшиќ што ги опфаќа 
подрчајата на општините Велимље, Грахово, Н и к -
шиќ Плажине и Шавнмк; 

298) Изборна околија Тито-град, што ги опфаќа 
подрачјата на општините Титоград и Манастир Мо-
рена; 

299) Изборна околија Цетиње, што ги опфаќа 
подрачјата на Оп-шти-ните Дани лов град, Риека Цр-
но јевиќи и Цетиње; 

300) Изборна околија Котор. што ги опфаќа по-
драчјата на општините Будва, Котор. Тиват и Хер-
цегнови; 

301) Изборна околија Бар, што ги опфаќа подра-
чјата на општините Бар, Вирпазар и Улцињ. 

Р, п. бр. 402 
27 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

686. 

Врз основа на Членот 12 од Уредбата за фон-
довиште за кадрови во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/57 и 54/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ 

ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1958 ГОДИНА 
I. Стопанските организации, освен стопанските 

организации наведени во точката II од оваа одлука, 
го пресметуваат и го плаќаат придонесот за кадрови 
во стопанството спрема м и н и м а л н и о т личен доход 
на работниците и тоа: 

1) индустриските и рударските претпријатија -
по нормата од 3% 

2) претприј ати јала за производство на градежни 
материјали, мелничките претпријатија и надво-
решнотрговските претпријатија — по нормата од 2%; 

3) градежните и монтажните претпријатија, како 
и претпријатијата на патниот саобраќај — по нор-
мата од 1%; 

4) претпријатијата во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, претпријатијата на 
долгата и големата кра јбрежна пловидба и прет-
пријатијата „Бродоспас", „Багер" и -,,Јадранска' 
пловидба' — по нормата од 2%; 

5) ,претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници и претпријатијата на 
речниот саобраќај - по нормата од 1,5% 

6) претпријатијата на луки и складови, прет-
пријатијата на малата кра јбрежна пловидба, прет-
пријатијата за експлоатација на шуми и на шум-
ски стопанства, без оглед дали се организирани 
како претпријатија или како установи со самостојно 
финансирање - по нормата од 1%; 

7) селскостопанските организации, општите зем-
задруги и деловните сојузи на земјоделски задруги 

јоделски задруги, специјализираните земјоделски 
— по нормата од 1%; 

8) комуналните претпрејатија и дуќани, занает-
чиските претпријатија со средства во општествена 
сопственост претпријатијата за вршење админи-
стративни и интелектуални услуги, туристичките 
претпријатија, како и другите стопански органи-
зации — по нормата од 0,5%. 

II. Стопанските организации што своите обврски 
спрема општествената заедница ги извршуваат . во 
паушалан износ, го пресметуваат и го плаќаат при-
донесот за кадрови во стопанството спрема пау-
шалната основица според која се плаќа шоидонесот 
за социјално осигурување. 

III. Трговските претпријатија и дуќани што се 
занимаваат со внатрешен промет на стоки и угости-
телските претпријатија и дуќани, како и продавни-
ците на производни претпријатија , го пресметуваат 
и го плаќаат придонесот за кадрови во стопанството 
на остварениот промет по одбивање на данокот на 
промет, по следните норми, и тоа: 

1) трговските претпријатија и дуќани - по нор-
мата од 0,3%о (промили); 

2) угостителските претпријатија и дуќани - по 
нормата од 2%о (промили). 

IV. Републичките извршни совет ќе ги опре-
делат нормите по кои ќе го плаќаат придонесот за 
кадрови во стопанството приватните занаетчиски и 
приватните угостителски дуќани, приватните соп-
ственици на патни моторни возила што се занима-
ваат со јавен превоз, како и приватните брод с о п -
ственици што се занимаваат со јавен превоз во 
поморската и внатрешната пловидба. 

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 400 
27 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

687. 
Врз основа на членот 7 од Законот за придонесот 

за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ШТО ГО ПЛА-
ЌААТ ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА 
НА С Л У Ж Б А ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 
1. Придонесот за станбена изградба ко ј според 

важечките прописи се пресметува и се плаќа од 
сите примања на активните подофицери, офицери 
и воени службеници, како и на граѓанските лица 
на служба во Југословенската народна армија, се 
уплатува, и тоа: 

а) делот од придонесот пресметан по нормата 
од 2% од пропишаниот основ — во општинските 
фондови за кредитирање на станбената изградба; 

б) делот од придонесот пресметан по нормата 
од 5% од пропишаниот основ — на посебна сметка 
во корист на Државниот секретаријат з^ работичка 
народната одбрана 

2. Средствата од придонесот од точката 1 под 
а) на о-ваа одлуката ќе се употребуваат според про-
писите за употреба на средствата од општинските 
фондови за кредитирање на станбената изградба. 

3. Средствата од Точката 1 под б) на оваа одлука 
ќе се употребуваат исклучиво за изградба на стан-
бени згради за потребите на активните пддофицери, 
офицери и воени службеници, како и за граѓански-
те лица на служба во Југословенската народна 
армиј 
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Средствата од претходниот став ќе ги употре-
буваат органите надлежни за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Државниот 
секретаријат за роботи на народната одбрана, спо-
ред прописите за извршување на буџетот. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 401 
27 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

688. 
Врз основа на одделот 9 главата XIII на Со-

јузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Стопанските организации се должни при со-
ставувањето на завршната сметка за 1957 година 
да ја 'исправат вредноста на основните средства 
според одредбите од оваа одлука. 

2. Исправката на вредноста ќе се изврши за 
сите основни средства чија вредност е утврдена во 
1953 година при огћптиор попис и процена на вред-
носта на основните средства на стопанските орга-
низации. 

По исклучок, ќе се исправи вредноста на опре-
мата што стопанските организации ја зеле по 31 
декември 1952 година на товар на средствата на 
Општиот инвестиционен фонд, ако е пресметува-
њето на девизите за плаќање на таа опрема извр-
шено по курсот понизок од курсот што е примену-
ван за увозот на таква опрема по 1 април 1956 го-
дина според Решението за утврдување на валори-
зациониот фактор за пресметување на разликата 
во цените при увозот на определена опрема („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/56). 

3. Вредноста на основните средства од ставот 1 
на претх,одната точка ќе се зголеми за 17%. 

Вредноста на опремата од ставот 2 на претход-
ната точка ќе се зголеми за процентот што се до-
бива кога курсот на девизите што е применуван 
за плаќање на таа опрема к'е се стави во однос 
спрема курсот на девизите што е при увозот на так-
ва опрема применуван по 1 април 1956 година,' 

За процентите утврдени во претходните ставови 
ќе се зголеми вредноста на основицата за аморти-
зација и неотпишаната вредност на основните сред-
ства на опремата. 

4: Исправка на вредноста на основните сред-
ства и на опремата на стопанските организации ќе 
се изврши под 31 декември 1957 година со примена 
на процентот од претходната точка според книго-
водствената состојба на основните средства односно 
на опремата на стопанската организација на 31 де-
кември 1957 година. 

5. Разликата меѓу неотпишаната вредност на 
основните средства односно на опремата пред извр-
шената исправка според одредбите на оваа одлука 
и неотпишаната вредност на тие средства односно 
на опремата по извршената исправка, стопанските 
организации ќе ја прокнижат во корист на својот 
фонд на основните средства. 

6. Од 1 јануари 1958 година стопанските орга-
низации ќе ја пресметуваат амортизацијата и ин-
тересот на основните средства на вредноста на 
основните средства утврдена односно исправена 
според одредбите од оваа одлука. 

7. Стопанската организација која, според пред-
видувањето, поради исправката з а вредноста да: 

основните средства според одредбите на оваа од-
лука не би можела во 1958 година да го исплати 
личниот доход на работниците во височина на ми-
нималниот личен доход наголемен за 25%, може да 
го одложи спроведувањето на исправката на вред-
носта на основните средства за подоцнежен срок, а^ 
најдоцна до крајот на 1958 година. 

Ако стопанската организација ја одложи исправ-
ката на вредноста на своите основни средства во 
смисла на претходниот став, таа е должна писмено 
да ги извести за тоа Народната банка и надлежниот 
финансиски инспекторат. 

8. Органите што ќе вршат преглед на завршни^ 
те сметки на стопанските организации за 1957 го-
дина, ќе проверат дали е исправката на вредноста 
на основните средства извршена правилно. 

Ако стопанската организација ја одложила 
исправката на вредноста на основните средства во 
смисла на точката 7 од оваа одлука, надлежниот 
финансиски инспекторат ќе изврши проверување 
на дополнително спроведената исправка на вред-
носта на основните средства врз основа на прија -
вата што стопанската организација е должна да ја 
поднесе во срок од 30 дена од денот на извршената 
исправка. 

9. Одредбите од оваа одлука нема да се при-
менуваат на селскостопанските организации и на 
општите земјоделски задруги. 

10. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука пропишува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите. 

11. Оваа одлука влегуваа во сила осмиот ден по 
објавувањето во „(Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр . 384 
20 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, г Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р; Светозар Вукмановиќ, с. р̂  

689. 

Врз основа на членот 44 од Уредбата за упра-
вувањето со основните средства на стопанските ор^ 
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/53, 
25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56, 1/57, 24/57 и 31/57), Со^ 
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ? 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИ-

ЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ 
I. Во Одлуката за начинот за користење наѓ 

средствата на амортизационите фондови („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 21/56) во точката XIV зад 
редниот' број 3), се додава нов став, кој гласи: 

„Комисиите наведени под 1) и 2) од оваа точка 
им ги одобруваат програмите за користење на сред-а 
ствата за амортизација на же^езничко-транспортни-Ј 
те претпријатија и на претпријатијата на поштен^ 
скиот, телеграфскиот и телефонскиот саообраќаЈ 
според основната програма за користење на тиф 
средства што ја донесува Управниот одбор Еѓа 3а^ 
едницата на Југословенските железници односни 
Управниот одбор на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телеграм 
ф и и телефони." 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот н^ 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 394 
123 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, 1. р, Светозар ВукманШвќ, с. 
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690. 

