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Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-
врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот 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 УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации (Службен лист на 
ФНРЈ," бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 11/56) во 
членот 3 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Како основни средства се сметаат и основач-
ките вложувања на новооснованите стопански орга-
низации односно на новоизградените погони." 

Член 2 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Оснивачки вложувања се оние вложувања кај 

новоостисканите стопански организации односно но-
воизградените погони што се нужни за изградбата 
на претпријатијата односно погоните д, што не се 
составен дел на набавната цена на одделни пре-
дмети од основните средства. 

Основачки вложувања се особено: трошоците на 
режијата на претпријатието односно погонот во из-
градба, трошоците на студиите и истражувањата од 
општ карактер, трошоците на изработката на гене-
ралната програма и на главниот проект, трошоците 
за издигање кадрови до почетокот на работата на 
претпријатието односно погонот, откупите и отпла-
тите, како и интересите по инвестиционите кредити 
пресметани за времето на нивното користење а до 
почетокот на отплатниот период (интеркаларни ин-
тереси) " 

Член 3 
По членот 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 
„Стопанската организација е должна основните 

средства да ги осигури на вредност утврдена според 
одредбите од оваа- уредба. 

Основните средства можат да се осигурат и на 
вредност поголема од утврдената, но не погодена 
од пазарната вредност на основното средство." 

Член 4 
По членот 31 се додава нов член 31а, кој гласи: 
„За занаетчиските, угостителските и комунал-

ните претпријатија и дуќани, како и за туристич-
ките претпријатија, народниот одбор на општината 
може да ги намали полните износи на амортизаци-
јата, пресметани по нормите утврдени со сојузни 
прописи, определувајќи го притоа процентот за на-
малување од полниот износ. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
услови според кои постојните стопански организа-
ции што не се запишани како занаетчиски да можат 
да се регистрираат како такви." 

Член 5 
Во членот 38 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
, „Исто така, по исклучок од одредбата од првиот 

став, сојузниот Државен секретаријат - за работи 
на финансиите може да определи стопанските орга-
низации од областа на трговијата, угостителството 

и занаетчиството чии месечни обврски во врска со 
амортизацијата се од помал износ, да вршат уплата 
на амортизацијата во тримесечни износи." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

%лен 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
„Замената на основните средства има за цел 

одржување на производните односно работните ка-
пацитети на стопанската организација. 

Замената на основните средства се врши со 
прибавување на основни средства, со постепено об-
новување на битни делови или со реконструкција.." 

Член 7 
По членот 48 се додава нова глава, со три нови 

члена кои гласат: 
„VI. Интерес на основн-ите средства 

Член 48а 
Височината на интересот на основните средства 

се утврдува со сојузниот општествен план. 
Интересот на основните средства се пресметува 

на неотпишаниот дел од вредноста на сите основни 
средства. 

Стопанската организација го пресметува и плаќа 
интересот на основните средства по единствената 
норма, што се определува според основната деј-
ност на стопанската организација ако со сојузни 
прописи не е определено поинаку. 

Стопанската организација не плаќа интерес на 
основните средства што служат за обезбедување, 
што се прибавени "во врска со посебни наоди на 
надлежните државни или воени органи и што не 
служат за редовно обезбедување и производство на 
стопанската организација. 

Интересот на основните средства е приход на 
Општиот инвестиционен фонд. 

Член 486 
Височината на нормата по која го плаќаат ин-

тересот занаетчиски, угостителски и комунални 
претпријатија и дуќани, како и туристички претпри-
јатија, ја определува народ,ниот одбор на општината. 

Интересот на основните средства што го пла-
ќаат стопанските организации од претходниот стаз 
влегува во приходите на инвестициониот фонд на 
општината. 

Член 48в 
Обврската за плаќање интерес на основните 

средства настанува од денот кога ќе настане обвр-
ската за плаќање на амортизацијата и се врши на 
начинот и во сроковите во кои се плаќаат аморти-
зационите износи." 

Член 8 
Досегашните глави VI—XI стануваат глави 

VII"XII. 
Член 9 

Во членот 73 во ставот 1 се бришат зборовите: 
„под условот од ставот 4 на овој член". 

Во истиот став по точката 3 се додава нова 
точка, која гласи: 

,,За) ако основното средство не го осигури во-
општо, или го осигури на вредност помала од вред-
носта утврдена според одредбите од оваа уредба 
или на вредност поголема од пазарната вредност."" 

