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333. 
Врз основа на чл. 39 и 45 во врска со членот 

151 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/57), а во согласност со Секретарија-
тот за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на Финанси-
ите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ДОБИВКА-
ТА И НА ПОСЕБНОТО УЧЕСТВО ВО ДОБИВКА-
ТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 

ГОДИНА 
А. Утврдување на платите од добивката 

I. Стопанските организации што вршат распо-
делба на вкупниот приход врз основа на утврду-
вање на Добивката според одредбите од главата II 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на ^ стопанските организации (во натамошниот 
текст: уредбата) го утврдуваат делот за плати од 
добивката за 1957 година со примена на опреде-
лен процент врз делот од остварената добивка 
што по расподелбата преостанува по издвојувањето 
на делот што му одговара на сојузниот данок на 
добивка и на законските обврски од добивката (до-
бивка по одбивање на законските обврски). 

Како стопански организации во смисла на 
одредбите од претходниот став се подразбираат и 
индустриските погони на селкостопанските орга-
низации и на општите земјоделски задруги како 
и погоните на деловните сојузи што вршат утвр-
дување и расподелба на вкупниот приход според 
одредбите од главата II на уредбата. 

Во утврдениот дел од добивката за плати со-
држани се придонесот за социјално осигурување 
според нормите што во времето на исплатата важат 
и придонесот за станбена изградба на тие плати 
за плаќање на овие придонеси на платите и на 
другите исплати што им подлежуваат на овие 
придонеси. 

II. Процентот за плати од добивката за 1957 
година се утврдува врз основа на податоците од 
завршната сметка на стопанската организација за 
1956 година во' врска со која е донесено решението 
според членот 33 став 2 односно што е прифатена 
во смисла на членот 35 став 1 од Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56). 

Ако за поднесената завршна сметка за 1956 го-
дина не е донесено решение до 15 јули 1957 година, 
процентот за плати од добивката се утврдува при-
времено. врз основа на податоците од завршната 
сметка за 1956 година одобрена од страна на работг 
кичкиот совет односно од надлежниот орган на 
управувањето на стопанската организација. 

Ако завршната сметка за 1956 година не е одо-
брена до срокот од претходниот став ниту од ра-
ботничкиот совет односно од надлежниот орган на 
управувањето, издвојувањето на делот за плати 
од добивката за 1ЈЈ57 година ќе се врши привре-
мено со примена на процентот што е утврден за 
1Р56 година според одредбите од Одлуката за утвр-
дување на платите од добивката на стопанските 
организации за 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/56, 44/56 и 5/57) и Упатството за на-
чинот на утврдување на процентот за плати од 
добивката во 1956 година (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/56). 

Привременото издвојување на делот од добив-
ката за плати според претходниот став се врши за-
ради составување на периодичните пресметки за 
1957 година за утврдување и наплата на обврските 
спрема буџетите и фондовите. 

Од делот за плати од добивката за 1957 година 
кој е привремено пресметан со примена на про-
центот што важел за 1956 година, не можат да се 
вршат исплати сб додека стопанската организација 
не ќе го утврди процентот за плати од добивката 
за 1957 година во смисла на одредбите од ставот 
1 односно 2 на оваа точка. 

III. Процентот за плати од добивката за 1957 
година претставува сразмера меѓу коригираните 
плати од добивката за 1956 година и коригираниот 
износ на добивката за 1956 година. 

Процентот од претходниот став се утврдува 
според формулата I: 

коригираните плати од добив, за 1956 год. X 100 % = = 
коригираниот износ на добив, за 1956 год. 

Ако коригираните плати од добивката за 1956 
година изнесуваат повеќе од половина на кориги-
раниот износ на добивката за 1956 година, на сто-
панската организација и припаѓа во смисла на 
одредбите од членот 39 став ^ од уредбата на име 
плати од добивката половина од добивката за 1957 
година, што ќе преостане по одбивање делот што 
му одговара на сојузниот данок на добивка и за-
конските обврски од добивката. 

IV. Коригираните плати од добивката за 1956 
година, во смисла на одредбите од оваа наредба, 
претставуваат износ што се добива кога процентот 
пресметан од односот на зголемениот износ на пла-
тите од добивката за 1956 година и вкупно зго-
лемениот износ на платите за 1956 година ќе се 
примени врз вкупниот наголемен износ на платите 
за 1956 година, та така добиениот износ ќе се зго-
леми за 38% придонес за социјално осигурување 
и за 10% придонес за станбена изградба. 

Процентот од претходниот став се пресметува 
по формулата II: 

зголемен, износ на ,платите од добив, за 1956 
год. X 100 

п/о = -
вкупниот зголемен износ на платите за 1956 

година 
Процентот пресметан по претходната фор-

мула во смисла на одредбите од ставот 2 одделот 4 
тавата XVIII на Сојузниот општествен план за 
1957 година, не може да биде помал од 10 ниту по-
голем од 20. 

V. Вкупниот зголемен" износ на платите за 1956 
година во смисла на одредбите од оваа наредба, 
претставува збир: 

1) на зголемениот износ на платите според та-
рифните ставови во 1956 година; 

2) на зголемениот износ платите од добив-
ката за 1956 годана. 

VI. Како зголемен износ на платите според 
тарифните ставови во 1956 година во смисла на 
претходната точка се подразбира збирот на вкуп-
ните плати пресметани според тарифните ставови 
во 1956 година зголемен според одредбите на одделот 
1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 
1957 година заедно со додатоците според членот 31 
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став X под б) од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/56 - во натамошниот 
текст: Уредбата од 1956 година) што се наведени во 
точката'XVII под 9 од оваа наредба, како и со до-
датокот од 500 динари месечно по едно лице според 
одредбите од Уредбата за зголемување на платите, 
на наградите на учениците во стопанството, на 
инвалидските принадлежности, на пензиите,, на 
инзалиднините и на додатокот на деца („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55). Зголемувањето на та-
рифните ставови од 1956 година се врши со при-
мена на определен процент од просечното зголе-
мување врз вкупните плати според тарифните 
ставови во 1956 година. 

Стопанските организации во индустријата на 
гума, во индустријата на кожа и во индустријата 
на обувки, потоа стопанските организации на ,по-
морскиот сообраќај и на поморското стопанство 
пред просечното зголемување од претходниот став' 
ќе извршат уште и посебно зголемување на платите 
со примена на определен процент од посебното зго-
лемување врз вкупните плати според тарифните, 
ставови во 1956 година без додатокот од 500 динари 
месечно според одредбите од Уредбата од прет-
ходниот став. 

За изнаоѓање на процентот на просечното зго-
темување на платите служат податоците од ред. 
бр. 3 кол. 4 — Состојба на 31 X 1956 година и кол. 
5 — Предлог за 1957 година, на образецот Д-2 — 
Податоци за нивото на тарифните ставови во пред-
логот на тарифниот правилник, што стопанската 
организација го составила според одредбите од 
Упатството за спроведување на Упатството за по-
стапката за измена на тарифните ставови во та-
рифните правилници на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), и тоа" 

1) збирот на износите од кол. 4 ред. бр. 3 — 
Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на 
лицата под 2, и тоа од алинеите 3 и 4 — со зго-
лемувањето од 500 динари по едно лице; 

2) збирот да износите од кол. 5 ред. бр. 3 од 
алинеите 3 и 4; 

0) разл: "егата меѓу износот под 2) и износот , 
под 1). 

Процентот на просечното зголемување на пла-
тите во смисла на оваа наредба се пресметува по 
следната формула III: 

разликата под 3 X 100 
0/0 

збирот под 1 
Производните стопански организации што во 

свој состав имаат продавници, складови или отку-
пни станици вршат изнаоѓање на процентот на 
просечното зголемување на платите врз основа на 
податоците од посебниот образец Д-2 што овие сто-
пански организации мораат да го состават според 
одредбите од Упатството за спроведување на Упат-
ството за постапката за измена на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на стопанските 
организации и тоа одвоено за персоналот да мати-
чното претпријатие, а одвоено за персоналот на 
секоја продавница, склад и откупна станица. 

VII. Како зголемен износ на платите од до-
бивката за 1956 година во смисла на оваа наредба 
се подразбира збирот: 

1) на делот од добивката за плати што е из-
двоен во 1956 година според одредбите од Одлуката 
за утврдување на платите од добивката на сто-
панските организации за 1956 година и Упатството 
за начинот на утврдување на процентот за плати 
од добивката во 1956 година по одбивање 40%,при-
донес за социјално осигурување и 10% придонес за 
станбена изградба содржани во тој дел од добив-
ката; 

2) 25% на зголемувањето од намалениот износ 
од овој став под 1) во смисла на одредбите од ста-
вот 1 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година. 