Врз основа на членот 97 став 2 и членот 97 став 
6 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ЗАДРУГИ СО ЗАДРУГАРИТЕ ПО ОТВОРЕНА 
СМЕТКА 

1. Во Одлуката за работењето на општите зем-
јоделски задруги со задругарите по отворена сме-
тка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/56) точката 
У Ш се менува и гласи: 

„VIII. Специјализираните земјоделски задруги 
'што го распределуваат вкупниот приход како оп-
шти земјоделски задруги, можат исто така со за-
другарите да работат џо отворена сметка во смисла 
на оваа одлука". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
Применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. П. бр. 383 
80 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

691. 

Врз основа на членот 140 од Уредбата за рас-
поделба на вкупниот Приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1957 ГОДИНА 

1. Електростопанските претпријатија вршат рас-
поделба на вкупниот приход според одредбите од 
Главата II на Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации, ед тоа што не-
маат право на посебно учество во добивката спо-
ред одредбите од чл. 45—48 ^д истата уредба. 

2. Заедниците на електростопанските претпри-
јатија врша^ расподелба на вкупниот приход спо-
ред одредбите од Одлуката за расподелба на вку-
пниот приход на заедниците на електростопанските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56), 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
Применува за целата 1957 година. 

Р. П. бр. 388 
ВО декември 1957 година 

Белград 

. Сојузен Извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко; Зековиќ, а р, Светозар Вукмановиќ, с. р. 

692. 

Врз основа на членот 11 од Законот за нацио-
нализација на приватните стопански претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 98/46) и членот П' 
став 3 од Уредбата за постапката за. процена вред-
носта и утврдување накнадата за национализира-
ниот имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/47), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА БИВШИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ СТО-

ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. На бившите сопственици на национализира-
ни стопански претпријатија кои поради национа-
лизацијата на нивните претпријатија останале без 
средства за издржување, а неспособни се за ра -
бота, може да им се определи износ до 10.000 ди-
нари месечно како аконтација на име надоместок 
за национализираниот имот. Аконтацијата може да 
се одобри само ако национализираното претприја-
тие било активно. Решението за одобрување на 
аконтацијата го донесува сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите на образло-
жен предлог од народниот одбор на општината на 
чие подрачје бившиот сопственик има живеалиште^ 

По исклучок, во одделни оправдани случаи (те-
шка болест, тешки материјални прилики на бив-
шиот сопственик) по оцена од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите може да 
се одобри аконтација до 11-000 динари месечно. 

2. Под условите од точката 1 став 1 на оваа 
одлука сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите може да одобри и исплата на бол-
ничките трошоци и на трошоците за лекување, по 
целина или делумично, на бивш сопственик на на -
ционализиран имот или на негов -брачен другар, 
како аконтација на име надоместок на национали-
зираниот имот, ако тие не се социјално осигурени^ 

3. За сметка на надоместокот за национализи-
раниот имот сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите, под условите од точката 11 

на оваа одлука, може да одобри исплата на тро-
шоците за закоп, во целина или делумните за 
бивш сопственик или за негов брачен другар. 

4. Во случаите во кои постапката за процена 
според Уредбата за постапката за процена вред-
носта и утврдување накнадата за национализира^ 
ниот имот не е завршена, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите може да на-4 
реди да се ч изврши процената според начелата од 
наведената уредба, од страна на посебна комисија 
што ја формира народниот одбор на општината во 
која било седиштето на национализирано^ прет-
пријатие. Оваа процена може да се употреби само' 
во постапката за одобрување на исплатите врз' 
основа на оваа одлука. 

5. Исплатата на износите одобрени врз основа' 
на оваа одлука ќе ја вршат републичките држав-
ни секретаријати за работите на финансиите од 
средствата ,што за таа цел ќе им се стават на ра-
сполагање од сојузниот буџет., 

6. -При исплатата на надоместокот за национа-
лизираните приватни стопански претпријатија ќе! 
се одбијат од утврдениот надоместок износите? 
исплатени во смисла на одредбите од оваа одлука.. 

7. Со оваа одлука се заменува Решението на 
Владата на ФНРЈ IV бр. 320/49 од 13 јануари 1949 
година за исплата на аконтација на бившите соп^ 
ственици на национализирани^ стопански прет-4 
пријатија и Решението на Сојузниов извршен со^ 
вет Р. п. бр. 32/54 од 7 април 1954 година СО изме-Ј 
нито и дополненијата на горното, решени^ 
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8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
да се применува од 1 декември 1957 година 

Р. п. бр. 393 
23 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

693. 

Врз основа на членот 244 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето' и отповикот на 
сојузните народни пратеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр; 51/57) Сојузниот извршен СОЕСТ про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗ-
БИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НА-

РОДНИ ПРАТЕНИЦИ 

I. Поднесување на предлози на кандидатури до 
околиските изборни комисии по пошта 

1. Предлози на кандидатури на собирите на 
избирачи, како и предлози на кандидатури на тру-
ете граѓани и групи производители, можат да и се 
поднесуваат на надлежната околиека изборна ко-
мисија по пошта. 

Ако предлогот на кандидатура И е предаден 
на поштата препорачано, се смета дека и е подне-
сен на околиската изборна комисија оној ден и час 
кога И е предаден на поштата. 

Ако предлогот на кандидатура И е предаден на 
поштата како обична пратка, се смета дека и е 
поднесен на околиската изборна комисија тогаш 
кога е примен во комисијата. 
П. Гласање, утврдување резултатот на гласањето 
и доставување изборните резултати од избирачките 
места кај дипломатските и конзуларните претстав-
ништва и на поморските и речните бродови што 

се наоѓаат надвор од територијалните води 
2. Во поглед на изборните материјали и гласа-

њето на избирачките места што се формираат ка ј 
дипломатските и конзуларните претставништва и 
на поморските и речните бродови што се наоѓаат 
надвор од територијалните води, согласно ќе се 
применуваат одредбите од чл. 107—131 од Законот 
за правата и должностите, избирањето, и отпови-
кот на сојузните народни пратеници (во натамо-
шниот текст: Изборен закон). 

3. Избирачките одбори на избирачките месата 
к а ј дипломатските и конзуларните претставни-
штва, како и на поморските и речните бродови што 
се наоѓаат надвор од територијалните води, ќе ги 
достават изборните резултати со изборните мате-
ријали најитно и по најкраток пат до надлежната 
околиска изборна комисија (чл. 135 и 136 од Избор-
ниот закон). Ако поради голема оддалеченост од 
земјата изборните акти не би можеле да стасаат до 
надлежната околиска изборна комисија до денот за 
утврдување на резултатот на изборите, Сојузната 
изборна комисија може да овласти одделни изби-
рачки одбори од тие избирачки места за резулта-
тите на изборите да ја известат телеграфски или 
по друг пат надле,жната околиска изборна коми-
сија непосредно или преку Сојузната изборна ко-
мисија. 
III, Примена на одредбите од Изборниот-закон за 
избирањето на народни пратеници за Соборот на 
производителите на Сојузната народна скупштина 

4. Во смисла на одредбата од членот 27 став 6 
на Изборниот закон, како функционер на синди-

кална или задружна организација кој може да 
биде избиран за народен пратеник ,за Соборот на 
производителите на Сојузната народна скупштина 
се смета функционер избран од производителите 
кој прима постојанен надоместок за вршење на 
својата функција . . Како функционер избран од 
производителите се смета. н функционер избран за 
органите на Сојузот на синдикатите (Централно веќе 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, репу-
блички совети, Покраински совет, Обласен совет, 
околиски или општински совети на Сојузот на син-
дикатите). 

5. Бројот на производителите од соодветната 
производителска група што имаат право на уче-
ство на собирот на избирачите во стопанската ор-
ганизација (член 168 став 3 од Изборниот закон), 
бројот на производителите од соодветната произ-
водителска група на подрачјето на изборната око-
лија (член 172 од Изборниот закон), како и колку 
на секој чћен на изборното тело сразмерно до-
аѓаат производители во околијата односно, ,во оп-
штината во која е избран тој за член на Соборот 
на производителите (член 28 став 3 од Изборниот 
закон), се утврдува според ^бројот на избирачите 
запишани во избирачките списоци по кои се вр-
шени изборите за соборите на производителите на 
општинските народни одбори во октомври—ноем-
ври 1957 година. 

6. Собири на избирачи нема да се одржуваат 
во оние задруги чие собрание донесло одлука за 
ликвидација на задругата, без оглед во кој стадиум 
се наоѓа спроведувањето на одлуката за ликви-
дација. 

7. Ако членови на земјоделска задруга се на-
с т а н е а во. две или повеќе села на иста или на 
разни административни околии, надлежната око-
лиска. изборна комисија, по предлог од управниот 
одбор на задругата, согласно со одредбата од чле-
нот 159 став 3 на Изборниот закон, може да опре- " 
дели да се одржуваат посебни собири на избира-
чите за членови на задругата настанети во одделни 
села, ако бројот на тие членови изнесува над 50. 

8. Сите производители запослени во стопан-
ската област на рибарството учествуваат на соби-
рите на избирачите што вршат кандидирање за 
избор на сојузни народни пратеници за Соборот на 
произовдителите во групата на селското стопанство. 

9. Ако одделни самостојни погони во состав на 
земјоделска задруга, на деловен сојуз на земјо-
делски задруги или на земјоделско стопанство 
опфаќаа стопански дејности што спаѓаат зво гру-
пата индустрија, трговија и занаетчиство, собирите 
на избирачите што се одржуваат во такви само-
стојни погони го вршат правото на кандидирање за 
избор на сојузни народни пратеници за Соборот на 
производителите во групата индустрија, трговија 
и занаетчиство, -

10. Работниците и службениците кои без своја 
вина привремено останале вон работен однос а 
кои во моментот на престанокот на работниот од-
нос имале својство на производител, во смисла на 
одредбите од членот 27 став 3 од Изборниот закон, 
го задружуваат тоа својство и имаат право да уче-
ствуваат на собирите на избирачите што вршат 
кандидирање за избор на пратеник за Соборот на 
производителите во стопанската организација во 
која последен пат биле запослени, ако по истекот 
на отказниот срок редовно му се пријавуваат на 
надлежното биро за посредување на трудот во 
смисла на Уредбата за материјалното обезбедување 
и за другите права на работниците и службени-
ците што привремено се наоѓаат вон работен од-
нос. Ова право тие го вршат во стопанската орга-
низација во која последниот пат биле запослени. 