Ставот 4 се брише. 
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Член 10 ^ 1 , ј 
По членот 77 се додава нов член 77а, кој гласи: 
„Во пресудата со која на одговорното лице му 

изрекува казна за стопански пр-естап според одред-
бите од оваа уредба, стопанскиот суд спрема осу-
деното лице може да изреки е и забрана за време 
од 1—5 години да врши функција на директор, на 
комерцијален директор, на шеф на книговодство, на 
книговодител, на работоводител, на управник на 
задруга или некоја друга функција на раководна 
положба во стопански организации. 

Мерката од претходниот став стопанскиот суд 
може да ја изрекне само ако осуденото лице порано 
било веќе осудено поради повреда на одредбите 
од оваа уредба или поради друг стопански престап, 
а покрај тоа дејствието за кое ја изрекува судот 
казната е од потешка природа или судот се здобил 
со уверение дека тоа лице е настроено кон вршење 
стопански престапи. 

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се казни 
за прекршок стопанска организација што ќе зшо-
сли на раководна положба лице спрема кое е из-
речена мерка врз основа на ставот 1 од овој член 
додека таа мерка е во сила. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
одговорното лице во стопанска организација со па-
рична казна до 10.000 динари. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок лице што ќе се запосли на раководна 
положба во стопанска организација додека е во 
сила мерката изречена спрема него врз основа на 
ставот 1 од овој член." 

Член 11 
Во членот 83 од уредбата се додаваат нови ста-

вови 2—5, кои гласат: 
,,Ако управниот одбор на покана од судот без 

оправдан раздор не определи претставник во смисла 
на претходниот став, стопанскиот суд ќе изрекле 
спрема стопанската организација парична казна до 
50.000 динари. 

Ако управниот одбор и по изречената казна 
според претходниот став не определи претставник 
неоправдано, стопанскиот суд спрема стопанската 
организација ќе изрекле парична казна до 200.000 
динари и ќе го повика претседателот на управниот 
одбор тој да биде сослушан за стопанската органи-
зација. 

Ако лицето определено од страна на управниот 
одбор односно од претседателот на управниот одбор 
и покрај уредната покана неоправдано изостане, су-
дот може да нареди да се приведе и да го казни 
со парична казна до 10.000 динари, како и да го 
обврзе да ги поднесе трошоците на постапката пре-
дизвикани со изостанокот. 

Паричните казни. изречени според одредбите 
од претходните ставови одат во корист на - фондо-
вите од членот 76 на оваа уредба" 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
6 и 7. 

Член 12 
Во членот 83 став 2 по броевите: „27—29" се 

стзва запирка и место: „и 34—36" се стаза: „35 и 36". 
Член 13 ^ 

членот 90а во ставот 1 зборовите: „до 31 
декември 1958 година" се менуваат и гласат: „до 31 
декември 1957 година". 

Член 14 
По членот 94 се додава нов член 94а, кој гласи: 
„Се овластува Секретаријатот за законодавство и 

организација на Сојузниот извршен совет да издаде 
пречистен текст на Уредбата за управување со 
основните средства на стопанските организации.-

"Г Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во гСлужбен лист на ФНРЈ", а ќе се при^ 
менува од 1 Јануари 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 20 

8 јануари 1957 година 
Белград 

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

2. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за леи 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРО-
ИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Член 1 . 

Во Уредбата ,за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија („Службен лист ва ФНРЈ", 
бр. 53/53, 8/54, 30/54 и 36/55) членот 6 се менува и 
гласи: 

„Претпријатијата за воени потреби се должни 
да ги чуваат како воена тајна сите' известувања, 
документи и податоци од воен карактер што ќе ги 
дознаат во врска со производството и изградбата 
на објекти за потребите на народната одбрана. 

Одредбите од претходниот став се однесуваат к 
на другите претпријатија што произведуваат или 
се определени да произведуваат и за воени потреби, 
и тоа само во поглед на известува-њата, докумен-
тите и податоците што се однесуваат на произво-
дите и објектите што ќе ги определи државниот 
секретар за работи на народната одбрана. 