VIII. Коригираниот износ на добивката за 1956 
година во смисла на оваа, наредба претставува 

вкупна добивка остварена во 1956 година исправе-
на за разликите што произлегуваат од промените 
на економските инструменти и на другите сојузни 
прописи што важат за расподелбата на вкупниот 
приход на стопанските организации в^ 1957 година. 

Спрема тоа вкупно остварената добивка иска-
жана во завршната сметка за 1956 година се испра-
вува, и тоа: 

1) с е з г о л е м у в а 
а) за 2% на раз л раката во придонесот на соци-

јално осигурување врз вкупниот износ на платите 
според тарифните ставови во 1956 година; 

б) за разликата настаната поради ослободување 
од плаќањето на интересот на основните средства 
или поради намалување на интересната норма, ако 
тоа ослободување од плаќање или намалување на 
нормата е определено со Сојузниот општествен 
план за 1957 година; 

в) за разликата настаната поради намалување 
на нормата на земјарината што важела за 1957 го-
дина на норма што важи за 1957 година; 

г) за разликата настаната меѓу придонесот за 
,кадрови во стопанството пресметан за 1956 година 
и тој придонес пресметан по нормата што важи за 
1957 година на износ на исправените вкупни плати 
според тарифните ставови за 1956 година односно 
на промет што служел како основица на ,овој при-
донес за 1956 година спрема тоа дали за основица на 
придонесот за 1957 година служи износот на пла-
тите според тарифните ставови или прометот ако 
износот на придонесот за 1956 година е поголем 
од износот пресметан по нормата што важи за 1957 
година. 

2) с е н а м а л у в а 
а) за износот на вкупното зголемување на пла-

тите според тарифните ставови според одредбите 
1на одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен 
план за 1957 година, наголемен за 38% придонес 
за социјално осигурување, за 10% придонес за 
станбена изградба и за придонесот за образование 
на кадровите во стопанството по нормата по која 
стопанската организација го пресметува и плаќа 
тој придонес во 1957 година; 

б) за разликата настаната меѓу придонесот 
за кадрови во стопанството пресметан по нормата 
што важи за 1957 година на износ на исправените 
вкупни плати за 1956 година, односно на промет 
што служел како основица на овој придонес за 
1956 година, од една страна и фактичко пресмета-
ниот придонес за 1956 година од друга страна, ако 
износот на придонесот пресметан по нормата што 
важи за 1957 година е поголем од фактичкиот при-
донес за 1956 година; 

в) за износот на ануитетите по инвестиционите 
заеми кои според одредбите на одделот 6 главата 
XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година 
се подмируваат од добивката на стопанската орга-
низација пред сојузното оданочување; 

3) по зголемувањата и намалувањата извршени 
под 1) и 2) добиениот износ се намалува: 

а) за 50% на име на делото што му одговара на 
сојузниот-данок на добивка; 

б) за износот на законските обврски од добив-
ката пресметани по завршната сметка за 1956 го-
дина намален со ануитетите по сите инвестициони 
заеми што -во 1956 година се издвојувани како за-
конска обврска. Овој износ на законските обврски 
се зголемува со ануитетите што ста.суваат во 1957 
година во врска со инвестиционите заеми на . сто-
панската организација, а кои се подмируваат како 
законска обврска од добивката (член 32 точка 4 од 
уредбата). 

В. Утврдување на посебното учество во добивката 
IX. Стопанските организации на кои се одне-

суваат одредбите од чл. 45—49 на уредбата го утвр-
дуваат посебното учество во зголемената добивка 
за 1957 година. Зголемената добивка за 1957 година 
ја претставува разликата меѓу износот на вкупната 
добивка остварена во 1957 година и износов на 



Сабота, 22 јуни 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНР^ Број 26 - Страна 451 ' 

довната добивка пресметан со примена на опреде-
лената норма врз збирот на платите и добивката 
остварени во 1957 година. Износот на редовната до-
бивка се пресметува по формулата IV: 

(Платите оства- Добивката ^ Нормата за про 
рени во I остварена во ј ^ омеѓување на 

1957 година " 1957 година / л редовната ДООППКГЈј 
На стопанската'организација и припаѓа на име 

посебно учество во добивката половина од износот 
на зголемената добивка пресметан според претход-
ниот став. 

Во утврдениот дел на посебчрто учество во до-
бивката што се издвојува за плати и премии (фонд 
за премии) содржани се придонесот за социјално 
осигурување и придонесот за станбена изградба 
на тие плати и премии, по нормите што во времето 
на исплатата важат за плаќање на овие придонеси 
на платите и другите исплати што им подложуваат 
на овие придонеси. 

X. Како плати остварени во 1957 година во сми-
сла на точката 9 од оваа наредба се подразбираат 
платите и додатоците според тарифниот правилник 
на стопанската организација (член 25 став 1 под 
а) од уредбата) заедно со 38% придонес за социјал-
но осигурување и со 10% придонес за станбена 
изградба, што се содржани во реализираните про-
изводи односно извршените услуги во времето од 
1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој . 
се врши пресметувањето. 

XI. Како добивка остварена во 1957 година во 
смисла на точката IX од оваа наредба се подраз-
бира вкупниот износ на добивката остварена во 
времето од 1 јануари 1957 година до крајот на 
периодот за кој се врши пресметувањето, и тоа пред 
издвојувањето на средствата за ануитети што во 
смисла на одредбите на одделот 6 главата XXVI од 
Сојузниот општествен план за 1957 година се под-
мируваат од добивката пред сојузното одано у-
вање. 

XII. Нормата за пресметување на редовната 
добивка за 1957 година во смисла на точката IX од 
оваа наредба се утврдува врз основа на подато-
ците од завршната сметка на стопанската органи-
зација за 1956 година применувајќи ги при тоа од-
редбите на точката II став 1 и 2 од оваа наредба. 

Ако завршната сметка за 1956 година не е одо-
брена од работничкиот совет односно од надлеж-
ниот орган на управувањето на стопаноката орга-
низација до 15 јули 1957 година, не може да се 
врши издвојување на посебното учество во добив-
ката се' додека не се утврди нормата на редовната 
добивка според претходниот став. 

XIII. Нормата за пресметувале на редовната 
добивка за 1957 година претставува сразмера -
процентуален однос на исправената добивка за 1956 
година спрема збирот на платите остварени во 1956 
година и испоавената добивка за 1956 година. 

Нормата од. претходниот, став се утврдува спо-
ред формулата V: 

исправената добивка за 1956 X 100 
о/ о -

исправената добивка за 1956 остварените 
плати во 1956 

Ако стопанската организација во 1956 година не 
остварила добивка, односно ако нормата пресметана 
според формулата V изнесува помалку од 0,01% -
сиот износ на добивката остварена во 1957 година 
претставува зголемена добивка во која стопанската 
организација има право на посебно учество според 
одредбите од чл. 45—49 од уредбата. 

XIV. Како исправена добивка за 1956 година во 
смисла на претходната точ!ка се подразбира вкуп-
ната добивка остварена во 1956 година исправена 
според одредбите од точката VIII под 1) и 2) на 
оваа наредба, освен исправката во поглед на ануи-
тетите по инвестиционите заеми од истата точка 
под 2 в). 

XV. Како плати остварени во 1956 година во 
смисла на точката XIII на оваа наредба се подраз-
бира зголемениот износ на платите според тариф-

ните ставови во 1956 година од точката VI на оваа 

наредба, заедно со 38% придонес за социјално оси-
гурување и со 10% придонес за станбена изградба 
на тие плати. 

XVI. Изнаоѓањето на коригираните плати од 
добивката за 1956 година и на платите остварени 
во 1956 година се врши на образецот „А" Пода-
тоци за платите од 1956 година, а изнаоѓањето на 
исправената добивка и на коригираниот износ на 
добивката за 1956 година на образецот ,,В" — Утвр-
дување на процентот за плати од добивката и на 
нормата за пресметување на редовната добивка за 
1957 година. Тие обрасци се составен дел од оваа 
наредба. 

Стопанските организации од точката I на оваа 
наредба ги пополнуваат двата обрасца од претход-
ниот став, без оглед дали по завршната сметка за 
19136 година искажале добивка или загуба. 