11. Право за одлучување на собирите на изби-
рачи за стопански организации немаат учениците ве 
стопанство,то, бидејќи не се во работен однос. 
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12. Во смисла на одредбите од Изборниот закон 
како стопанска организација се подразбира секое 
стопанско претпријатие и дуќан, без оглед на ви-
дот на нивната дејност, како и задруга, деловен 
сојуз на земјоделски задруги и заедница на сто-
пански организации. Согласно со тоа, како сто-
пански организации во смисла на одредбите од 
Изборниот закон се сметаат и дуќаните што во 
областа на занаетчиството и угостителството се за-
нимаваат со услужни или со други слични деј-
ности. 

13. Во смисла на одредбите од Изборниот 
закон, како стопански организации чии работници 
и службеници им припаѓаат на производителските 
групи наведени во членот 27 став 3 од Изборниот 
закон, се сметаат следните видови стопански уста-
нови што се занимаваат со производство, транспорт 
или промет на стоки или вршат поштенско^ 
телеграфско-телефонска служба, и тоа: 

а) во производителската група индустрија, тр-
говија и занаетчиство: 

— Генералната дирекција на Југословенските 
железници и дирекциите на југословенските же-
лезници, 

— Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните, -

— Заводот за изработка на банкноти, 
— заводите За картографија и репродукција на 

планови,. 
— издавачките и новинските установи, 
— Управата на Сипската локомотивске вуча, 
-т- шумските стопанства, шумариите и сличните 

стопански установи што се занимаваат со иста деј-
ност како шумските стопанства, шумските дирекции 
и шумските управи, само ако се организирани како 
установи со самостојно финансирање и ако се зани-
маваат претежно со иста дејност како шумските 
стопанства. 

— шумските расадници, 
— ветсерум заводите, 
— ловиштата, 
— угостителските објекти во состав на бањски 

лекувалишта, 
— заводите за производство на биолошки пре-

парати и лекови, 
— установите на. водоводот и канализацијата, 
— комуналните установи што се занимаваат со 

одржување на' улици, патишта, со одржување и 
експлоатација на градското зеленило, со градска 
чистота и со оџачарска служба, 

— заводите за дезинфекција и дезинсекција, 
— кланиците, 

. — воените ремонтни работилници што се само-
стојни воени установи, 

— селскостопанските аптеки; 
б) во производителската група селско стопан-

ство: 
— опитните и другите земјоделски стопанства, 
— овоштарско-лозарските расадници, 
— опитните и други селскостопански станици 

што се занимаваат со селскостопанско производство, 
— ергелите, сточарските станици и сточарските 

центри, 
— водните заедници, 
— фармите и економиите, 
— деловните сојузи на земјоделските задруги. 
14. Не се сметаат како стопански организации 

^о смисла на одредбите од Изборниот закон, бидеј-
ки не се занимаваат со производство, транспорт 
Или промет на стоки ниту вршат поштенско-теле-
графско-телефонска служба, следните стопански 
установи: 

— Народната банка на ФНРЈ, со своите репу-
блички централи и со нивните филијали, 

— Државниот осигурите л ен завод, со своите 
републички Дирекции и со нивните филијали, 

— Југословенската лотарија, 1 

1 - геолошките заводи, 
— геодетските заводи, I 

1 - географските институти, I 

— зоолошките градини и забавните паркови, 
— топлите и ладните бањи, 
— управите на градските пазаришта, 
— управите на гробишта, 
— кафилериите, 
— емисионите радио-станици, 
— хиподромите, 
— аптеките и другите здравствени установи, 
— ветеринарните станици, 
— бироите за изработка и организација на сто-

панските планови на земјоделските стопанства, 
— задружните сојузи, 
— коморите, 
— другите стопански установи од сличен ка-

рактер. 
15. Секој избирачки одбор во изборното тело 

за избирање народни пратеници за Соборот на про-
изводителите ќе се состане најдоцна спроти денот 
определен за гласање, во просторијата во која ќе 
се гласа, и тука од надлежната околиска изборна 
комисија односно од околискиот или општинскиот 
народен одбор ќе прими на реверс список на чле-
новите на изборното тело, како и сиот потребен 
изборен материјал V (кутија за гласање, потребен 
број гласачки ливчиња, заверени огласи за по-
тврдата на кандидатурите и друго што е потребно 
согласно со членот 180 од Изборниот закон). 

IV. Обележување на обвивките со изборните акти 
и ракување со нив 

16. На сите обвивки со изборните акти , што се 
испраќаат по пошта, мора во левиот горни агол од 
предната страна на обвивката, на виден начин да 
се стави ознака „изборни акти". 

Поштенските службеници се должни со прат-
ките што содржат изборни акти да ракуваат како 
со итни препорачани пратки со повратница, поеди-
нечно да ги евидентираат и најитно да ги отпре-
маат и да им ги доставуваат ћа изборните комисии 
според прописите што важат за приемот, отпре-
мата и испораката на итни препорачани пратки со 
повратница. 

Изборни акти од странство се доставуваат по 
курирска пошта. 
V. Ослободување од плаќање такса в овластувања 

17. Ослободени се од плаќање такса сите деј-
ствија и акти на државните органи, како и сите 
поднесоци и други списи во врска со спроведу-
вањето на изборите на народни пратеници за Со-
јузната народна скупштина, на изборите на на-
родни пратеници за републичките народни собраа 
кија и за Народното собрание на Автонамна По-
краина Војводина, како и н^ изборите на одбор-
ници за народните одбори. 

18. Се овластува Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Сојузниот извршен совет 
да пропише обрасци во врска со извршувањето на 
Изборниот закон и да дава објасненија за примена 
на неговите одредби за изборната постапка, како и 
во согласност со Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана да пропише поблиски 
одредби за доставување на обвивките со гласач,, 
ките ливчиња до избирачите што се наоѓаат на от-
служување на воениот срок или на воена вежба/ 

19. Сојузната изборна комисија ќе го определи 
начинот за употреба на финансиските средства 
доделени за покритие на трошоците во врска со 
спроведувањето на изборите на народни пратеници 
за Сојузната народна скупштина, како и начинот 
за утврдување на надоместоците на име патни тро-' 
шоци на членовите на изборните органи. 

VI. Завршни одредби 
20. Со влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за извршување на 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници за из-
борите што ќе се одржат во Времето од 22—28 ноч 
емери 1953 година („Службен лист на ,ФНРЈ^ 
бр. 39/53), " - " - ' 
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21. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 404 
27 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

694. 
Врз основа на точката I од Одлуката за утвр-

дување надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите да донесува прописи 
за нормите на интересот на краткорочните кре-
дити и за нормите на интересот на средствата вло-
жени к а ј банката („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОТКУП НА ПЧЕНКА СО 

ПОДОЦНЕЖЕН СРОК ЗА ИСПОРАКА 
1. За кредитите одобрени на земјоделски за -

други за откуп на пченка од родот на 1957 година 
од индивидуални селскостопански производители 
со подоцнежен срок за испорака на откупената 
пченка, интересната норма не може да биде пого-
лема од 1%? годишно. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Слулѕбен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 23813 
14 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работа на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

695. 
Врз основа на точката I од Одлуката, за утвр-

дување надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите да донесува прописи 
за нормите на интересот на краткорочните кре-
дити и за нормите на интересот на средствата вло-
жени к а ј банката („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАКСИ-
МАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТ-
КОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ЛАГЕРУВАЊЕ НА 
ОПРЕМАТА ЗА ИЗВОЗ И ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА 
ОПРЕМАТА ВО КОНСИГНАЦИОНИТЕ СКЛАДО-

ВИ ВО СТРАНСТВО 
1. Во точката 1 од Наредбата за максималната 

норма на интересот на краткорочните кредити за 
лагерување на опремата за извоз и за испраќање 
на опремата во консигнационите складови во 
странство („Службен лист на ФНРЈ",, бр. 38/57) во 
точката 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Максималната норма на интересот од прет-
ходниот став ќе се применува и на краткорочните 
кредити за испраќање опрема во консигнационите 
складови во странство одобрена на стопанските 
организации што се запишани во надворешнотр-
говскиот регистар за вршење работи на извоз." 

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

Бр. 23811 
14 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

- за работи на финансиите, 
^ Авдо Хумо, с. р. 

696. 
Врз основа на чланот 14 став 3, а во врска со 

ставот 1 точка 7 о'д истиот член на Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/57 
и 51/57), сојузниот Државен секретаријат за" работи 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА ПРИЧИНЕТА 
НА ИМОТОТ И ПРИХОДИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА 
ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО 1957 ГОДИНА 
1. Како штета причинета на имотот и приходи-

те на други лица со вршењето на редовната дејност 
од страна на стопанска организација во 1957 година, 
во смисла на членот 14 став 1 точка 7 од Уредба-
та за расподелба на вкупниот приход на стопански-
те организации, се подразЖра износот на причине-
тата штета утврден со пресуда од надлежниот суд 
односно со спогодба меѓу стопанската организација 
и оштетеното лице одобрена од страна на работнич-
киот совет на стопа,нската организација, 

2. Износот на надоместокот за настанатата ште-
та се смета како вонреден расход на стопанската 
организација што ја причинил а таа штета рабо-
тејќи во свое име и за своја сметка. 

5 Ако штетата на имотот и на приходите на други ' 
лица настанала од^ работењето на стопанската ор-
ганизација за сметка на други стопански органи-
зации како инвеститори, износот на надоместокот 
за настанатата штета се смета како вонреден рас-
ход на стопанската организација за чија сметка 
е извршено работењето. 