За цел на надзор над спроведувањето на про-
писите за чување на воената тајна, како и над спро-
ведувањето на општата безбедност, државниот се-
кретар за работи на народната одбрана може во 
претпријатијата од претходните ставови да постави 
воени органи за безбедност." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден па 

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

Р. п. бр. 15 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

3. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

придонесот за станбената изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55) и одделот II од Одлуката за 
потврда 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 ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба („Службен лист вл 
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ФНРЈ", бр. 6/56 и 30/56) по членот 4 се додава нов 
член 4а, кој гласи: 

„Во фондот за кредитирање на станбената из-
градба се уплатуваат и, средствата што според про-
писите за управување со зградите и за издавање 
работни простории во закуп се определени за упла-
тување'во фондот за изградба на станбени згради, 
како и средствата од продажба на станбени згради 
од општонародниот имот според важечките про-
писи." 

Член 2 
Членот 37а се менува и гласи: 
„Од средствата на фондовите за кредитирање 

на станбената изградба можат да се даваат заеми 
и за изградба на комунални објекти (водовод, ка-
нализација и др.) во границите на потребите на 
станбената изградба. 

За намените од претходниот став може да се 
употреби нај.многу 30% од средствата на општин-
ските фондови за кредитирање на станбената из-
градба. 

Одредбите од претходните ставови ќе се приме-
нуваат и на републичките фондови за станбена 
изградба." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-

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

Р. п. бр. 16 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

4. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот' систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за дано-
кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56 и 30/56) во делот В 
во тар. број 4 на крајот од забелешката 7 место 
точката се става точка и запирка и се додава нов 
текст, кој гласи: 

,,е) на посебне кредите који се дају привредним 
организацијама по Уредби о фонду обртних сред-
бава привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/56)." 

Член 2 . 
На крајот од делот В се додава нова точка ТП, 

која гласи: 
„III. Народни одбор општине може прописати 

општински порез на промет на сав промет робе на 
мало који се обави на подручју општине, као и па 
вршење услуга приватним лицима. 

Општински порез на промет по претходном 
ставу у градовима подељеним на општине може 
заводити само народни одбор среза или градско 
веће за цело подручје града. 

Општински порез на промет по одредбана ове 
тачке не може се прописивати на промет производа 
за које је савезним прописима одређена накнада 
(регрес) при продаји на мало. 

Савезни државни секретар за послове финан-
сија може изузети одређене производе или групе 
кроизвода односно одређене услуге од општинско? 

пореза на промет и моЗке ограничити висину овог 
пореза." 

4 Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објг/зувањето во „Службен лист на ФНРЈ'', а ќе се 
приме-нува од 1 јануари 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. ат. бр. 19 

3 јануари 1957 година 
Бел-град 

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

5. 
Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУ-
ЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД и СТАТИСТИЧ-

КИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

Член 1 
Во Уредбата за оснивањето и работењето на 

Сојузниот статистички уред и статистичките уреди 
во народните републики („Службен лист на ФНРЈ4', 
бр. 47/48, 27/50 и 45/52) членот 9а, кој е изменет со 
членот 4 од Уредбата за измени и дополненија на 
одделните одредби за прекршоците во сојузните 
закони и во другите прописи со кои се пропишани 
административни казни за стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54), се менува 
така што да гласи: 

„Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 
ќе се казни за прекршок стопанска организација: 

1) ако на заводите за статистика односно на 
лицата од нив овластени не им ги даде податоците 
барани во врска со вршењето на редовна стати-
стичка известителна служба, пописи и анкети; 

2) ако на заводите за статистика односно на 
лицата од нив овластени им даде неточни податоци; 

3) ако на заводите за статистика односно на 
лицата од нив овластени им оневозможи проверка 
на точноста на дадените податоци. 

Со парична казна од 10.000 до 25.000 динари ќе 
се казни за прекршок стопанска организација аки 
неуредно ја води евиденц.ијата за добивање стати-
стички податоци, или ако статистичките податоци и 
извештаите ги доставува неблаговремено или не-
потполно. 

За прекршок од претходните ставови ќе се ка-
зни со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација. 

За водење на административно-казнената по-
стапка и за донесување решенија по прекршоците 
од овој член е надлежен околискиот судија за пре-
кршоци." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден па 

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

Р. п. бр. 18 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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в. ' ^ г-"! - - - - . 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ 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", 
бр. 37/55) членот 66 се менува и гласи: 

„Индустриските и други производни претпри-
јатија, како и претпријатијата во изградба, не мо-
жат да купуваат стоки со цел згЈ натамошна прода-
жба ниту така купената стока да ја продаваа. 