В. Обрасците и начинот на нивното пополнување 
XVII. Образецот „А" — Податоци за платите од 

1956 година се пополнува на следниот начин; 
1. Под ред бр. 1 се внесуваат платите според 

тарифните ставови пресметани за часовите на ноќна 
работа; 

2. под ред. бр. 2 се внесува зголемувањето на 
платите на ноќна работа пресметано во .1956 година 
по нормата од 12,50%, во смисла на одредбите од 
членот 66 на Уредбата са платите на работниците и 
службениците на стопанските организации (,.,Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 11/56); 

3. под ред. бр. 3 се внесуваат другите плати 
пресметани за 1956 година според тарифните ставо-
ви што се прокнижени на товар на соодветното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото кон-
то 46 — Плати, а во корист на контото 231 — 
Плати според тарифниот став; 

4. под ред. бр. 5 во колоната 2 се снесува изно-
сот пресметан со примена на процентот од 10,94% 
на платите за ноќна работа искажани по ред. бр. 1. 
Овој процент претставува 7/8 од 12,5% на име до-
даток за седумчасовно ноќно работно време, во сми-
сла на одредбите од членот 73 на Уредбата за пла-
тите на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57). 

Во колоната 3 под истиот ред. број се внесува 
остатокот меѓу износот искажан под ред бр. 5 и 
износот под ред. бр. 4 во колоната 2. 

Стопанската организација што под ред. бр. 5 
од кол. 2 искажала помал износ од износот иска-
жан под ред. бр. 4 од колоната 2 ја внесува под 
ред. бр. 5 во кол. 3 негативната разлика меѓу изно-
сот искажан под ред. бр. 4 и износот под ред. бр. 5 
од колоната 2; 

5. под ред. бр. 6 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 3 и 5 од колоната 3 односно 
разликата меѓу износите искажани под ред. бр. 3 
и 5, ако под ред. бр. 5 од кол. 3 е внесена негатив-
ната разлика меѓу износите искажани под ред. бр. 
4 и 5 од колоната 2; 

6. под ред. бр. 7 се внесува износот на надоме-
стоците на платите за време на годишен одмор и во 
дните на државни празници, како и износот на 
надоместокот за неискористениот годишен одмор, 
пресметан за 1956 година според одредбите од, чле-
нот 31 став 1 под 6) на Уредбата од 1956 година и 
прокнижен на товар на посебното аналитичко коќ-
то во рамките на синтетичкото конто 46 — Плати, а 
во корист на контото 283 — Други издатоци што се 
признаваат како плати; 

7. под ред. бр. 8 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр, 6 и 7. 

Претпријатијата на поморскиот сообраќај и на 
поморските стопанство што го пополнуваат образе-
цот Д-3 според одредбите од Упатството за спро-
ведување на Упатството за постапката за измена 
на тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации — само за укрцаниот 
персонал, како и претпријатијата на луките и скла-
довите и поморските агенции што образецот Д-3 
го пополнуваат само за извршниот персонал на 
надворешната служба и на отпремата на бродовите 
во кои влегуваат и ,лучките транспортни работни" 
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ци го искажуваат под ред. бр. 8 од образецот 
„А" податокот во два дела, и тоа; 

а) најпрво делот на вкупниот износ на платите 
и надоместоците искажани под ред. бр. 1 до 7 што 
се однесува на персоналот за кој се пополнуваат 
податоците во образецот Д-3 — Податоците за 
посебното зголемување на тарифните ставови спо-
ред одредбите од точката 5 на Упатството за по-
стапката за измена на тарифните ставови во тариф-

' вите правилници на стопанските организации; 
о) потоа остатокот -од платите и надоместоците 

што се однесува на другиот персонал на стопан-
ската организација. 
- Притоа овие два дела на вкупните платЈ4 мораат 

да го дадат збирот на износите искажани под ред. 
бр. 6 и 7; 

8. под ред. бр. 9 се внесува износотѓ на дода-
токот од 500 динари месечно што е пресметан за 
1956 година според одредбите од Уредбата за зголе-
мување на платите, на наградите на учениците во 
стопаството, на инвалидските принадлежности, на 
пензиите, на инвалиднините и на додатокот на де-
ца, што е прокнижен на товар на посебното анали-
тичко конто во рамките на синтетичкото конто 46 
— Плати, а во корист на контото 281 — Плати спо-
ред тарифниот став; -

0. под ред. бр. 11 во текстот на колоната 2 се вне-
сува процентот на вкупното зголемување на тариф-
ните ставови од ред. бр. 5 на образецот Д-3, а во 
колоната 3 износот добиен со примена на тој про-
цент од посебното зголемување на износот искажан 
под ред. бр. 8. 

Стопанските организации што во смисла на 
одредбите од точката XVII под 7 на оваа наредба 
под ред. бр. 8 внесуваат податок за платите и 
надоместоците во два дела, ќе го применат процен-
тот од посебното зголемување на износот на пла-
тите и надоместоците што се однесуваат на персо-
налот за кој се пополнуваат податоците во обра-
зецот Д-3 во смисла на одредбите од точката XII 
под 3) на Упатството за спроведување на Упат-
ството за постапката за измена на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на стопанските 
организации. 

Во кол. 4 под ред. бр. 11 се внесува збирот на 
износите искажани под ред. бр. 10 и 11 од кол. 3. 
Стопанските организации на кои не се однесуваат 
одредбите од ставот 5 одделот 1 главата XIX на 
Сојузниот општествен план за 1957 година, под ред? 
бр. 11 во кол. 4 го внесуваат износот што е искажан 
под ред. бр. 10 во кол. 3. 

. 10. Под ред. бр. 12 во текстот на кол. 2 се вне-
сува процентот од просечното зголемување добиен 
по формулата III од точката б на оваа наредба, а 
во кол. 4 износот добиен со примена на тој про-
цент од просечното зголемување на износот иска-
жан под ред. бр. 11 во кол. 4, 

Пресметаниот процент од просечното зголему-
вање се искажува најмногу со две децимали, со 
коректура на втората ако третата децимала е 5 или 
поголем број; 

11. под бр. 13 се внесуваат следните до-
датоци според членот 31 став 1 под б) од Уредбата 
од 1956 година, што се прокнижени на товар на 
соодветното аналитичко конто во рамките на син-
тетичкото конто-46 — Плати, а во корист на контото 
283 — Други издатоци што се признаваат како пла-
ти, а кои во смисла на одредбите од оваа наредба 
се сметаат како додатоци според тарифниот пра-
вилни^ ќ ^оа: 

а) косовските и тунел ските додатоци како и 
додатоците за работа во вода (точка 11); . 

б) во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај хранарината на летачите (пилоти, ра-
б о т е л еграфисти-летани, механичари летачи, на-
вигатор^ летачи и домаќинки на авиони); додатоци-
те за посебни услови на работата на авио-механи-
чарите; додатоците за работата на извршниот пер-
сонал во сезонските деловни единици во износ над 
редовниот тарифен став на овој персонал; додато-
ците за ненормирано работно време на шоферите; 
летачките додатоци (делот од точката 12); 

в) во стопанските организации на поморското 
стопанство и на речниот сообраќај: додатоците во 

определен процент од тарифните ставови за укр-
цаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери) 
— (делот од точката 13); 

г) нуркачките додатоци и надоместоците Ј4а 
нуркачите за засилена исхрана (трчка 14); 

д) посебните додатоци на дувачите на стакло во 
фабриките на стакло (точка 15), 

ѓ) во претпријатијата за производство и по-
правка на авиони: хранарината на летачите-пило-
ти (делот от точката 16); 

е) во стопанските организации што произведу-
ваат експлозиви, барути и муниција: пиротехнич-
киот додаток според членот 3 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските прет-
пријатија што произведуваат за определени потре-
би на Југословенската народна армија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/55 и 19/56) - (точка 17); 

12. под ред. бр. 14 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 11 до 13 што претставуваат 
зголемен износ На платите според тарифните ста-
вови во 1956 година, во смисла на одредбите ^д точ-
ката VI на оваа наредба; 

13. под ред. бр. 15 се внесува делот од добивката 
за плати кој по конечната расподелба на остваре-
ната добивка за 1956 година е издвоен со примена 
на процентот за плати од добивката за 1956-година 
врз делот на добивката по одбивање на законските 
обврски. 