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

Бр. 25490 
23 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

697. 
Врз основа на точката 2 став 4 од Наредбата 

за определување на условите 'под кои може да се 
врши контрахирањето на тутун („Службен лист 
ФНРЈ" , бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ 
ОДДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ТУТУН ЌЕ ГО КОНТРАХИРААТ ТУТУНОТ 

I. Бидејќи договор за некои подрачја за кон-
трахирање на тутунот не е постигнат на начинот 
од точката 2 став 2 на Наредбата з а определување 
на условите под кои може да се врши контрахира-
њето на тутун, за спорните подрачја се определува 
следното: 

1) околијата Нови Сад, освен општините Бач, 
Бачки Петровац, Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш 
и Челарево; општините Без дан, Светозар Милетиќ, 
Сивац, Српски Милетиќ, Станишиќ, Телечка и Чо-
нопља од околијата Сомбор; околијата Врбас; освен 
општината Руски Крстур, местата Куцура и Савино 
Село од општината Врбас и местото Крушчиќ од 
општината Црвенка — влегуваат во подрачјето за 
контрахирање на тутун на Претпријатието за про-
изводство и извоз на тутун од Нови Сад; 

2) општините Бач, Б а ч к и Петровац, Бачка Па-
ланка, Гајдобра, Силбаш и (Челарево од околијата 
Нови Сад; општините Апатин, Б а ч к и Брестовац, 
Богоево, Дорослово, Купусина, Оџаци, Ратково, 
Сонта и Стапар од околијата Сомбор; општината 
Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од 
општината Врбас и местото Крушчиќ од општината 
Црвенка од околијата Врбас; општините Бр девиќ к 



Страна 1188 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

Чалма од околијата Сремска Митровица; општината 
Илок од околијата Винковци —1 влегуваат уво под-
рачјето за коитрахирање на тутун на Претприја-
тието за обработка на тутун од Ванка Паланка; 

3) околијата Сента влегува во подрачјето за 
контрахирање на тутун на Претпријатието за об-
работка на тутун од Сента; 

4) околијата Зрењанин: општините Башаид и 
Ново Милошево од околијата Кикинда; општините 
Дебгљача, Јарковац, Канарево, Ковачица, Олово, 
Уздин, Црепаја, местата Глогоњ и Јабука од општи-
ната Панчево од околијата Панчево - влегуваат 
во подрачјето за контрахирањето на тутун на Прет-
пријатието за обработка на тутун од Зрењанин; 

5) околијата Вршац: општините Алибунар, Ба -
ваниште, Ванатско Ново Село, Владимировац, До-
лова Иланџа, Ковин, Мраморак, Омољица, Падина, 
Панчезо, освен местата Глогоњ и Јабука од околи-
јата Панчево — влегуваат во подрачјето за контра-
хирање на тутун на Претпријатието за обработка 
на тутун од Вршац; . 

6) околијата Кикинда, освен општините Башаид 
и Ново ,Милошево — влегува во подрачјето за кон-
трахирање на тутун на Претпријатието за обработка 
на тутун од Чока; 

7) околиите Краљево, Косовска Митровица, 
Нови Пазар, Призрен, Приштина и општините Ѓу-
раковац и Исток од околијата П е ќ — влегуваат во 
подрачјето за контрахирање на тутун на Претпри-
јатието за обработка на тутун од Косовска Митро-
вица ; 

8) околијата Пеќ^ освен општините Ѓураковац 
и Исток— влегува во подрачјето за понтрахирање 
на тутун на Претпријатието за обработка на тутун 
од Г'акзица. 

II ,Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј ^ 

Бр. 6434 
7 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Марјан Брецељ, с. р. 

698. 
Врз основа на членот 7 став 4 од Уредбата за 

прометот.на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/55, 3/56, 46/56, 18/57 и 31/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА 
1. Во Наредбата за продажните цени на житата 

и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 32/57) точката 3 се менува и гласи: 

„Овластените претпријатија за промет и пре-
работка на жита и овластените мелници ќе го про-
дават брашното „тип—120". „тип—1100" и тип—950" 
добиено со мелење на увезена пченица и 'рж, по 
цените кои не можат да бидат поголеми, и тоа: 
1) за брашното „тип-1200" од 42 дин. за 1 кг. 
2) за брашното , тип--1100" и 

„тип-950" од 44,50 дин. за 1 кг. 
Цените од претходниот став се наголемуваат за 

износот на возарината од железничката станица 
Но,ви Сад до утоварната станица на продавачот, од-
носно за просечната возарина од 0,50 динари "за 1 
кг од точката 1 ставот 2 на оваа наредба, ако уто-
Варната станица на продавачот се наоѓа на подрач-
јето на околијата Нови Сад. -

Цените од оваа точка важат , франко вагон уто-
варна станица на продавачот." 

2. Точката 6 се менува и гласи: 
„Дирекцијата за исхрана ГСЈ остварува надоме-

стокот на разликата во цената за продадените кон-

Сабота, 28 декември 1957 

трахирани количини пченица и 'рж од родот на 
1957 година, во смисла на Одлуката од Сојузниот 
извршен совет за израмнување на цените во про-
метот на жита, Р. п. бр. 246 од 16 јули 1957 година. 

3. По точката 10 се додава нова точки 10а, која 
гласи: 

„Дирекцијата за исхрана ќе ги продава "коли-
чините на пченицата, 'ржта и брашното со кои ќе 
располага на денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба, гво ценше од точ. 1. 3, 4 и 5 од оваа на -
редба. 

Остварената разлика во цената од 2 динари за 
1 кг на продадената пченица, 'рж и брашно Дирек-
цијата за исхрана ќе ја употреби во смисла на 
членот 15 од Уредбата за државните материјални 
резерви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57)" 

4." Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 9733 
10 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

?а работи на стоковниот промет, 
др Марјан Брецељ, с. р. 

6 П. 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата 

за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), со согласност од соју-
зниот Државен секретаријат ,за работи на стокови 
ниот промет, Комитетот за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Се забранува озвозот на следните производи: 

а) индустриски производи: 
од гранката 113 (Производство и преработка на 

нафта): сурова нафта; ^ 
од гранката 114 (Црна металургија): старо железо, 

отпадоци од железо, стар машински лив, бело и 
сурово сиво железо, суров челик; 

од гранката 115 (Обоена металургија): феромолиб-
ден, калциум молибдат, концентрат на молибден, 
фероволфрам, селен, отпадоци и згури од обо-
ени метали; 

од гранката 120 (Хемиска индустрија): сумпорна 
киселина, вештачки ѓубриња од сите видови^ 
син камен, електролитен натриум хидроксид; 

од гранката 123 (Индустрија на дрвесина, целулоза 
и палир): хартии и картони од сите видови 
(вклучувајќи ги тука и отпадоците), освен цига-
рет-папир и натрон-хартија; 

од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки): 
сурова крупна кожа;, 

од гранката 126 (Индустрија на гума): губени обу-
вки од сите видови; 

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): сите 
видови брашно, маст, масло, путер, сало, лој, 
шеќер, млеко во прав; 

од гранката 313 (Експлоатација на шуми): облови-
на, јамско дрво, огревно дрво од костен и од 
иглолисници, целулозно дрво од иглолисници, 
тани неко дрво од костен; 

б) селскостопански производи: 
од гранката 211 (Поледелство): пченица, 'рж, јач-

мен, соја, наполица, маслодајна репка, сончо-
глед; 

од гранката 214 (Сточарство): ждребиња и месо од 
ждребиња, телиња. 
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2. Комитетот за надворешна трговија може, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет, 'да одобрува, одделни 
производи чиј извоз со одредбите од претходната 
точка е забранет, по исклучок, да можат да се из-
в е з а 

о. Следните производи можат да се извезуваат 
само во границите на контингентите што за една 
година Однапред ги у т в р д е а Комитетот за надво-
решна трговија со согласност од сојузниот Државен 
секрета-ријат за работи на стоковниот промет, и тоа: 

а) индустриски производи: 
од гранкава 112 (Производство и преработка на 

јаглен): мрк јаглен, камен јаглен, лигнит; 
од гранката 114 (Црна металургија); гредички, ли-

мови, железна руда; 
од гранката 115 (Обоена металургија): електроли-

тен цинк, валјани и влечени производи од ба-
кар и бакарни легури, жива; 

од гранката 116 (Неметали): рамно стакло; 
од гранката 117 (Металскпреработувачка индустрија): 

бруќе; 
од гранката 119 (Електроиидустрија): сијалици; 
од гранката 122 (Дрвна индустрија): режана граѓа 

од иглолисници; ' 
од гранката 123 (Индустрија на дрвесина, целулоза 

и хартија): натрон-хартија; . ' 
од гранката 124 (Текстилна индустрија): волнена, 

памучна и цел-тканини и волнена конфекција; 
од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки): 

долна кожа и кожни обувки; 
од гранката 127 (Прехранбена индустрија): меласа, 

преработки од месо, крвно брашно, рибино бра-
шно, конбинирана концентрирана храна за до-
биток, режанки од шеќерна репка, маслени по-
гачи, маслени сачми и трици; 

б) селскостопански производи: 
од гранката 211 (Поледелство): пченка, грав, овес 

и арпаџик; 
од гранката 212 (Овоштарство): зимски јаболки; 
од гранката 214 (Сточарство): живи говеда, особено 

гоени јуниња од 6 до 18 месеци (вклучиво Ваву 
Вее1), говедско месо, телешко месо, живи свињи, 
свињско месо, овни, јагниња, овчо и јагнешко 
месо, јајца во лушпа, јајца смрзнати и конзер-
вирани; 

од гранката 216 (Домашна преработка на селско-
стопански производи): разни видови сирење. 
4. Во границите на годишните контингенти у-

тврдени на начинот од претходната точка, Комите-
тот за надворешна трговија, со согласност од соју-
зниот Државен секретаријат за работи на стоков-
ниот промет, ќе ги определи количините за контин-
гентирани производи што можат да се извезат во 
извесен временски период. 

5. Количините на конти,нгенти р ани производи 
утврдени на начинот од претходната точка ќе ги 
раоподелат производните стопански организации 
меѓу себе, и тоа според договор во своите стру,чни 
здруженија. 

По исклучок, Комитетот за надворешна тргови-
ја може количините на определени контингентира-
ии производи и самиот да ги расно дели на одделни 
производни стопански организации односно на 
одделни надворешнотрговски претпријатија. 

6. Контингентирани производи можат да се 
извезуваат само со посебно одобрение од Комитетот 
за надворешна трговија. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за регулирање из-
возот на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/56, 25/57 и 50/57), како и Упатствато 
за спроведување на Наредбата за регулирање из-
возот на определени производи („Службен лист на 

^ФНРЈ", бр. 26/57), 

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

П. бр. 439 
26 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Хасан Бркиќ, с. р. 