Во оправдани случаи претпријатијата од прет-
ходниот став можат стоките што ги набавиле со цел 
за преработка или за инвестициони цели, да ги 
продаваат по пазарните цени. 

Износот постигнат со продажба на стоки влеч 
гува во" вкупниот приход на стопанската организа-
ција, а кај претпријатијата во изградба разликата 
меѓу набавната и пазарната цена ќе се употреби за 
исплата во корист на сметката на соодветниот из-
вор за кредитирање односно финансирање на ин-
вестициите." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п, бр. 17 

3 јануари 1957 година 
Белград 

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

7. 
Брз основа на членот 51 став 4 од Ујредбата 

за расподелба на вкупниот гђжход на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/56), Сојузниот извршен соеѓвт донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБАТА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛА-

ГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката о а употребата на средствата 

за самостојно располагање на стопанските органи-
зации (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 19/545, 
31/56 и 32/56) во точката I под 1 по зборот „кре-
дити" се става точка и запирка, а текстот по овој 
збор се брише. 

2. Во точката I став 1 на крајот на текстот 
дода 13 се брише точката, се става точка и запир-
ка и се додава нов текст, кој гласи: 

„14) застарени побарувања" 
3. По точката VIII се додава нова точка IX, 

која гласи: 
„Ако стопанската организација нема достаточ-

но средства за самостојно располагање за исплата 
на издатоците од точката I на оваа одлука, нена-
мирениот износ на тие издатоци ќе го исплати од 
средствата на својот резервен фонд, со тоа што 
во наредната година да му ги надомести на резер-
вниот фонд исплатените износи од средствата за 
самостојно располагање остварени во та,а година." 

Досегашната точка IX станува точка X. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот нф 

објавувањето во „Службен лист ма ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 Јгодина. 

Р. п. бр. 5 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секр етар, Потретседате л, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, д, ј^ 

Враг' основа на точката 7 одделот 5 главата 
XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ШТО ПРОИЗЛЕ-

ГУВААТ о д ОТСТАПЕНИОТ ИМ ДАНОК НА 
ДОБИВКА 

1. Одредбите н,а 'Одлуката за начинот и за 
условите под кои определените стопански органи-
зации можат да ги користат средствата на инве-
стиционите фондови што произлегуваат од отстапе-
ниот им данок на добивка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56 и 49/56) ќе се применуваат и во 
1967 година. 

2. Оваа одлука влегува Е о сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќа 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 6 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р-

9. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА 
ОДЛУКА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Во Времената одлука за нормите на аморти-
зацијата на основните средства на стопанските 
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53„ 
8/54, 57/54 и 37/55) во одделот I за редните броеви 
на трупите на основните средства 21, 22 и 62 се ме-
нуваат амортизационите норми така што за секо-
ја од овие три групи вкупната норма да изнесува 
11%, а нормата за отпис 6%. 

П. Во одделот I од редниот број на групата 
основни средства 38: 

1) во ставот 1 се бришат зборовите: — „коло-
сеци на етажа и јаловници"; 

2) во ставот 3 по зборовите: „од набавната вред-
ност" се става точка и се бришат зборовите: „од-
носно од основицата за амортизација утврдена со 
проценка за оние рударски работи што биле пред-
мет на проценката"; 

3) во ставот 4 по зборовите: „од набавната вред-
ност" се става точка и се бришат зборовите: „од-
носно од основицата за амортизација, утврдена со 
проценка за оние рударски работи што биле пред-
мет на проценката". 

III. Во одделот I насловот од главата VII се 
менува и гласи: 

„VII. Оснивачи за вложување, патенти, лицен-
ци и други права". 

IV. Во одделот I по редниот број на групата 
основни средства 100 се додава нов реден број СФ 
текстот што гласи: 

„101. Основачки вл.ожувања, 
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Амортизацијата на ^оснивачките вложувана мо-
ра да се изврши најдоцна во срок од 10 години во 
еднакви годишни рати. Должината на амортиза-
циониот период ја определува работничкиот совет 
на претпријатието." 

V. По одделот I се додава нов оддел II, кој 
гласи: 

„Советот на народниот одбор на општината над-
лежен за работи на стопанството, односно советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата за 
градовите чии подрачја се делат на општини, мо-
же на претпријатијата на јавниот патен сообраќај 
чии товарни возила ќе бидат во текот на годината 
користени повеќе од 20.000 км, а патнички возила 
повеќе од 30.000 км да им одобри да можат да ја 
пресметуваат и уплатуваат амортизацијата по нор-

мата сразмерно поголема од онаа што е пропишана, 
но најмногу по двојнб поголемата норма." 