Во текстот на кол. 2 се става во " заграда 
утврдениот процент за 1956 година според одредбите 
од Упатството за начинот на утврдување на про-
центот за плати од добивката во 1956 година; 

14. под ред. бр. 16 и 17 се внесуваат износите на 
придонесот за социјално осигурување и на придо-
несот за станбена изградба добиени со примена на 
соодветните норми (40% и 10%) врз остварените 
плати од добивката за 1956 година што се искажани 

. под ред. бр. 18, додека под ред. бр. 17 во колоната 
4 сб внесува збирот на износот од кол. 3; 

15. под ред. бр. 18 се внесува износот на оства-
рените плати од добивката добиен по следната 
формула. VI: 

делот од добивката за плати 
од ред. бр. 15 X 100 

износ = 
150 

Добиениот износ искажан во цели динари Се 
коректура на единицата ако првата децимала е ^ 
или поголем број, мора истовремено да Му биде рг. 
мен на износот што се добива кога од износот 
искажан под ред. бр. 15 во кол. 4 ќе се одземе 
збирниот износ искажан под ред. бр. 17 во кол. 4; 

16. под ред. бр. 19 се внесува износот на зголе-
мувањето на учеството за плати од добивката што 
се добива со примена на 25% врз износот иска-
жан под ред. бр. 18; 

17. под ред. бр. 20 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 18 и 19 што претставува 
зголемен износ на платите од добивката за 1956 
година во смисла на одредбите од точката VII на 
оваа наредба; 

18. под ред. бр. 21 се внесува збирот на изно-
сите искажани под ред. бр. 14 и 20 што претставува 
вкупен зголемен износ на платите за 1956 година 
во смисла на одредбите од точката V. на оваа на-
редба; 

19. под ред. бр. 22 се внесува процентот добиен 
по формулата II од точката IV на оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу 
со две децимали, со коректура на втората, ако 
третата децимала е 5 или поголем број; 

20. под ред. бр. 23 се внесува процентот иска-
жан под ред. бр. 18 ако тој процент е поголем од 
10 и л и п о м а л од 20. Ајсо п р о ц е н т о т под ред . бр. 22 
е помал од 10 под ред. бр. 23 се внесува 10%, а ако 
е поголем од 20 — се внесува 20%; 

21. под ред. бр. 24 се внесува износот добиен 
по следната формула VII: 

процентот 
'вкупн. зголем. износ утврд. 

на платите од ред. бр. 21 х под ред. бр. 23 
ИЗНОС ^ ... 

100 
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Овој износ се искажува во цели динари, со 
коректура на единицата, ако пресметаната прва де-
цимала е 5 или поголем број; 

22. под ред бр. 25 и 26 се внесуваат износите на 
придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба добиени со примена 
на соодветните норми (38% и 10%) врз износот иска-
жав под ред. бр. 24. 

23. под ред. бр. 27 се внесува збирот на изно-
сите искажани под ред. бр. 24 до 26 кој претставува 
коригирани плати од добивката за 1956 година, во 
смисла на одредбите од точката IV на оваа на-
редба; 

24. под ред. бр. 28 се внесува зголемениот износ 
на платите според тарифните ставови во 1956 го-
дина што е искажан под ред. бр. 14; 

25. под ред. бр. 29 и 30 се внесуваат износите 
^на придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба добиени со примена 
на соодветните норми (38% и 10%) врз износот 
искапен под ред. бр. 28; 

26. под ред. бр. 31 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 28 до 30 кој претставува 
плати остварени во 1956 во смисла на одредбите 
од точката 15 на оваа наредба; 

27. Според одредбите од одделот 1 главата XVII 
на Сојузниот општествен план за 1957 година сто-
панските организации" од областа на шумарството 
немаат право на посебно учество во добивката, та 
затоа не го пополнуваат редниот број 28—31 од 
образецот „А". 

XVIII. Образецот „Б" - Утврдување на про-
центот за плати од добивката и на нормата за 
пресметување на редовната добивка за 1957 година, 

'се пополнува на следниот начин 
1. под ред. бр. 1 се внесува остварената добивка 

искажана во завршната сметка за 1956 година; 
Стопанската организација што во завршната 

сметка за 1956 година искажала загуба под овој 
реден број ќе го стави износот на -искажаната за-
губа, и тоа со мастило да се подвлече зборот ,.за-
губа", а да се прецрта зборот „добивка" заради 
видно истакнување на овој податок; 

^ 2. под ред. бр. 2 во кол. 3 се внесува разликата -
меѓу општата норма на придонесот за социјално 
осигурување за 1956 година (40%) и општата норма 
за 1957 година (38%), т.е. 2% врз вкупните плати 
според тарифните ставови во 1956 година. 

Како вкупни плати според тарифните ставови 
во 1956 година во смисла на оваа наредба се под-
разбира збирот на износите искажани во образецот 
„А" под ред. бр. 10 во кол. 3 и под ред. бр. 13 во 
кол. 4; ' 

3. под ред. бр. 3 се внесува износот на разли-
ката на интересот на основните средства во смисла 
на одредбите од точката VIIIа под 2) на оваа на-
редба; 

4. под ред. бр. 4 се внесува износот на разли-
ката настаната со намалување на земјарината, во 
смисла на одредбите од точ. VIII" 1 под в) од оваа 
наредба; 

5. под ред. бр. 5 во колоната 3 се внесува, изно-
сот на разликата настаната со намалување на при-
донесот за кадрови во стопанството, во смисла ца 
одредбите од точката VIII-1 под г) на оваа наредба, 
а во кол. 4 уште и збирот на износите искажани 
под ред. бр. 2—5 од кол. 3; , 

6. под ред. бр. 6 се внесува во кол. 4 збирот на 
износите од кол. .4 што се искажани под ред. бр. 
1 и 5, ако стопанската организација во завршната 
сметка за 1956 година искажала добивка, а разли-
ката меѓу позитивниот износ внесен под ред. бр. 5 
и негативниот износ внесен под ред. бр. 1 ако сто-
панската организација во таа. завршна сметка иска-
жала загуба. 

Стопанската организација што искажала загуба 
и што под ред. бр. 5 во кол. 4 виесла помал пози-
тивен износ од негативниот износ внесен под ред. 
бр. 1 во кол, 4 - под ред. бр. 6 во кол. 4 ќе го 
стави зборот „загуба". Податоците под ред. бр. 7 
до 10 оваа стопанска организација не ги пополнува, 
а под ред. бр. 13, 15 и 19 го става зборот „нема"; 

7. под ред. бр. 7 и 8 во текстот на колоната 2. се 
внесуваат соодветните проценти од посебното и про-
сечното зголемување на вкупните плати според 
тарифните ставови во 1956 година што се искажани 
под ред. бр. 11 и 12 во текстот на кол. 2 на обра-
зецот "„А", а во кол. 3 се внесуваат соодветните 
износи искажани под ред. бр. 13 во кол. 3 односно 
под ред. бр. 12 во кол. 4 на образецот „А"; 

8. под ред. бр. 9 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 7 и 8 кој претставува вкупно 
зголемување на платите во смисла на одредбите 
од точката 6 на оваа наредба; 

9. под ред. бр. 10 и 11 се внесуваат износите 
на придонесот аа социјално осигурување и на при-
донесот за станбена Изградба добиени со примена 
на соодветните норми (38% и 10%) врз вкупното 
зголемување на платите што е искажано под 
ред. бр. 9; 

10. под ред. бр. 12 ее внесува разликата наста-
ната со зголемувањето на придонесот за кадрови 
во стопанството според одредбите од точката VIII-2 
под б) на оваа наредба. 

Надворешнотрговските стопански организации 
не го пополнуваат овој реден број; 

11. под ред. бр. 13 се внесува остатокот меѓу 
позитивниот износ искажан под ред. бр. 6 и не-
гативниот износ под ред. бр. 12 во колоната 4 што 
претставува исправена добивка за 1956 година во 
смисла на одредбите од точката XIV на оваа на-
редба. 

Стопанската организација која под ред. бр. 12 
во колоната 4 искажала ист износ што е некажан 
под ред. бр. 6, или под ред. бр. 12 искажала нега-
тивен износ поголем од позитивниот износ под 
ред. бр. 6, ќе стави под ред. бр. 13 „нема". 

Податоците под ред.-бр. 14 до 19 оваа стопанска 
организација не ги пополнува, а под ред. бр. 15 и 
19 го става исто таќа зборот „нема"; 

12. под ред. бр. 14 се внесува износот на ануите-
тите по инвестиционите заеми што во 1957 година 
според одредбите од оддело.т в главата XXVI на 
Сојузниот општествен план за 1957 година се под-
мируваат од вкупно остварената добивка пред со-
јузното оданочување; 

13. под ред. бр. 15 се внесува остатокот меѓу 
износот искажаа под ред. бр, 13 и износот под 
ред. бр. 14. 

Стопанската организација што под ред. бр. 14 
искажала износ еднаков со. износот искажан под 
ред. бр. 13, или под ред. бр. 14 искажала негативен 
износ поголем од позитивниот износ под ред. бр. 13, 
под ред. бр. 15 го става зборот „нема". 