700. 
Врз основа на членот 4 во врска со членот 1 од 

Уредбата за измени и дополненија на Таксената та-
рифа на Законот за таксите („Службен лиет на 
ФНРЈ", бр. 6/56 и 16/57) и челенот 22 од Правил-
никот за регистрирање моторни возила и автомо-. 
билски приколици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/52), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА 
УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 

ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАКСИТЕ 

1. Во Упатството за примена на Уредбата за 
измени и дополненија на Таксената тарифа на За-
конот за таксите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/56) лоч. VIII и IX се менуваат и гласат: 

„VIII. Стопанските организации што ја' плаќаат 
таксата според тар. број 61 од Законот за таксите 
за I полгодиште до 30 април, а за II полгодиште 
до. 15 октомври секоја година, се должни на надле-
жната управа за приходи на општинскиот народен 
одбор да, и го пријават моторното возило пред да 
му поднесат пријава ,на органот на внатрешните 
работи за регистрација односно за заверка на соо-
браќајната дозвола за односната година. Пријава-
та на управата за приходите на општинскиот на-
роден одбор и се поднесува во два примерка на 
образецот на регистрација односно за заверка на 
сообраќајната дозвола за односната година, и мора 
да ги содржи сите податоци потребни за утврду-
вање истоветноста на односното моторно возило и 
за одмерување на таксата, како и а т г п на так-
сениот обврзник. 

Управата за приходи на општинскиот народен 
одбоЈ) задржува еден примерок од ѓТријавата и ги 
внесува^податоците во посебната евиденција, а дру-
гиот примерок му го враќа на подносителот со по-
тврда на самата пријава дека е односното возило 
пријавено заради одмерување и подоцнежно на-
платување на таксата во сроковите определени со 
тар. број 61 од Законот за таксите. 

Пријавата и ' потврдата според претходниот 
став од оваа точка подносителот на пријавата во 
почетокот на годината ќе му ги поднесе на надле-
жниот орган на внатрешните работи заради реги-
страција на возилото односно заради заверка на 
сообраќајната дозвола, што тој орган ќе ги из-
врши според важечките прописи. 

За пријавата до управата за приходи на оп-
штинскиот народен одбор и за потврдата за при-
емот на пријавата ,на моторното в с т ^ п по сс пла-
ќа такса. 

Стопанските организации чии моторни возила 
на споменатиот начин се регистриран:!, односно на 
кои им се заверени сообраќајните дозволи пред 
истекот на срокот за плаќање %на таксата според 
тар. број 61 од Законот за таксите, се должни таа 
такса да ја платат во пропишаните срокови (до 
30 април односно до 15 октомври). Ако тоа не го 
сторат, управата за приходи на општинскиот на-
роден одбор ќе ја изврши наплатата. 

Ако таксата не биде наполно платена ниту до 
крајот на годината, управата за приходи на оп-
штинскиот народен одбор нема да издаде во сми-
сла на ст. 2 . и 3 од оваа точка потврда за прија-



Страна 1190 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^ Сабота, 28 декември 1957. 

вата на возилото за следната година сб додека так-
сата за претходната календарска година не биде 
намирена во потполност. 

Моторните патни возила што не им припаѓаат 
на стопански организации, туку на други сопстве-
ници односно органи на управувањето, не можат 
да бидат регистрирани ниту може да им се завери 
сообраќајната дозвола додека нивните иматели не 
поднесат потврда за платената такса за текушта-
та годиш. 

IX. Потврдата за платената такса ја издава на-
длежната управа за приходи на општинскиот на-
роден одбор. 

Ако е возилото ослободено од таксата според 
тар. број 61 од Законот за таксите, управата за 
приходи на општинскиот народен одбор ќе издаде 
за тоа потврда врз основа на своите податоци и 
доказите што ќе и ги поднесе сопственикот на во-
зилото. Овие потврди не се издаваат за возила на 
Народната милиција и за возила на дипломатски 
и конзуларни претставништва на странски држави. 

Потврдата според претходните ставови се испи-
шува на самата 'пријава за регистрација на вози-
лото односно на поднесокот со кој се бара завер-
ка на сообраќајната дозвола. За оваа потврда не 
се плаќа такса." 

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

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

701. 
Врз основа на точката XIII од Одлуката за 

располагање со фондот за регреси и дотации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/56 и 10/57), во врска со 
точката VI од Наредбата за давање надоместок 
(регрес) при купувањето на опрема и резервни де-
лови за потребите на селското стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/57), сојузниот Државен 
секретаријат^ за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА НА-
ПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ 
КУПУВАЊЕТО НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ 

1. Во Упатството за утврдување на основицата 
за наплата на надоместокот (регресот) при купува-
њето на резервни делови за селскостопански ма-
шини, справи и уреди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/57) во точката 2 се брише последната рече-
ница. 

2. Во точката 3 на крајот од претпоследниот 
ред зад зборот „извршена" место запирка се става 
точка и се брише целиот последен, ред. 

3. Во точката 5 став 1 во претпоследниот ред 
зад зборот „регрес" се става точка и се брише тек-
стот до крајот на овој став. 

4. По точката 8 се додава нова точка 8а, која 
гласи: 

,,За. За резервни делови набавени пред 31 де-
кември 1956 година "основица за регрес претставува 
цената на резервниот дел од пописот извршен на 
31 декември 1956 год^Јна. 

За резервните делови набавени по 31 декември 
1956 година стопанските организации што вршат 
промет на резервни делови на селскостопански ма-
шини, справи и уреди се должни да обезбедат во 
своите книговодствени евиденции податоци за из-
вршениот промет на резервни делови. Оваа евиден-
ција содржи податоци за денот на набавката и про-

дажбата, за видот, називот и ознаката на резер-
вниот дел, за единицата на мерка, за набавната 
цена на увозникот за резервните делови од увозот, 
односно за продажната цена на производителот 
за резервните делови од домашно производство. 
Евиденцијата се води по видовите на резервни 
делови. 

Во сите фактури односно преписи од фактури 
што се прилагаат кон барањето за -регрес, ,во сми-
сла на одредбите од ов^ упатство, продавачот е 
должен да внесе ознака дали е во прашање прода-
жба на резервен дел од увозот." 

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

Бр. 24748 
13 декември 1957 година 

Белград 
Државен Секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

702. 
Врз основа на членот 60 од Уредбата за градење 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52 и 5/54) и членот 
9 оддел I под а) точка % од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија на Сојуз-
ниот извршен совет, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕДУВА^ 

ЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 
ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

\ Член 1 
. Во Правилникот за изведувањето на градежни 

објекти и . работи во сопствена режија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/57), во членот 1 став 1 точка в 
се бришат зборовите: „за кеш не е потребна граде-
жна дозвола". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Работите од точ. 4, 6—10, 12 и 13 од претходниот 

став можат да се изведуваат во сопствена режија 
ако е за такво изведување прибавено одобрение од 
органот на управата надлежен за издавање на гра-
дежна дозвола. Ова одобрение може да биде содр-
жано во самата градежна дозвола. Одобрение не е 
потребно за оние работи од точката 6 за кои не е 
потребна градежна дозвола." 

Член 2 . 
Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи: 
„Одредбата од претходниот став. нема да се при-

менува на работите од членот 1 тон. 1, 3, 5, 7 и 8 
од овој правилник, како и на оние работи од точката 
6 за кои не е потребна градежна дозвола." 

Член 3 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Одредбите од овој правилник нема да се при-

менуваат на работите што ги изведуваат државни 
секретаријати за внатрешни рабови за своите соп-
ствени потреби (управни згради, станбени згради, 
гаражи итн.), како ни на работите што се изведуваат 
во сопствена режија а кои се започнати пред вле-
гувањето во сила на овој правилник, но финан-
сиското работење по сите овие работи треба да се 
сообрази кон одредбите на овој правилник." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 2007 

2 декември 1957 година 
Беглрад 

Секретар за индустрија 
на Сојузниот извршен совет, 

Маријан Цветковиќ, с.р. 

Бр. 20945 
18 ноемзри 1957 година 
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403. 
Врз основа на точката 18 од Упатството за извр-

шување на пооделни одредби на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на сојуз-
ните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57), а во врска со членот 11 став 3 од Уредба-
та за пропишувањето печатењето и Издавањето на 
обрасци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/57), Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈ-
СТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И 
ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 
1. За вршење одделни дејствија според Законот 

за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57) се пропишуваат обрасци што се 
составен дел од оваа наредба и што се отпечатени 
како Прилог кон „Службен лист на ФНРЈ". 

2. Во смисла на точката 18 од Упатството за из-
вршување на Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, обрасците наведени во претходната точка 
освен обрасците бр. 27—36 задолжително ќе се упо-
требуваат за вршење дејствија за кои се пропишани. 

3. Поради итност за печатење на овие обрасци 
сеЈфетаријатите за законодавство и организација 
на републичките извршни совети ќе ги определат 
установите кои според прописите се овластени за 
издавање службени весници и други службени 
публикации, кои ќе ги печатат овие обрасци, со тоа 
да не е задолжително спроведување на јавно над-
давање односно присобирале на понуди. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавување во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1958 
18 декември 1957 година 

Белград -
Секретар 

за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет, 
да Леон Гершковиќ, с. р. 

704. 
Врз основа на точката IX од Одлуката за во-

дење на избирачките списоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/57), во врска со членот 17 од Законот 
за избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 58/46), Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С "Ѓ В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕВИ-
ЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ИЗБИ-

РАЧКИ СПИСОЦИ 
1. Во Упатството за ревизија и препишување 

на општите избирачки списоци („,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57) во точката 6 речениците 4 до 6 
стануваат став 2 на истата точка, а по новиот став 
2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Членовите на посадите на поморските и реч-
ните бродови на трговската морнарица се запишу-
ваат во избирачкиот список што се води за местото 
во кое е еедалиштето на претпријатието на кое му 
припаѓа бродот, освен ако такво лице изјави дека 
сака да биде запишано во избирачкиот список во 
местото на своето живеење. За сите членови на 
посадата на вакви бродови, освен оние што ќе 
изјават дека сакаат да бидат запишани во изби-
рочкиот список во местото на своето живеење, 
претпријатието на кое му при л рѓа бродот е должно 
Ка му достави на водителот на избирачкиот список 
на општинскиот народен одбор надлежен за тоа 
место список на сите членови на посадата запослени 

на бродот. Во списокот за секое од тие лица врз 
основа на неговата изјава ќе се наведе дали и во 
кое место е запишано во избирачкиот список. Во-ч 
дителот на избирачкиот список ќе провери дали 
сите тие лица се запишани во избирачкиот список,' 
па натаму ќе се постапи според одредбите од прет-, 
ходните ставови". 