VI. Досегашните оддели II, III и IV -се бришат, 
а досегашниот оддел V станува оддел III. 

VII. Оваа одлука влегува во силе со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 4 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

10. 
Врз основа на членот 44 став 2 и членот 47.од 

Уредбата за управување со основните средства на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОР-

ТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ 

1. Во Одлуката за начинот на користење на 
средствата на амортизационите фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/56) точката V се менува и 
гласи: 

„Стопанската организација не може да при-
стани кон из-вршување на замена на основните 
средства и кон изведба на работите за инвестици-
оно одржување без претходно одобрена програма 
ако користењето на амортизациониот фонд за за-
мена' кој според важечките прописи во текушта-
та година може да го користи го преминува изно-
сот од 50,000.000 динари." 

2. Во точката VI став 1 се додава нова- рече-
ни-ца, која гласи: 

„Комисијата е должна да даде свое мислење 
во срок од 30 дена од денот на приемот на програ-
мата." 

3. Во точката VI по ставот 2 се додаваат нови 
ставови 3 и 4, кои гласат: 

„Органот на управата надлежен за одобрување 
таа програмата е должен решение за одобрување 
односно неодобрување на програмата од ставот 1 
на оваа точка да донесе во срок од 15 дена од де-
нот на применото мислење на комисијата за реви-
зија на инвестиционата програма. 

Ако органите од претходните ставови не дадат 
во срок потребно мислење односно не донесат ре-
шение, се смета дека е дадено позитивно м,ислење 
односно дека е одобрена програмата." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
4. Предметите по кои до влегувањето во сила 

на оваа одлука надлежните органи не дале ^ свое 
мислење односно одобрение на програмата, ќе са 
расправа т во сроковите определени со оваа одлу-
ка, сметајќи го како прв ден од срокот денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 13 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р 

11. 
Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 

од Уредбата за донокот. на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ВО 1951 

ГОДИНА 
1. Одредбите од Одлуката за нормите на дано-

кот на доход за 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56 и 19/56) ќе се применуваат и во 1957 
година. 

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. 3 
Ј тануари 1957 година 

Белград ^ 
Сојузен извршеа совет , 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

12. 
Врз основа на членот 92 став 6 од Уредбата за 

финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД НЕРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ ВИШОЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ОД 1954 ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ИЗГРАДБА 
1. Од вишокот на приходите над расходите -на 

фондовите на републичките и околиските заводи 
за социјално осигурување во 1954 година што во 
смисла на одредбата од членот 92 стгЈЗ 2 на 
Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување останал нераспределен, заводите за соци-
јално осигурување можат со цел за финансирање 
на изградбата на здравствени објекти да издвојат 
дел во височина од 32% од сегашниот износ на тие 
средства. 

2. Средствата издвоени според точката 1 од оваа 
одлука заводите за социјално осигурување ќе ги упо-
требат првенствено за изградба и опрема на веќе 
започнатите здравствени објекти. 

Средствата издвоени од републичките заводи 
за социјално осигурување можат да се користат 
и за потребите на изградбата и опремата на здрав-
ствените обтекти на околиските заводи за социјал-
но осигуравање чии сопствени средства издвоени 
според точката 1 не се достаточни за тоа. 

3. За употребата на средствата издвоени според 
оваа Одлука од околиските заводи за социјално оси-
гурување решава собранието на околискиот завод 
со согласност од извршниот одбор на републичкиот 
завод за социјално осигуравање, а за употребата на 
средствата издвоени од републичките заводи за со-
цијално осигурување решава собранието на репу-
бличкиот завод за социјално осигурување со согла-
сност од републичкиот извршен совет. 
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4. Оваа одлука влегува ,во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 12 
Ѕ јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

13. 
Врз основа на членот 123 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход ца стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО 
СЕ СМЕТААТ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ 

АДМИНИСТРАТИВНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
УСЛУГИ 

1. Стопанските организации за економска пропа-
ганда и публицитет и стопанските организации за 
применета геофизика се сметаат за стопански ор-
ганизации за вршење административни и интелек-
туални услуги во смисла на чденот 123 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации. 