Податоците под ред. бр. 16 до 19 оваа стопан-
ска организација не ги пополнува, а под ред. бр. 19 
исто така го става зборот „нема"; 

14. под ред. бр. 16 се внесува половина од изно-
сот искажан под ред. бр. 15 и тоа во цели динари, 
со коректура на единицата ако првата децимала о 5; 

15. под ред. бр. 17 се внесува износот на за-
конските обврски подмирени од добивката во 1956 
година кој е искажан во завршната сметка за 1956 
година, освен ануитетите по долгорочните кредити; 

16. под ред. бр. 18 во кол. 3 се внесува износот 
што е потребен за исплата на ануитетите по инве-
стиционите заеми кои стасуваат во 1957 година и 
кои според одредбите од членот 32 точка 4 на 
уредбата се подмируваат во' 1957 година како за-
конска обврска од добивката. 

Под ред. бр. 18 во кол. 4 се внесува збирот на 
износите од колоната 3 на редниот број 17 и 18; 

17. под ред. бр. 20 се внесува разликата меѓу 
износот под ред. бр. 15 и износот под ред. бр. 19 
што претставува коригиран износ на добивката за 
1956 година фо смисла на одредбите од точката VII1 

па оваа наредба. 
Ако износот под ред. бр. 19 му е еднаков ни 

износот под ред. бр. 15 или е поголем од тој износ, 
односно ако под ред. бр. 19 е ставен зборот „нема" 
тогаш под ред. бр. 20 се става зборот „нема"; 

18. под ред. бр. 21 се внесува износот добиен со 
пресметување по формулата I од точката III на 
оваа наредба. 
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Пресметаниот процент се искажува најмногу со 
две децимали, со коректура на втората, ако третата 
децимала е 5 или поголем број. 

Стопанската организација што ,под ред. бр. 20 
го ставила зборот „нема", и под ред. бр. 21 ќе го 
стави зборот „нема". 

19. под ред. бр. 22 се внесува процентот за плати 
од добивката за 1957 година утврден според одред-
бите од оваа наредба. 

Процентот за плати од добивката за 1957 го-
дина се искажува со најмногу две децимали. 

Стопанската организација ка ј која пресмета-
ниот процент под ред. бр. 21 е поголем од 50% — во 
смисла на тон. III став 3 на оваа наредба, под, ред. 
бр. 22 внесува вкупно 50%. 

Стопанската организација која под ред. бр. 20 
и 21 го ставила зборот „нема" — во смисла на точ-
ката III став 3 на оваа наредба, под ред. бр, 22 
внесува исто така 50%. 

20. под ред. бр. 23 се внесува процентот добиен 
со пресметување по-формулата V од точката XIII 
на оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искаж.ува најмногу со 
две децимали, со коректура на втората, ако третата 
децимала е 5 или поголем број. 

Стопанската организација што под ред. бр. 13 
го ставила зборот „нема", и под ред. бр. 23 ќе го 
ета^и зборот „нема". 

21. под ред. бр. 24 се внесува нормата за пресме-
тување на редовната добивка за 1957 година, утвр- -
дена според одредбите од оваа наредба. 

Стопанската организација ка ј која пресмета-
ната норма под ред. бр. 23 е помала од 0,01 - во 
смисла на точката XIII став 3 на оваа наредба под 
ред. бр. 24 го внесува зборот „нема". 

Стопанската организација која под ред. бр. 23 5 

го ставила зборот „нема" — во смисла на точката 
XIII став 3 на оваа наредба, под ред. бр. 23 исто 
така го внесува зборот „нема". 

22. Според одредбите од одделот 1 главата 
Х\ гП-а на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина стопанските организации од областа на шу-
марството немаат право на посебно учество во до-
бивката, та затоа не го пополнуваат ред. бр. 2? 
и 24 од образецот .,Б" 

Г. Заеднички одредби 
XIX. На стопанската организација од точката I 

на оваа наредба што настанала со спојување под 31 
декември 1936 година или во текот на 1957 година, 
и припаѓа на име дел од добивката за плати за 
1957 година износот утврден со примена на един-
ствениот процент за плати од добивката врз делот 
од добивката по одбивање на законските обврски 
што е остварена во 1957 година од страна на сите 
споени стопански организации. На таква стопанска 
организација и се утврдува и посебното учество 
во добивката врз основа на единствената норма за 
пресметување на редовната добивка за 1957 година. 

Единствениот процент 'за плати од добивката 
и единствената норма за пресметување на редовната 
добивка од претходниот став се изнаоѓа во смисла 
на одредбите од оваа наредба од збирот на пода-
тоците за 1956 година на сите споени стопански 
организации што служеле за изнаоѓање на про-
центот за плати од добивката односно за пресме-
тување на нормата на редовната добивка за 1957 
година на секоја од споените стопански органи-
зации. 

На стопанската организација од точката -I на 
оваа наредба кон која под 31 декември 1956 година 
или во текот на "1957 година е припоена една или 
повеќе стопански организации П припаѓа на име 
дел од добивката за плати од добивката за 1957 го-
дина износот утврден со примена на единствениот 
процент за плати од добивката врз делот на до-
бивката по одбивање на законските обврски што е 
остварена во 1957 година од страна на стопанската 
организација кон која е извршено припојувањето 
и на сите стопански организации што И се при-
поени. На таква стопанска организација И се утвр-
дува и посебното учество во добивката за 1957 
година врз основа на единствената норма за пре-

сметување на редовната добивка за 1957 година. 
Единствениот процент за пресметување на пла-

тите. од добивката и единствената норма за пре-
сметување на редовната добивка според претход-
ниот став се пресметуваат во смисла на одредбите 
на ст. 1 и 2 од оваа точка. 

XX. Процентот за плати од добивката и нор-
мата за пресметување на редовната добивка за 1957 . 
година за стопанската организација што во 1957 го-
дина е основана или настанала со издвојување ги 
утврдува, во смисла на одредбата од членот 147 
на Уредбата, народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на стопанската ррга-
низ аци ја. 

На другите стопански организации од членот 
147 на уредбата народниот одбор на општината им 
го определува процентот за плати од добивката и 
нормата за пресметување на редовната добивка врз 
основа на податоците од стопанската организација 
составени според одредбите од оваа наредба, како 
и врз основа на другите податоци со кои распо-
лага самиот народен одбор или стопанската орга-
низација. 0 

На стопанските организации од претходните 
ставови на оваа точка народниот одбор на општи-
ната им издава образложено писмено решение за 
утврдениот процент за плати од добивката и за 
утврдената норма за пресметување на редовната 
добивка за 1957 година. 

^ XXI. Височината на процентот за плати од 
добивката и височината на нормата за пресмету-
вање на редовната добивка за 1957 година, утврдена 
според одредбите од оваа наредба, стопанската ор-
ганизација најдоцна до 31 јули 1957 година задол-
жително му ја пријавува: 

1) на надлежниот орган на кој според одредбите 
од Уредбата за завршните сметки на стопанските 
организации за 1956. година му ја поднесува завр-
шната сметка за 1956 година; 

2) на банката ка ј која има жиро сметка. 
Стопанските организации од точката XX на оваа 

наредба ја поднесуваат пријавата според претход-
ниот став најдоцна три дена по приемот на реше-
нието од надлежниот народен одбор на општината. 

XXII. Како пријава на утврдената височина на 
процентот за плати од добивката и височина на 
нормата за пресметување на редовната добивка за 
1957 година во смисла на претходната точка се 
сметаат пополнетите обрасци предвидени со оваа 
наредба односно заверениот препис на решението 
од точката XX на оваа наредба. 

XXIII. Ако во смисла на одредбите од точ. II 
и XII на оваа наредба за привремено изнаоѓање на 
процентот за плати од добивката и нормата за 
пресметување на редовната добивка за 1957 година 
се користени податоците од завршната сметка за 
1956 година одобрена од страна на работничкиот 
совет односно од надлежниот орган на управува-
њето, стопанската организација е должна најдоцна 
во срок од 15 дена по приемот на решението за 
завршната сметка според одредбите од Уредбата за 
завршните сметки на стопанските организации за 
1956 година да изврши повторно утврдување на 
процентот за плати од добивката и на нормата за 
пресметување на 1 редовната добивка на начинот 
предвиден со оваа наредба и за тоа да ги извести 
надлежниот орган и банката во смисла на одред-
бите од точката XXI и XXII од оваа наредба. 