2. Во точката 17 на крајот од ставот 1 место 
точка се става запирка и се додаваат зборовите: 
„а за оние од нив што се запишани во избирачкиот1, 
список во земјата, водителот на избирачкиот спи-
сок ќе постапи според одредбите од точката 6 став! 
2 на ова упатство". 

Во точката 17 на крајот од ставот 2 се додава 
нова реченица,' која гласи: „Во поглед на запишу^ 
вањето на ваквите државјани во избирачкиот спи-
сок, ќе се постапи согласно со одредбите од точката 
6 ст. 1 и 2 на ова упатство". 

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

Бр. 2015 
21 декември 1957 година 

Белград 
Секретар 

за ^законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет, 

др Леон Гершковиќ, ,с. р. ! 

705. 
Врз основа на членот 134 став 5 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/57) и точката 18 од Упатството 
за извршување на одделни одредби од Законот; 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), а во согласност со Државниот) 
секретаријат за работи на народната одбрана, Се^ 
кретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ОБВИВКИТЕ СО ГЛАСАЧ-
КИТЕ ЛИВЧИЊА НА ИЗБИРАЧИТЕ ШТО СЕ 
НАОЃААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ 

СРОК ИЛИ НА ВОЕНА ВЕЖБА . 

1. За да можат општинските народни одбори 
во срокот определен со законот да И достават на 
околиската изборна комисија список на лицата за^ 
пишани во избирачкиот список што се наоѓаат наѕ 
отслужување на воениот срок или на воена вежбај 
воените единици и воените установи се должни 
за сите лица што кај нив се наоѓаат на отелужу^ 
вање на" воениот срок или на воена вежба да тЦ 
ги достават на општинските народни одбори на 
чие подрачје се наоѓа местото на нивното посто-
јано живеење следните податоци: име и презиме, 
точна ознака на воената пошта и назив на местото 
во кое се наоѓа таа. Ако во воената единица одно-
сно во воената установа има повеќе такви лица 
што се постојано настанете! на подрачје од иста 
општина, воената единица односно воената уста^ 
нова ќе му достави на надлежниот општински на-
роден одбор список на сите тие лица со означе-
ните податоци. Овие податоци нема да се доста-
вуваат за лицата што ќе го отслужат воениот срок 
или ќе ја завршат воената вежба пред 23 март 
1958 година. 

Воените единици и воените установи се дол-
жни податоците од претходниот став да му ги до-
стават на надлежниот општински народен одбор 
најдоцна до 20 јануари 1958 година. 

2. За лицата што ќе бидат повикани на отслу-
жување на воениот срок или на воена вежба по 
20 јануари 1958 година, воениот отсек е должен 
најитно да му ги достави на општинскиот народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа местото на нивно-
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то постојано живеење податоците наведени во точ-
ката 1 став 1 на ова упатство. 

3. Кога општинскиот народен одбор ќе ги при-
ми од воената единица односно од воената уста-
нова податоците од точката 1 на ова упатство, во-
дителот на избирачкиот список ќе провери дали 
за сите лица настанети на подрачјето на општи-
ната што се наоѓаат на отслужување на воениот 
срок% или на воена вежба се добеви потребните по-
датоци, како и дали во избирачкиот список се за-

' п и п е т и сите лица за кои се доставени податоците. 
Ако водителот на избирачкиот список со про-

верување утврди дека не се добиени потребните 
податоци за сите лица настанети на подрачјето на 
,општината, што се наоѓаат на отслужување на во-
ениот срок или на воена вежба, а се запишани 
во избирачкиот список, тој е должен најитно од 
родителите или од роднините на таквите лица или 
преку воениот отсек да прибави податоци за точ-, 
ната адреса на таквите лица за кои не се добиени 
податоци од страна на воената единица односно 
Б о с а т а установа. 

4. Водителот на избирачкиот список е должен 
најдоцна до 20 февруари 1958 година да состави 
список на сите лица што се наоѓаат на отслужу-
вање на воениот срок или на воена вежба, а кои 
с^ запишани во избирачкиот список, и тој список, 
во смисла на членот 134 став 1 од Законот за пра-
вата и ^ должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, да Л го достави на 
надлежната околиска изборна комисија. Во тој 
список за секое од тие лица ќе се внесе: фамили-
јарно, татково и родено име, реден број на изби-
рачкиот список под кој е воведено во избирачкиот 
список, ознака на воената пошта и место во кое 
се наоѓа таквото лице. 

5. Врз основа на податоците содрлсани во спи-
сокот од претходната точка околиската изборна 
комисија ќе му достави во затворена обвивка на се-
кој избирач посебно, во смисла на членот. 134 став 
2 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
гласачко ливче, упатство за начинот на гласањето 
и за постапувањето со гласачкото ливче, како и 
обвивка а ^ ^ - ^ ч п на околиската изборна коми-
сија 

Пратките од претходниот став ќе се испраќаат 
по пошта препорачено. 

" На сите обвивки со гласачки ливчиња што се 
испраќаат по пошта во левиот горни агол од пред-
ната страна на обвивката, на виден начин мора да 
се стави натпис: „,Изборни акти". ' 

П. Секоја обвивка со гласачки ливчиња примена 
во воената единица или во воената установа ќе се 
воведе вс^ книгата за препорачени пратки и по таа 
книга најитно ќе му се предаде на потпис на лицето 
на кое му е упатена. 

Кога избирачот што. се наоѓа на отслужување на 
воениот срак или на воена вежба ќе го пополни гла-
сачкото ливче, затворената обвивка адресирана на 
околиската изборна комисија ќе му ја предаде на 
службеното лице во воената единица односно во во-
ената установа определено за прием ќа препорачени 
пратки, па ова л и ц е ' во книгата за препорачени 
пратки, на местото каде што избирачот го потврдил 
приемот на обвивката со гласачкото ливче, со свој 
потпис ќе потврди дека од избирачот ја примил на-
зад обвивката адресирана на околиската изборна 
коми,сија. Примената обвивка со гласачкото ливче 
службеното лице е должно да и ја предаде на по-
штата најдоцна 24 часа од приемот на обвивката. 

7. Ако лицето што се наоѓа на отслужување на 
воениот срок или на воена вежба, по доставувањето 
на податоците според точката 1 од ова упатство до 
општинскиот народен одбор од страна на воената 
единица односно воената установа, биде упатено во. 
друга воена едница односно воена или друга уста-
нова, воената единица односно воената установа 
преку која е доставена обвивката со гласачкото 

ливче е должна пристигнатата пратка најитно да 
му ја достави по пошта препорачено на избирачот, 
преку воената единица односно воената установа во 
која е тој упатен,. . -

8. Ако, по доставувањето на податоците од точ-
ката 1 на ова упатство до денот определен за гла-
сање на лицата,, што се наоѓаат на отслужување на 
воениот срок или на воената вежба, едно или повеќе! 
лица за кои се доставени податоците се ослободи 
од натамошното служење на воениот срок и се от-ч 
пушти од Југословенската народна армија, или МЈЈ; 
се одложи или прекине служењето на воениот сроиј 
или на воената служба, воената единица односно во-ч' 
ената установа е должна на такво лице, ако веќе н4 
гласало по пошта, да му даде потврда дека не гла^ 
сало по пошта. Вака ќе се постапи и кога во напред 
означеното време ваквото лице ќе биде упатено на 
отсуство или болување. 

9) Ова упатство влегува во сила со денот на' 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'% -

Бр. 2014 
26 декември 1957 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет, 

др Леон Гершковиќ, с. р. 

706. 

Врз основа на членот 50 од Уредбата за орга-
низацијата, послувањето и управувањето со Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ,ФНРЈ" , бр. 53/53), членот 11 оддел I 
под в) точка 1 и членот 12 оддел I под в) точка 1 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56), во со-
гласност со Секретаријатот за сообраќај и врски ћа 
Сојузниот извршен совет и со Секретаријатот за 
трудот на ^Сојузниот извршен совет, Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
СО ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ ПОШТЕНСКА, ТЕЛЕ-
ГРАФСКА и ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА ВРЗ ОСНО-

ВА НА ДОГОВОР 

Член 1 
Во Правилникот за регулирање на работните 

односи со лицата што вршат поштенска, телеграф-
ска и телефонска служба врз основа на договор 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 32/54) членот .7 се 
менува и гласи: 

„На договорните поштари во поштите од II р а -
зред им припаѓа месечна плата до 6.000 динари, а' 
на договорните поштари во пошти од I разред до 
8.000 динари. % 

На договорните селски поштоносци им припаѓа 
месечна плата според договорниот број на часовите! 
на запослувањето, за секој час до 50 динари. 

% Управниот одбор на Генералната дирекција наѓ 
поштите, телеграфите и 'телефоните ги определувај 
границите на платите на договорните поштари и на' 
договорните селски поштоносци, но најмногу до 
определените височини од ст. 1 и 2 на овој член/1 

Член 2 
Членот 15 се менува и гласи: 
„На лицата што врз основа на конкурс се ифв 

брани за кандидати за договорни поштари односи^ 
за договорни селски поштоносци, за време на обу^ 
чувањето од членот 4 на правилникот им припаѓа 
надоместок до 6.000 динари месечно/' 
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Член 3 
Членот 18 се менува и гласи:. 
„Поблиски прописи за спроведување на овој 

правилник донесува Управниот одбор на Генерал-
ната Дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните." 

Член 4 
Овој правилник влегува ЕО сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
ГДПТТ бр. 9913/И 

31 октомври 1957 година -
Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Никола Милановиќ, с. р 4 Гојко Бубало, с. р. 