2 Ако одделни стопански организации од точ-
ката 1 на оваа одлука не ги исполнуваат условите 
за вршење административни и интелектуални 
услуги, бидејќи се занимаваат и со производство 
и промет на стоки, народниот одбор на општината 
ќе определи таквите организации да го утврдуваат 
и распределуваат вкупниот приход според одред-
бите од главата I и V на Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1966 година. 

Р. п. бр, 8 
5 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, -
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

14. 
Врз основа на членот 155 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д . Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИ. 

ТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
1. Во Одлуката за расподелба на приходите на 

ба,нките и штедилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) точката 4 се менува и гласи: 

„4. Разликата меѓу наплатениот интерес, по 
одбивање на делот што И припаѓа на банката во 
смисла на точката 2 од оваа одлука и платените 
интереси на средствата вложена кај банката, се 
внесува во фондот на обртните средства во сто-
панството односно паѓа на товар на 'тој фонд." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 7 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. ^ 

15. 
Врз основа на чд. 1, 9 и 16 од Уредбата за 

кратксрсхчнше кредити („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 31/56), Сојузниот извршен: совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ГРАДЕЖНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАГУБЕНИТЕ 
ЗАРАБОТКИ ПОРАДИ ПРЕКИН ВО РАБОТАТА 

ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД 

1. Народната банка ќе мм одобрува на граде-
жните, градежно-занаетчиските и градежно-мон^ 
тажните претпријатија (во натамошниот текст: 
градежните претпријатија) ѕфедити за исплата на 
надоместоците на работниците за загубените за-
работен поради прекин во работата во зимските 
месеци на почетокот и на крајот на 1956 година п на 
почетокот на 1957 година, ако во овие месеци реали-
зацијата им е таква што да не се во состојба да ти 
исплатат овие надоместоци. 

Кредитите од претходниот став Народната бан-
ка ќе ти одобрува во височина потребна за испла-
та на надоместокот на работниците за загубените 
заработен со придонесот за социјално осигурување 
и со придонесот з-а фондот за станбена изградба. 

2. Кредитите од претходната точка ќе ги одо-
брува Народната банка со интересна норма од 6% 
годишно. 

Срокот за исплата на к,редитот ќе се регулира 
со договор меѓу Народната банка и претпријати-
ето на кое му се одобрува ^кредитот, со тоа да може 
да трае најдолго до крајот на 1958 година. 

Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист ова ФНРЈ". 

Р. п. бр. 14 
3 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен смет 

Секретар, Потпретседател, 
Белото Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

16. 
Врз основа на членот 4а став 4 од Уредбата за 

употреба на средствата од резервниот фонд на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54 и 31/56), а во спогодба со Главниот задру-
жен сојуз на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ 
п о д к о и ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ МОЖАТ 
ДА г и УПОТРЕБАТ СРЕДСТВАТА ОД СВОЈОТ 
РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА ПОКРИТИЕ НА НЕГАТИВ-
НИТЕ РАЗЛИКИ ВО ЦЕНАТА НА ИНДУСТРИИ 
СКИТЕ СТОКИ ШТО ГИ ИМААТ НА ЗАПАС 

1. За покритие -на негативната разлика во це-
ната на индустриските стоки на залае што настана-
ла отаде што новата набавна цена на стоките од 
ист вид и квалитет е пониска од цената по која се 
набавени стоките на залае или што стоките поради 
својот квалитет не можат да се продадат ниту по 
поранешната набавна цена,, земјоделската задруга 
може во текот на годината да ги употреби средства-
та од својот резервен фонд само ако нема доста-
точно позитивни разлики во цената (добивката). 

2. За покритие на негативната разлика во це-
ната од точката 1 на оваа наредба земјоделската 
З-адруга може да го користи само оној дел од 
својот резервен фонд што е остварен со продажба 
на индустриски стоки. Овој дел од резервниот фонд 
се утврдува на тој начин што претходно ќе се утвр-
ди вредноста на обртните средства што служат за 
промет на индустриски стоки и на вака утврдената 
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вредност ќе се примени нормата Од членот 41 став 
X од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56). 

Земјоделската задруга е должна одвоено да го 
евидентира делот на резервниот фонд утврден во 
смисла на претходниот став. 

3. Земјоделската задруга што не ќе постапи спо-
ред одредбите од претходната точка не може сред-
ствата од резервниот фонд да ги користи за покри-
тие на негативната разлика во цената во смисла на 
точката 1 од оваа наредба. 