Ова повторно утврдување се врши без оглед 
на тоа дали против даденото решение за завршната 
сметка е изјавена жалба, и тоа само во случај ако 
со решението за завршните сметки за 1956 година 
се изменети податоците врз основа на кои е извр-
шено првобитното — привремено утврдување на 
процентот за плати од добивката и на нормата за 
пресметување на редовната добивка. Во противно, 
стопанската организација задолжително ја изве-
стува во истиот срок банката дека привремено 
утврдениот процент за плати од добивката и нор-
мата за пресметување на редовната добивка оста-
нале непроменети односно дека привремено утврде-
ниот процент и нормата за 1957 година се сметаат 
за конечни. 
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XXIV. Стопанската организација е должна пов-
торно да изврши утврдување на процентот за плати 
од добивката и на нормата за пресметување на 
редовната добивка за 1-957 година во срокот и на 
начинот предвиден во претходната точка ако во 
текот на 1957 година настапат промени во пода-
тоците што служеле за утврдување на овој про-
цент — односно на нормата поради измена на про-
писите или врз основа на решението од надлежниот 
орган со кое се врши измена на решението за за-
вршната сметка односно измена на одобрената за-
вршна сметка на стопанската организација што 
молкома е прифатена. 

XXV. Стопанската организација е должна нај-
доцна при поднесувањето на првиот извештај за 
периодичната' пресметка по истекот на сроковите 
од точ. XXIII и XXIV на оваа наредба да го при-
мени новиот процент за пресметување на платите 
од добивката и новата норма за пресметување на 
редовната добивка за 1957 година. 

Д. Завршни одредби 
XXVI. Оваа наредба влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
ее применува и за целата 1957 година. 

Бр. 11917 
15 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секр^ар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

ш 
Образец „Ан 

Претпријатие .. 
НР ... 
Околија — општина 
Стопанска гранка 

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТИТЕ ОД 1956 ГОДИНА 
(во полни износи — без пари) 

13 V О а И 0 а 
1 2 

Укалкулирани плати пресмета-
ни по време односно по ефект 
врз основа на тарифните ста-
вови (чл. 31 под а и 32 од Уред-
бата од 1956), и тоа: 

1. за ноќна работа 
2. додаток заг ноќна работа 
3. за дневна работа и друго  

Разлика во додатокот за ноќна 
работа 

4. Износ од ред. бр. 2 
5. 10,94% на износот под 

ред. бр. 1  
6. В к у п н о (3 плус 5 односно 3 

минус 5) 
7. Надоместоци на платите за вре-

ме на ' годишниот. одмор и во 
дните на државни празници, 
како и надоместоци на неиско-
ристен годишен одмор (член 31 
под б точка 2 од Уредбата од 
1956 година) 

8. В к у п н о (6 до 7) 
9. Додаток од 500 динари месечно 

според одредбите од Уредбата 
за зголемување на платите, на 
наградите на учениците во сто-
панството. на инвалидските 

волона 

Ф О. 
П и Прет- 1лавн1, 

колова колона 

Главна 
колона 

принадлежности, на пинзиите, 
на инвалиднините и на дода-
токот на деца („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55) 

.0. В к у п н о (8+9) 
Зголемување според одредбите 
од Сојузниот општествен план 
за 1957 година, врз основа на 
податоците од приложените 
обрасци Д-2 и Д-3: -

11. ...„...% посебно зголемување (од 
ред. бр. 8) 

12 % просечно зголемување од' 
ред. бр. 11 кол. 4) 

13. Додатоци според чл. 31 под б) 
од Уредбата од 1956 година 

14. Зголемен износ на платите 
според тарифните ставови во 
1956 година 

15. Издвоен дел од добивката за 
плати во 1956 .( %) 
Намалување -- на делот од до-
бивката за плати: 

16. 40% придонес за социјално 
осигурување (од ред. бр. 18) 

17. 10л/о придонес за станб. из-
градба (од ред. бр. 18) 

18. Остварени плати од добивка-
та за 1956 година (15 минус 17) 

19. 25% зголемување според од-
редбите од Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година 

20. Зголемен износ на платите од 
добивката за 1956 година (184-19) 

21. Вкупен зголемен износ на пла 
тите за 1956 година (14+20) 

22. Процентуален однос на пла-
тите за 1956 година по фор-
мулата II: 
(ред. бр. 20) X 100 

ред. бр. 21 
23. Процентот под ред. бр. 22 зао-

кружен на две децимали одно-
сно зголемен на 10% или све-
ден на 20% според одредбите 
од Сојузниот општествен план 
за 1957 година 

24. Формулата VII: 
(ред. бр, 21) X 100 

100 100 

ххххх 

ХХХХХ 

X 100 

Зголемување на износот од ред. 
бр. 24: 

25. за 38% придонес за социјално 
осигурување 

26. за 10% придонес за станбена 
изградба 

27. К о р и г и р а н и п л а т и о д 
д о б и в к а т а з а 1 9 5 6 (24 
до 26) 

28. Зголемен износ на платите спо-
ред тарифните ставови во 1956 
година (ред. бр. 14) 
Зголемување' на износот од ред. 
бр. 28: 

29. за 38% придонес за социјално 
осигурување 
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ѓ 

I 
П и Прет-

колона 
Главна 
колона 

д 

1 

30. за 10% придонес за станбена 
изградба 

31. П л а т и о с т в а р е н и в о 
1956 г о д и н а (28 до 30) 
Прилог: Препис на образецот Д-2 

препис на образецот Д-3 
1957 година 

во ^ 
Раководител на книговодството, 

Директор, 

Претседател на управниот одбор. 

Образец „В" 
Претпријатие 
НР 
Околија — општина 
Стопанска гранка 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ Ј?А ПЛАТИ ОД 
ДОБИВКАТА И НА НОРМАТА ЗА ПРЕСМЕТУ-

НА РЕДОВНАТА ДОБИВКА ЗА 1957 
ГОДИНА 
(во полни износи - без пари) 

П и Прет-
колона 

1. Вкупна остварена добивка 4— 
загуба во 1956 година ' ххххх 
С е н а г о л е м у в а : 

2. за-разликата на придонесот ^ 
социјално осигурување: 20/о на 
дин плати под ред. бр. 
10 и 13 во образецот „А" 

3. за разликата настаната поради 
ослободување од плаќање ин-
терес на основните средства 
или поради намалување на 
интересната норма ...... 

4. за разликата настаната поради 
намалување на земјарината 

5. за разликата настаната пора-
ди намалување на придонесот 
за кадрови '  

6. В к у п н о (1 плус 5 или 5 ми-
нус 1 од кол. 4) ххххх 
С е н а м а л у в а : 

7. за . .. % посебно зголемување 
на платите (ред. бр. 11 од обра-
зецот „А") 

8. за ... .% просечно зголемување 
на платите (ред. бр. 12 од обра-
зецот „А") 

9. Вкупно зголемување на пла-
тите (7 плус 8) 

10. за 38% придонес за социјално 
осигурување (од ред, бр, 9) 

11. за 10% придонес за станбена 
изградба (од ред. бр. 9) 

12. за разликата настаната со зго-
лемување на придонесот за 
кадрови г ^ г г г 

13. И с п р а в е н а д о б и в к а в а 
1956 (6 минус 12) ххххх 

14. За износот на ануитетите по 
инвестиционите заеми што спо-
ред одредбите на Сојузниот 
општествен план ча 1957 годи-

О П Прет-
колоиа 

Главна 
колона 

1 3 

ххххх 
на се плаќаат од добивката 
пред сојузното оданочување 

15. О с т а т о к (13 минус 14) 
Расподелба на остатокот под 
ред. бр. 15 на: 

16. 50% — дел што му одговара на 
сојузниот данок на добивка 

17. законски обврски од добив-
ката за 1956 година, освен ану-
итетите по инвестиционите за-
еми 

18. износи потребни за исплата на 
ануитетите според членот 32 
точка 4 од уредбата — за 1957 
година 

19. Вкупно распределено (16 плус 
18 од колоната 4) 

20. К о р и г и р а н и з н о с 
д о б и в к а т а з а 1 9 5 7 
д и н а (15 минус 19)' 

21. Формулата I: 
(ред. бр. 27 од обра-

. зецот „А") X 100 

н а 
г о-

100 = 
(со 2 

децимали) 
Главнб 
колона 

(ред. бр. 20 од 
образецот „В") 

22. П р о ц е н т з а п л а т и о д 
д о б и в к а т а з а 1957 г о-
Д и н а 

23. Формулата V: 
(ред. бр. 13 од обра-

зецот ,,В" X 100) 
= X 100 -

(ред. бр.13 од (ред. бр. 31 од (со 2 
образ. „В") образ. „А") децимали! 