707. 
Врз основа на членот 3 став 5 и членот 4 став 2 

точка д) од Правилникот за стручната спрема на 
управните службеници („Службен лист на ФНРЈ44, 
бр. 1/54) Управот а за поморство и речен сообраќај 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА РАБОТИТЕ 
ЗА КОИ МОЖАТ ВО ПОМОРСКО-УПРАВНАТА 
СЛУЖБА ДА СЕ НАЗНАЧУВААТ ПРИПРАВНИЦИ 
ЗА ЗВАЊАТА НА УПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И 
ЗА СТРУЧНАТА ОПРЕМА ШТО Е ПОТРЕБНА ЗА 
ЗВАЊАТА НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО 

ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА 
1. Во Упатството за работите за кои можат во 

поморско-управнате служба да се назначуваат при-
правници за звањата на управни службеници л за 
стручната спрема што е потребна за звањата на 
управните службеници во поморско-унравнета слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ",л бр. 27/54) точката 
IV се менува и гласи: 

„За звањето приоѓав потребен е завршен нау-
тички отсек на средно поморско стручно училиште 
"или завршена полна средна школа и положен стру-
чен испит." 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 4253 
20 ноември 1957 година 

Белград ч 
Директор 

на Управата за поморство и речен 
сообраќај, 

Мирослав Драгутин, с. р. 

708. 
' Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 32/55) и чле,нот 3 став 1 под б)-точка 11 алинеја 
1 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56), Сојузната 
надворешнотрговска комора и Сојузот на селскосто-
панско-шумарските комори на ФНРЈ , со потврда од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет и со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВА-
Њ Е И ОЗНАЧУВАЊЕ НА СУВИТЕ СЛИВИ НА-

МЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
Член. 1 

Со одредбите. од овој правилник се утврдуваат 
, квал.итетот, рачниот на пакување и ознаките на 
'амбалажа на суви сливи наменети за извоз. 

Член 2 
Сувите сливи наменети за извоз мораат да би-

дат чисти, без шишки и без туѓи примеси, и не 
смеат да бидат мешани со стари сливи или со сливи 
од други сорти. 

Ќе се толерира до 3% шишки по број. 
Сувите сливи мораат да произлегуваат од зрели, 

здрави есенски сливи — цепанки од видот поже-
гача (маџарка - бистрица), без суварки (горогани). 
Сливите мораат да бидат добро сушени, без парени-, 
ци и без одвишна влага, така што да не се грудваат, 
под притисок на прстите да не се лепат, и коските 
да не се поместуваат лесно од местото. 

Ако странски купувач го бара т ^ , процентот 
на влагата во сувите сливи ќе се утврди по лабора-
ториски пат. 

Во тој случај најголемиот дозволен процент на 
влага во сувите сливи изнесува: 
110/120 и над („Узанс" и „Меркантил") од 25—26% 
95/100 „ „ ' „ 27% 
80/85 „ „ . „ 28% 
70/75 „ „ „ 30% 
60/65 „ „ л - „ 30%. 

Член 3 
Сувите сливи мораат да бидат без туѓа миризба 

или вкус, непрегорени, неначадени, нескиснати, и 
не смеат да бидат гнили, мувлосани или матирани. 

Сувите сливи мораат со решетање да бидат сор-
тирани во следните степени на квалитетот според 
бројот на плодовите во половина килограм: 

60/65 со ознака „60" 
70/75 „ " „70" 
80/85 „ „ „80" 
90/1.00,, „ „90" 

110/120 („Узанс") со ознака „НО" 
над 120 парчиња „Меркантил" со ознака „М". 

На барање од странски купувач сувите сливи 
можат со решетање да бидат сортирани и во след-
ните степени на квалитет според бројот на плодо-
вите во половина килограм: 

60/70 со ознака „60/70" 
70/80 „ „ „70/80" 
80/90 „ „ „80/90" 
95/105 „ „ „95/105" 

110/120 „ „ „110/120" 
Просечниот број на плодовите не смее да ги пре-

минува означените граници за степенот на квали-
тетот, 'на пример: 75 плодови к а ј 70/75 или 80 пло-
дови к а ј 70/80. 

На барање од странскиот купувач кој вага 
ознаката на степенот на квалитетот според бројот 
на плодовите да биде во американската Јфунта 
(453,59 гр) место половина килограм, дозволено е 
соодветно решетање и ознака на степенот на квали-
тетот на американски начин, но со додаток на бук-
вата „А", на пример: „70-А". 

Член 4 
Без сортирање по јадроста можат да се изве-^ 

зуВаат: 
1) суви сливи без коски („цепени"), за кои се 

пропишува како ознака на степенот на квалетитот: 
„прима-Е". Цепени сливи мораат да бидат од суви 
сливи што ги исполнуваат сит,е услови на квали-
тетот од овој правилник, без киснење со вода или 
влага; 

?) суви сливи ,,Мег) канти л'", што служат за ин-
дустриското производство па пекмез и сл,, за кои 
е пропишана ознака ,,М". Ови,е сливи исто така мо-
раат да ги исполнуваат општите услови на квали-
тетот' од овој правилник. 

Член 5 
Суви сливи можат да се извезуват само етиви-

рани, и се пакуваат во дрвени сандаци ЈТЈЅ Т1.' 
034 од 12,5 кг нето тежина, а можат да се пакуваат 
и во сандаци од 5 кг и во лимени кутии од 4 до 5 
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кг нето тежина. По исклучок, се дозволува паку-
вање на „Меркантил" во големи дрвени сандаци 
ЈТЈЅ П . П . 034 и во јутени вреќи ЈХЈЅ Е.С4. 020, 
ред. број 11. Бруто тежината на вреќите во кои се 
извезува „Меркантил", мора да биде егализирана 
— г у,едначена. 

С а и д а ц ^ е во кои се извезуваат суви сливи мо-
раат да бидат чисти, бели и рендосани, а по пол-
нењето добро заковани и врзани од страна со ме-
тални обручи, и мораат да содржат полна означена 
нето тежина. 

Ќе се толерира најмногу 1% разлика во нето 
тежината на сливи пакувани во сандаци. 

Сандаците со суви сливи што се пуштаат во 
промет, покрај ознаката на квалитетот мораат да 
носат и ознака на извозникот. 

Член 6 
На дрвената а м б а л а ж а . в о која се извезуваат 

суви сливи чиј квалитет се определува според овој 
правилник, на челни-ѓе страни од амбалажата се 
ставаат следните ознаки: 

1) име на извозникот; 
2) ознака на квалитетот (на пример: „7.0", „80", 

„90" или „60/70", „70/80" итд.); 
3) нето тежина. 
Покрај горните ознаки, на амбалажата секогаш 

мора да биде втиснат со неизбрислива боја или со 
огнен жиг натпис: „Југославија", и тоа со латиница. 
Должината, на натписот „Југославија" мора да из-
несува 10 см, а височината на буквите 18 мм.4 

Наведените ознаки мораат да се ставаат и на 
вреќите во кои се извезува „Меркантил". 

Член 7 
Сувите сливи се товарат во обични вагони од 

серијата „ Р ' со ознака „РЌВ". 
Сувите сливи можат да се транспортираат и 

со брод. 
За време на транспорт на суви сливи вентила-

ционите отвори на Транспортното средство мораат 
да бидат отворени. 

Член 8 
Со влегување во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат одредбите од Правилникот за 
квалитетот и за начинот на пакувањето и означу-
вањето на сливите, грозјето, ј абол ките и оревите 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
48/55 и 10/56) што4 се однесуваат на сувите сливи. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 392770 . о 
6 ноември 1957 година 

Белград I 

Сојуз на селскостопа^ско-
шумарските комори на Сојузна надворешно-

Ф Н Р Ј трговска комора ' 
Претседател Претседател 

на Управниот одбор, на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, с. р. Руди Колан, с. р. 

По извршеното сравнување со то^ет 
утврдено е дека во текстот на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на сојуз-
ните народни пратеници (Пречистен текст), објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ" , бр 51/57, се поткрад-
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ ТЕ. 
И З Б И Р А Њ Е Т О И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ 
НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

Во членот 191 став 1 по точката 1 треба да се 
стави изоставената точка 2, која гласи: „2) со пра-
восилна судска осуда на казна затвор во траење 
подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;". 

Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 3, 4 и 5. 
Од Сојузната народна скуттшттша, 21 декември 

1957 година, Белград. 

По извршеното сравнување со напорниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за измени 
и дополненија на Наредбата за коефициентите1 за 
пресметување на разликата во цените при извозот 
и увозот на определени производи и услуги, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 50/57, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

Во точката 3 став 2 пред бројот „5" се става 
број „4Д 

Во точката 4 став 1 во цитираниот текст на 
редниот број 7 во одредбата под в) место зборот: 
„говедска" се става зборот: „горна". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 7 де-
кември 1957 година, Белград, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за реви-
зи ја и препишување на општите избирачки списо-
ци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/57, 
се поткраднала долу наведената грешка, та се дава' 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУ-
В А Њ Е НА ОПШТИТЕ И З Б И Р А Ч К И СПИСОЦИ 

Во точката 13 став 1 во 9 и 10 ред озгора наме-
сто зборовите: „еден примерок од така потврдениот 
список ќе му" треба да стои: „потврдениот изби-
рачки список ќе му го", а на крајот од оваа рече-
ница да се бришат запирката и зборовите: „а вто-
риот примерок ќе го задржи за себеси". 

Од Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет, 19 декември 
1957 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за одвивани крстести, за 
крстести зарези за виоци, за навои за виоци за 
лим и виоци за лим, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 29/57, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ОДБИВ АЧИ КРСТЕСТИ, ЗА КРСТЕ-
СТИ З А Р Е З И ЗА ВИОЦИ, ЗА НАВОИ ЗА ВИОЦИ 

ЗА ЛИМ И ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ 
Во точката" 1 к а ј југословенскиот стандард 

„Одбивани крстести" наместо: ЈХЈЅ К. ОЗ. 250" тре-
ба да се стави: „Ј1ЈЅ К. С5.250". 

Од Сојузната комисија за стандаризација, 17 
декември 1957 година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за југо-
словенските стандарди за физикални и технички 
верења за камен и негови методи на испитување, 
за бетон и за употреба на ложитната згура, обја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ"; бр. 29/57, се пот-
краднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНИ И ТЕХНИЧКИ МЕРЕЊА 
ЗА КАМЕН И НЕГОВИ МЕТОДИ НА ИСПИТУВА-
ЊЕ, ЗА БЕТОН И ЗА УПОТРЕБА НА ЛОЖИШНА-

ТА ЗГУРА 

1. Во точката 1 од решението по југословен-
скиот стандард: „Земање мостри на агрегати, камен 
и згура за потребите на градбите, патиштата, желе-
зниците и за приготвување на бетон — ЈТЈЅ В.В0.001" 
се става изоставениот југословенски стандард: „Ка-
мен за калдрма. Форма и димензии — ЈХЈЅ В.В3.010". 