4. Земјоделската задруга е должна да, изврши по-
пис на индустриските стоки на запас чија негатив-
на разлика во цената се покрива од средствата на 
резервниот фонд според прописите од оваа наредба. 

Овој попис ќе го изврши посебна комисија што 
ќе ја определи управниот одбор на земјоделската 
задруга. 

Во комисијата од претходниот став влегува 
еден претставник на народниот одбор на општи-
ната. 

5. Оваа наредба не се однесува на земјоделските 
задруги (селанеки работни задруги) наведени во 
членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56). 

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

Бр. 2805 
3 декември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Вредела с. р̂  

17. 
Врз основа на ^членот 34 точка 1 од Уредбата 

за н?дворешнотрговокото работење („Службен лист 
ма ФНРЈ", бр. 25/56), а во врска со членот 7 оддел I 
алинеја А под а) точка 2 став 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републи,чките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/56), Комитетот за надворешна тр-
говија, со согласност од Државниот секретаријат за 
работи на стоковниот промет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА К ОНСИГН АЏИИТЕ И СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ 
НА ДОМАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО СТРАНСТВО I 

1. Стопанските организации што се запишани 
во надворешнотрговскиот регистар за вршење ра-
боти на извоз, можат да склучуваат со странски 
фирми договори за консигнација и за сервисна слу-
жба во рамките на кон санацијата во странство и 
да држат стоки во тие консигнации. 

Договорот од претходниот став стопанската ор-
ганизација е должна да му го поднесе на одобрение 
и регистрација на Комитетот за надворешна трго-
вија. 

2. На стопанските организации што држат сто-
ки во консигнација или што имаат сервисна служба 
во рамките на конситнацијата во странство, Југо-
словенската банка за надворешна трговија ќе им 
одобрува посебни кредити. 

3. За стоките што ги отпрема во консигнација 
стопанската организација И поднесува на царинар-
ницата привремена пријава за извршениот извоз. 

Стопанската организација е должна до 15-ти 
во секој месец да и поднесе на царинарницата ко-
нечна пријава за извршениот извоз на стоките што 
во изминатиот месец се продадени од консигна11ио-
ЈШОТ склад во странство. 

За стоките извезени во смисла на одредбата од 
претходниот став стопанската органшација е дол^ 
жна да ја пресмета разликата во цените при изво-
зот според важечките прописи, 

4. Начинот на пресметување противвредноста 
на стоките продадени од консигнациониот склад се 
утврдува со договорот за консигнација во склад со 
важечките прописи. 

5. Стопанските организации од точката 1 на оваа 
одлука можат да основаат сопствени складови ВФ 
странство, ако оснивањето на такви складови е 
дозволено според прописите на земјата во која се 
оснива складот. 

Одредбите од точ. 3 и 4 на оваа наредба согла-
сно се применуваат на сопствените складови што 
стопанските организации ќе ги основат во странство. 

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
наредба ќе издава, по потреба, Комитетот за надво-
решна трговија. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре- . 
стануваат да важат Одлуката за регистрација на 
договорите за консигнација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/54) и Упатството за спроведување на 
Одлуката за регистрација на договорите за конси-
гнација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55)-

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

П. бр. 97 
17 декември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговиј-а, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

Но довршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот иза македонски Јазик на 
Сојузниот општествен план за 1957 година, објавен: 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56, се поткрад^ 
-кале долу наведените грешки, та се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 

ГОДИНА 
1. Во Главата XIX, оддел 2, во табелата места 

зборот „данок" треба да стои зборот „придонес". 
2. Во Главата XXVI, оддел 5, точка 8, места 

зборовите „оваа точка" треба да се стават зборо-
вите: „точката 2, оддел. 1 на оваа глава". 

Од Сојузната народна скупштина, 5 јануари 
1957 година, Белград. 

По (извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на македонски јазик 
на Законот за буџетот на Федеративна Народна 
Република Југославија (Сојузниот буџет) за 195Т 
година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/56, се поткраднала долу наведената грешка, тв 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУ-, 

ЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1957 ГОДИНА 

Во членот 13, во вториот ред, место зборот 
,,стопанските" треба да стои збор-от „неетапансжгте"^ 

Од Сојузната народна скупштина, 5 јануари 
1057 година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за инвалидските принад-
лежности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56) се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕ-

ЖНОСТИ 
Во членот 13, во ставот 2 од изменетиот член 38 

во вториот ред по зборовите „на жалба" наместо за-
пирка се става точка и се брише целиот друг текст. 