24. Н о р м а з а п р е с м е т у в а -
њ е н а р е д о в н а т а д о -
б и в к а з а 1957 г о д . 
Изнаоѓањето на процентот за плати од добив-

ката и на нормата за пресметување на редовната 
добивка за 1957 година е извршена врз основа на 
податоците од образецот кон 

1957 година 
во 

Раководител на книговодството, 

Директор, . 

Претседател на управниот одбор, 

334 
Врз основа на членот 151, во врска со чл. 

34—37, 41, 42 и 44 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации („Слу-' 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА РЕЗЕРВ-
НИОТ ФОНД, НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА СРЕД-
СТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ И -
НА ДЕЛОТ ОД ДОБИВКАТА ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА 

1957 ГОДИНА 
А. Утврдување на делот од добивката за општестве-
ните инвестициони фондови и за средствата, за са-

мостојно располагање / 
I. Стопанските организации што вршат распо-

делба на вкупниот приход врз основа на утврду-
вање на добивката според одредбите на главата II 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
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стопанските организации (во натамошниот текст: 
уредбата) то утврдуваат делот од добивката што се 
издвојува за општествените инвестициони фондови 
и за средствата за самостојно располагање со при-
мена на нормите определени во одделот 5 главата 
XVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година 
врз делот од добивката по одбивање на платите. 

II. Заради изнаоѓање на нормите што ќе се 
применат во смисла на претходната точка, стопан-
ската организација претходно ја пресметува сра-
змерата — проценту а л ниот однос на остварениот 
дел од добивката по одбивање на платете од до-
бивката спрема соодветниот дел на просечно вло-
жените средства. Овој износ се пресметува по фор-
мулата I: 

добивката по одбивање на платите X 100 
% : ^ 

соодветниот дел на просечно вложените средства 
Пресметаниот процент се искажува со една 

децимала со коректура на истата ако втората де-
цимала е 5 или поголем број. в 

III. Добивката по одбивање на платите во сми-
сла на претходите точки претставува износ на до-
бивката остварена од 1 јануара 1957 година до кра-
јот на периодот за кој се врши пресметувањето, 
по одбивањето и на делот од добивката за платите 
за истото време (член 41 став 1 од Уредбата). 

IV. Соодвениот дел на просечно вложените 
средства претставува производ добивен со множе-
ње на една дванаесетата од вкупно вложените 
средства на стопанската организација со бројот на 
месеците за кои овој просек се изнаоѓа, сметајќи 
го бројот на месеците од почетокот на 1957 година 
до крајот на периодот за кој се врши пресмету-
вањето. 

V. Под вкупни вложени средства на стопан-
ската организација се подразбира, во смисла на 
оваа наредба, збирот: 

1) на просечниот износ на потпишаните ' вред-
ности на основните средства; и 

2) на просечниот износ на расположивите обрт-
ни средства. 

VI. Просечниот износ на неотпишаната вред-
ност на основните средства се изнаоѓа на тој на-
чин што ќе се собере вредноста на неотпишаните 
основни средства според состојбата залечена во 
книговодството нјз стопанската организација на 
секој први во месецот за оние месеци за кои се 
бара просекот, па добиениот збир ќе-се подели со 
бројот на тие месеци. 

Под вредност на неотпишаните основни сред-
ства според нивната состојба затечена во книго-
водството се подразбира, во смисла на претходниот 
став, разликата меѓу износот на вредностите прок-
нижени на синтетичкото конто 00 — Основни сред-
ства, и износите прокнижени на контото 09 — 
Исправки на вредностите на основните средства, 
според единствениот основен контен план за сто-
панството, односно според скусените контни пла-
нови за ,помали претпријатија — разликата меѓу 
износите прокнижени4 на задолжителните анали-
тички конта од основното синтетичко конто 10 — 
Основни средства. 

Стопанските организации што изнеле во стран-
ство основни средства заради изведување ин-
вестициони работи, ќе го намалат просечниот 
износ на неотпишаната вредност на основните 
средства со неотпишаната вредност на изнесените 
основни средства по која тие средства се водат во 
смисла на одредбите од точката 4 од Одлуката за 
проценка на основните средства што се изнесуваат 
во странство заради изведба на инвестициони ра-
боти и за пресметување на амортизацијата за тие 
средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55 
и 1/56). 

VII. Како просечен износ на расположивите 
обртни средства се подразбира, во смисла на оваа 
наредба, збирот: . 

1. на просечниот износ на фондот на обртните 
средства; 

2. на просечниот износ на користените кредити 
,за обртни средства. 

VIII. Просечниот из-цос на фондот на ,обртните 
средства се изнаоѓа на тој начин што ќе се собе-
рат износите на овие средства според состојбата 
затечена во книговодството' ћа стопанската орга-
низација на секој први во месецот за оние ме-
сеци за кои се бара просекот, па добиениот збир 
ќе се подели со бројот на тие месеци. 

Под фонд на обртните средства според состој-
бата затечена во книговодството се подразбира, во 
смисла на претходниот став, салдото на синтетич-
кото конто 96 - Фонд на обртните средства, спо-
ред единствениот основен контен план за стопан-
ството, односно салдото на соодветното аналитичко 
конто од синтетичкото конто 11 — Фондови, спо-
ред скусените контни планови за помали претпри-
јатија. 

IX. Просечниот износ на користените кредити 
За обртни средства се изнаоѓа од збирот на со-
одветните интересни броеви пресметани за пре-
сметковниот период за кој овој просек се изнаоѓа. 

Заради изнаоѓање на износот на просечно ко-
ристените кредите за обртни средства, стопанската, 
организација ги пресметува интересните броеви на 
износите на секој одделен од одобрените кредити од 
1 јануари 1957 година односно од денот на одобру-
вањето на креди,тите до крајот на периодот за кој 
се врши пресметувањето или до денот на отплатата 
на кредитите ако тој ден паѓа пред крајот на пе-
риодот за кој се врши пресметувањето. 

Интересните броеви се пресметуваат на тој на-
чин што износот на кредитот се множи со бројот 
на календарските денови за кои кредитот важел 
во времето од 1 јануари 1957 година до крајот на 
периодот за кој се врши пресметувањето. Кога 
збирот на сите пресметани интересни броеви ќе се 
подели со бројот на деновите во соодветниот пре-
сметковен период, сметајќи од 1 јануари 1957 го-
дина до крајот на периодот за кој се врши пре-
сметувањето, се добива бараниот просек. Овој про-
сек се искажува во цели динари, со коректура на 
единицата ^ко првата децимала е 5 или поголем 
број. 

Ца начинот од претходниот став се пресмету-
ваат интересните броеви и по бескаматните кре-
дити. 
Б. Утврдување на придонесот за резервниот фонд 

X. Износот на придонесот за резервниот фонд на 
стопанската организација за 1957 година се пре-
сметува со примена на определена норма на про-
сечно расположивите обртни средства за истата 
година. 

Како просечно расположиви обртни^ средства 
за пресметување на придонесот за резервниот фонд 
за 1957 година служат, во смисла на одредбите од 
чл. 34—37 од уредбата, просечно расположивите 
обртни средства за таа година утврдени според 
одредбите на точ. VII—IX од оваа наредба. 

Износот на просечно расположивите обртни 
средства за последните три години кој, во смисла 
на одредбите наведени во претходниот став, слу-
жи за утврдување на вкупните средства на ре-
зервниот фонд на стопанската организација, се 
утврдува кога збирот на просечно расположивите 

^обртни средства според завршната сметка за 1955 
и според завршната сметка за 1956 година и на 
просечно расположивите обртни средства за 1957 
година пресметани според одредбите на точ. 
VII—IX од оваа наредба ќе се подели со 3. 

Просечно расположивите обртни средства спо-
ред завршните сметки -за 1955 и, 1956 година се 
утврдуваат: а) во стопанските организации што во 
целост го подмириле . придонесот за ' резервниот 
фонд за тие години врз основа на износот на при-
донесот и на неговата норма со примена на фор-
мулата П: 

100 X годишниот износ на придонесот за ре-
' зервниот фонд % =  

нормата на придонесот за резервниот фонд; 
б) во стопанските организации што не можеле во 
илтто^т тт̂  ^о подмират придонесот за резервниот 
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фонд за 1955̂  и 1956 година — врз основа на про-
сечниот износ на обртните средства за тие години 
пресметан според височината на кредитот на по-
следниот ден на секој месец во годината. 

Ако стопанската организација нема фонд на 
обртни средства или кај банката не користи кре-
дит за обртни средства, или ако фондот на обрт-
ните средства и користените кредити кај банката 
не ги одразуваат нејзините просечни расположиви 
обртни средства (како на пример, новинските и 
издавачките^ претпријатија, комисионите претпри-
јатија и дуќани и сл.), општинската управа за при-
ходи врз основа на книговодствените податоци на 
стопанската организација ќе ја утврди височината 
на просечно расположивите обртни средства за 
пресметување на придонесот за резервниот фонд. 