2. Во точката 1 ка ј југословенскиот стандард: 
„Испитување постојаноста на природниот камен на 
мраз" место „ЈХЈЅ В. В8.011" треба да се стави: 
„Ј1ЈЅ В.В8.001". 

Од Сојузната комисија за стандардизација, 17 
декември 1957 година, Белград. 

7. за член др Никола Степановиќ, професор на 
Универзитетот во Белград; 

за заменик Првослав Васиљевиќ, адвокат, прет-
седател на Сојузот на адвокатските комори на Ј у -
гославија. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето-во „Службен лист на ФНРЈ". 

Б. бр. 2943 
21 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

РЕШЕНИЈА1 

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
I. Во Сојузната изборна комисија се именуваат: 
1. за претседател Михајло ѓорѓевиќ, судија на 

Сојузниот врховен суд; 
за заменик претседател Димче Јаноски, судија 

на Сојузниот врховен суд; 
2. за секретар др Дражен Сесардиќ, судија на 

Сојузниот врховен суд; 
за заменик секретар Душан Симиќ, судија на 

Врховниот суд на НР Србија; 
3. за член Марјан Вивода, член на секретари-

јатот на Централното веќе на. Сојузот на синдика-
тите на Југославија; 

за заменик ѓорѓе Андрејевиќ-Кун, академски 
сликар, претседател на Сојузот на ликовните умет-
ници на Југославија; 

4. за член Велибор Глигориќ, книжевник: и 
професор на Универзитетот во Белград; 

за заменик Алија Вејзагиќ, член на претседа-
телството на Централниот комитет на Народната 
младина на Југославија; 

5. за член др Михајло Вучковиќ, професор на 
Универзитетот во Белград; 

за заменик Дејан Ланчеви^, заменик: главен 
уредник на „Танјуг"; 

6. за член Неда Божиновиќ, секретар на Цен-
тралниот одбор на Сојузот на борците на Југосла-
вија; 

за заменик Иван Степанек, член на претседа-
телството на Централното веќе на Сојузот, на син-

дикатите на Југославија; -

О Б Р А С Ц И Т Е 
ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД 
ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗ-

БИРАЊЕТО и отповикот НА СОЈУЗНИТЕ 
НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ 

што, се составен дел од Наредбата за обрасците за 
вршење одделни дејствија според Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57, стр. 1191) објавени се и можат 
да се добијат преку Комерцијално^ одделение на 
„Службен лист на ФНРЈ", Краљевиќа Марка бр. 9, 

Цена 250 динари 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

665^ Указ за прогласување на Сојузниот оп-
штествен план за 1958 година - — — 1121 
Сојузен општествен план за 1958 година 1121 

666. Указ за прогласување на "Буцјђјвру на Фе-
деративна Народна Република Југосла-
вија (Сојузниот буџет) за 1958 година — 1143 
Буџет на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија (Сојузен буџет) за 1958 

у / ) година — — — - — — — — — 1143 
/ б б у У к а з за прогласување на Законот за 

средствата на стопанските организации 1146 
Закок за средствата на стопанските орга-
низации - — — — — — — — 1146 

668. Указ за прогласување на Законот за 
Фондот за унапредување на ликовната 
уметност „Моша Пијаде" — — - — 1157 
Закон за Фондот за унапредување на ли-

у^ѕковната уметност „Моша Пијаде" — — 1158 
4Ј69уУказ за прогласување на Законот за из-
^ - ^ м е н и и дополненија на Законот за при- , 

донесот за станбената изградба — — — 1158 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за придонесот за станбената из-

/-V градба — — — — — — — — — 1158 
6Ж) Одлука за нормите на придонесот за со-

ијално осигурување — —̂ — — — 1159 
371.уОдлука за интересните норми на сред-

ствата на стопанските организации, на 
средствата вложени ка ј банката и на 
краткорочните кредити — — — — — 1159 

672. Одлука за отстапување на придонесот од 
доходот и земјарината на стопанските 
организации од определени дејности — 1160 

673. Одлука за ограничување користењето на 
,средствата на амортизацијата и за пони-
ски норми на амортизацијата за стопан-
ските организации од определени дејности 1161 

674. Одлука за овластување Сојузниот извр-
шен совет за донесување определени 
привремени прописи во областа на сто-
панството — — — — . — — — — 

675. Одлука за распуштање на Сојузната на-
родна скупштина — — — — — — 11^3 

676. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба - — - 1163 
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677. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за фондовите за кадрови во стопан-
ството "— — — — — — "— — 1164 

678. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет — — — — 1164 

679. Уредба за измени и дополненија на Та-
рифата за данокот на промет — — — 1164 

680. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани — — — — — 1165 

681. Уредба за поставањето и работата на 
емисионите радиостаници — — — — 1165 

682. Одлука за распишување избори за на-
родни пратеници за Сојузниот собор и за 
Соборот на производителите на Сојузна-
та народна скупштина - — — — — 1166 

683. Одлука за утврдување бројот на народ-
ните пратеници што за Сојузниот собор и 
за Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина ќе се избираат 
на изборите што ќе се одржат на 23 и 26 
март 1958 година — — — — — — 1167 

684. Одлука за утврдување на подрачјата на 
изборните околии за изборите на народ-
ни пратеници за Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина 
што ќе се одржат на 26 март 1958 година 1168 

685. Одлука за поделба на територијата 
на Федеративна Народна Република Ју -

' гославија на изборни околии за избирање 
наводни пратеници што граѓаните непо-
средно ги избираат за Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина на избо-
рите што ќе се одржат на 23 март 1958 

/""^година 
086 

1174 
86.ухОдлука за нормите на придонесот за ка-

д р о в и во стопанството за 1958 година — 1182 
Г 687. ЈОд лука за употреба на средствата од 

/придонесот за станбена изградба што го 
плаќаат воените лица И граѓанските лица 

, на служба во Југословенската народна 
армија - - - - - - - - - 1182 

688. Одлука за исправка на вредноста на о-
сновните средства на стопанските орга-
низации — — — — — — — — 1183 

689. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинов за користење на средствата на 
амортизационите' фондови — — — — 1183 

690. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за работењето на општите земјо-
делски задруги со задругарите по отво-
рена сметка — — — — — — — 1184 

691. Одлука за расподелба на вкупниот при-
ход на електростопанските претпријатија 
за 1957 година — - — — - - г - 1184 

692. Одлука за исплата на аконтација на бив-
шите сопственици на национализирани -
стопанските претпријатија — — — — 1184 

693. Упатство за извршување на одделни од-
- редби од Законот за правата и должно-

стите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници — - - — 1185 

694. Наредба за максималната норма на ин-
тересот на кредитите за откуп за пченка 
со подоцнежен срок за испорака — — 1187 

695. Наредба за дополнение на Наредбата за 
максималната. норма ,на интересот на 
краткорочните кредити за лагерување на 

^ трета 
опремата за извоз и за испраќање на с-
премата во консигнационите складови во 
странство — — — — — — — — Ц87 

696. Наредба за надоместок на штетата при-
чинета^ на имотот и приходите на други 
лица од страна на стопански организа-
ции во 1957 година — — — — — — 1187. 

697. Наредба за определување на подрачјата 
на кои одделни претпријатија за обра-
ботка на тутун ќе го контрахираат тутунот 1187. 

698. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за продажните цени на житата 
и на. производите од жита - — - - 1188 

699. Наредба за регулирање извозот на опре-
делени производи — — — — — — 118Ѕ 

700. Упатство за измена на Упатството за 
примена на Уредбата за измени и допол^ 
ненија на Таксената тарифа на Законот 
за таксите — — — — — — — - 1189 

701. Упатство за измени и дополненија на У-
патството за утврдување на основицата 
за наплата на надоместокот (регресот) 
при купувањето на резервни делови за 
селскостопански машини, справи и уреди 1191 

702. Правилник за измени на Правилникот за 
изведувањето на градежни објекти и ра-
боти во сопствена режија — — — — 1191' 

703. Наредба за обрасците за вршење одделни 
дејствија според Законот за правата и 
должностите, избирањето, и отповикот на 
сојузните народни пратеници - — — 1191 

704. Упатство за дополнение на Упатството за 
ревизија и препишување на општите из-
бирачки списоци — - — — — — 1191 

705. Упатство за доставување обвивки,те со 
гласачките ливчиња на избирачите што 

. се наоѓаат на отслужување на воениот 
срок или на воена вежба — —. - — 1191 

706. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за регулирање на работни-
те односи со лицата што вршат поштен-
ска, телеграфска и телефонска служба 
врз основа на договор — — — — — 1192 

707. Упатство за измена на Упатството за ра-
ботите за кои можат во поморско-управ-
ната служба да се, назначуваат приправ-
ници за звањата на управни службени-
ци и за стручната спрема што е потребна 
за звањата на управните службеници 
во поморско-правната служба — — — 1193 

708. Правилник за квалитетот и за начинот 
на пакување и означување на сувите сли-
ви наменети за извоз — — - — — 1193 

Исправка на З.аконот за правата и должно-
стите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници (Пречистен 
текст) - — — - - - — - -— 1194 

Исправка на Наредбата за измени и допол-
ненија на Наредбата за коефициентите за 
пресметување на разликата во цените 
при извозот и увозот на определени про-
изводи и услуги - — — — — — 1194 

Исправка на Упатството за ревизија и препи-
шување на општите избирачки списоци 1194 

Исправка на Решението за . југословенските 
стандарди за одвивани крстести, за кр-
с т е в и зарези за виоци, за навои за виоци 
за лим и за виоци за лим — — — — 1194 

Исправка на решението за југословенските 
стандарди за физикални и технички ме-
рења за камен и негови методи на испи-
тување, за бетон и за употреба на ложи-
шната згура — — — — — -— — И9Ѕ 

Издава: Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. -
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