Од Сојузниот извршен совет, 28 декември 1956 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Правилникот за 
за сообраќајните знаци на јавните патишта („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/56) се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНА-

ЦИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
1. Во табелата А, под цртежот на знакот кој 

означува „двоен Андреев крст" треба да стои озна-
ка „А-20а". 

2. Во членот 7 став 1, во точката 9, во вториот 
ред, место зборовите „со браник" треба да стојат 
зборовите „без браник", а во точката 25 место „зна-
кот А31" треба да стои „знакот А21". 

3. Во членот 84 став 1, во последниот ред, ме-
сто зборот „ослободен" треба да стои зборот „сло-
боден". 

Од сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи, 25 декември 1956 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за допол-
нување на Одлуката за определување синдикални 
органи што учествуваат во донесувањето и дава-
њето согласност на тарифните правилници на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/56) се поткраднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИ ОР-
ГАНИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО 
И ДАВАЊЕТО СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ 

ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 1 во шестиот ред одозгора наместо: 
„нов став 2" треба да стои: „нов став 3". 

Од' Централното веќе на Сојузот на синдикатите 
на Југославија 29 декември 1956 година, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

, 1. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со основните средства 
на стопанските организации 

2. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија — — — 

- - 5 

Страна 
3. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за извршување на Законот за приодот 
несот за станбена изградба — — — Л а 

4. Уредба за измени и дополненија на Тари-
фата за данокот на промет — — - а 

5. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за оснивањето и рабочгењето на Соју-
зниот статистички уред и статистичките 
уреди во народните републики — — — а 

в. Уредба за измени на Уредб-ата за трговска-
та дејност и трговските претпријатија и 
дуќани — — — — — — — — — 4 

7. Одлука за измена на Одлуката за употре-
бата на средствата за самостојно распола-

г а њ е на стопанските организации - — 4 
р. Одлука за продолжување важењето на 
^ Одлуката за начинот и за условите под кои 

определените стопански организации ^ожат 
да ги користат средствата на инвестицио-
ните фондови што произлегуваат од от-
стапениот им данок на добивка — — — 4 

9. Одлука за измени и дополненија на Време-
ната одлука за нормите на амортизацијата 
на основните средства на стопанските орга-
низации — — — — — — — — 4 

10. Одлука за дополнение на. Одлуката за на-
чинот на користење на средствата на амор-
тизационите фондови — 

11. Одлука за нормите на данокот на доход во 
1957 година — — — — — — — — 

12. Одлука за употреба на средствата од нера-
спределените вишоци на социјалното оси-
гурување од 1954 годин,а за здравствена 

изградба — — — — — — — — — 
13. Одлука "за определување на организациите 

што се сметаш1 за организации за вршење 
административни и интелектуални услуги 

14. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за расподелба на приходите на банки-
те и штедилниците — — — — — — в 

15. Решение за одобрување кредити на гра-
дежните претпријатија за исплата на на-
доместоците на работниците за загубените 
заработка поради прекин во работата во 
зимскиот период — — — — — — — (5 

16. Наредба за определување начинот и усло-
вите под кои земјоделските задруги молчат 
да ги употребат средствата од својот резер-
вен фонд за покритие на негативните 
разлики во цената на индустриските стоки 
што ги имаат на залае — — — — — в 

17. Наредба за консигнациите и сервисните 
служби на домашните стопански органи-
зации во странство — — — — — — 7 

Исправка на Сојузниот општествен план за 
1957 година - - — — — — - — Т 

Исправка на Законот за буџетот на Федерати-
вна Народна Република Југославија (Соју-
зниот буџет) за 1957 година — — — 7 

Исправка на уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за инвалидските при надле-
жности — — — — — — — — — в 

Исправка на Правилникот са собраќајните 
знакови на јавните патишта — — — в 

Исправка на Одлуката за дополнување на Од-
луката за определување синдикал-ни органи 
што учествуваат во донесувањето и дава-
њето согласност на тарифните правилници 
на стопанските организации — — -— — 5 

е 

Издавач; „Службен лист на ФНРЈ41 - вомтско-издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешови .̂ Улица Краљевиќ^ Марка бр! 

И^ат на Белградскиот графички з̂ адд, Белград 