XI. Одредбите од претходната точка согласно 
ќе ги применуваат и стопанските организации што 
во 1957 година вршат' расподелба на вкупниот при-
ход врз' основа на утврдување на доходот според 
одредбите од главата III на уредбата. 

В. Утврдување на делот од добивката за буџетите 
XII. Стопанските организации од точката I на 

оваа наредба го утврдуваат делот од добивката 
кој се издвојува за буџетите со примена на нор-
мите определени во одделот 8 главата XVIII од Со-
јузн,иот општествен план за 1957 година врз делот од 
Добивката по одбивање на фондовите. 

XIII. Заради и,знаоѓање на нормите што ќе - се 
применат во смисла на претходната точка, сто-
панската - организација претходно ја пресметува 
сразмерата — процентуалниот однос на остваре-
ниот дел од добивката по одбивање на фондовите 
спрема соодвениот дел на вкупните плати оства-
рени во 1956 година, и тоа по формулата III; 

добивката по одбивање на фондовите X 100 % = : 

соодветниот дел од вкупните плати оства-
рени во 1956 година -

'Пресметаниот процент се искажува со една де-
цимала со коректура на истата ако втората деци-
мала е 5 или поголем број. 

XIV. Добивката по одбивање на фондовите во 
смисла на претходната точка претставува износ 
на добивката остварена од 1 јануари 1957 година 
до крајот на периодот за ѕо ј се врши пресметува-
њето,' по одбивање и на делот од добивката за оп-
штествените инвестициони фондови и за средствата 
за самостојно располагање на стопанската организа-
ција за истото време (член 44 став 1 од уредбата). 

XV. Соодветниот дел од вкупните плати оства-
рени во 1956 година претставува производ добиен 
со множење на една дванаесетмина од тие плати со 
бројот на месеците за кои се врши пресметувањето. 

Под вкупни плати остварени во 1956 година се 
подразбира, во смисла на оваа наредба, збирот на 
платите за 1956 година искажани во образецот „А" 
— Податоци за платите за 1956 година, пропишан 
со Наредбата за утврдување на платите од добив-
ката и на посебното учество' во добивката на сто-
панските организации за 1957 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/57), и тоа: 

1) на вкупните плати според тарифните ставо-
ви во 1956 година под ред. бр. 10 и под ред. бр. 13 

2) на остварените плати од добивката за 1956 
година под ред. бр. 18. 

Стопанската организација што во 1956 година 
работела девет или повеќе од девет а помалку од 
дванаест месеци го утврдува соодветниот дел од 
платите за 19'56 година кога вкупните плати за таа 
година ќе ги Додели со бројот на месеците во кои 
работела во 1956 го-дина и добиениот износ Усе го 
помножи со бројот на месеците од 1 јануари до кра-
јот на пресметковнит период во 1957 година за кој 
се врши пресметувањето на делот од добивката за 
-платите/ Притоа во бројот на месеците ,во кои сто-
панската организација работела во 1956 родина не 
се зема месецот во кој работела помалку од 15 дена, 
додека платите за тоа време се земаат во вкупните 
остварени плати за 1956 година.. 

XVI. Стопанската организација која во 1956 го-
дина работела како пробен погон или која во 1958 
година работела помалку од девет месеци, како и 
стопанската организација што со редовното рабо-
тење ќе почне во текот на 1957 година, аналогно 
ќе ги прим-енуваат одре,дбите од тон. ХИ—XV од 
оваа наредба, со тоа што ќе ја пресметуваат сраз-
мерата — процентуалниот однос на делот од до-
бивката по одбивање на фондовите, остварен од 1 
јануари 1957 година до крајот на периодот за кој 
се врши пресметувањето, според вкупните плати 
остварени во 1957 година по формулата IV: 

добивката по одбивање на Фондовите X 100 
% = - : -

вкупните плати пресметани за 1957 година 
XVII. Вкупните'плати остварени во 1957 година, 

претставуваат збир: 
1) на платите според тарифните ставова во 1957 

година; 
2) на остварените плати од добивката за 1957 

година. - , 
XVIII. Под плати според тарифните ставови во 

1957 година се подразбираат, во смисла на оваа наред-
ба, укалкулираните плати пресметани. сп,оред одред-
бите на членот 25 став .1 под а) од уредбите за време-
то од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот 
за кој се врши пресметувањето. Овие плати во сми-
сла на одредбите на Упатството за примена на конт-
ните планови на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/55 и 35/56) се прокни-
жени на товар ' на соодстЕвеното аналитичко конто 
во рамките на синтетичкото конто 46 — Плати, а 
во корист на контото 281 — Плати според тариф-
ниот став. 

XIX. Под остварени плати од добивката за 1957 
година се подразбира, во смисла на оваа наредба, 
делот од добивката за платите издвоен врз основа 
,на извршената расподелба на добивката остварена 
од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за 
кој се врши пресметувањето врз основа на одред-
бите на Наредбата за утврдување на платите од 
добивката и на посебното учество во добивката на 
стопанските организации за 1957 година. Овој из-
нос се намалува за ,прид,онесите за социјално осигу-
рување и за станбена изградба, што се пресметани 
со примена на нормите кои за стопанската органи-
зација важат на крајот од периодот за кој се врши 
пр есметувањето. 

XX. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 ,година. 

Бр. 12352 
17 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите. 
Авдо Хумо, с. р. 

335. 

Врз основ,а на членот 151 во врска со чл. 63, 100, 
НО, 112 и 125 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57), сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ШТО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1957 ГОДИНА 

ГО УПЛАТУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

I. Стопанските организации што вршат распо-
делба еа вкупниот приход врз основа на утврдува-
ње на доходот според одредбите од главата III на 
Уредбата за расподелба на"вкупниот приход на сто-
панските организации (во натамошниот текст: уред-
бата), освен општите земјоделски задруги од членот 
86 став 2 на уредбата, го утврдуваат делот од до-
ходот што се издвојува на име придонес за опште-



Сабота, 22 јуни 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНР^ 

ствените инвестициони фондови со примена на о-
пределената норма врз доходот остварен во 1957 го-
дина, без оглед дали тој придонес го уплатуваат во 
општествените инвестициони фондови или го вне-
суваат во своите фондови. 

^ Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани, како и продавниците, откупните станици и 
складовите на производните претпријатија го утвр-
дуваат делот од доходот што се уплатува на име 
придонес за општествените инвестициони фондови 
со примена на нормата врз прометот остварен во 
1957 година. 

Стопанските организации што вршат расподелба 
на вкупниот приход врз основа на утврдување на 
доходот, ја утврдуваат единствената норма на при-
донесот за општествените инвестициони фондови за 
себеси и за своите деловни единици според одредби-
те од оваа наредба, ако и вкупниот приход на нивните 

деловни единици се распределува според одредбите 
од главата ТП.од уредбата и ако е иста основицата 
на придонесот за општествените инвестициони фон-
дов.и. Ако расподелбата на вкупниот приход на сто-
панската организација се врши врз основа на утвр-
дување на добивката, а расподелбата на вкупниот 
приход на нејзините деловни единици врз основа 
на утврдување на доходот или ако основицата на 
придонесот за општествените инвестициони фондо-
ви е поинаква за стопанската организација (на при-
мер доходот) од основицата на тој пр-идонес за неј-
зините деловни единици (на пример прометот), утвр-
дувањето на нормата на придонесот се врши посеб-
но за стопанската организација а посебно за нејзи-
ните деловни единици. 

За индустриските погони на селскостопански^ 
организации од членот 80 на уредбата чиј вкупен 
приход се распределува според одредбите од гла-
вата ЈЛ на' уредбата се утврдува посебната норма 
на придонесот за општествените инвестициони фон-
дови според одредбите од оваа наредба. На другите 
дејности на селскостопанските организации чиј вку-
пен приход се распределува според одредбите од 
главата III на уредбата не се однесуваат одредбите 
од оваа наредба. 

Општите земјоделски задруги и селскостопан-
ските организации, што во свој состав имаат инду-
стриски погони чиј вкупен приход се распределува 
според одредбите на главата II на уредбата, како и 
погоните на деловните сојузи што го распределуваат 
вкупниот приход според одредбите од главата II на 
уредбата, ја утврдуваат нормата на придонесот 'за 
општествените инвестициони фондови за тие пого-
ни според одредбите од Наредбата за утврдување на 
придонесот за резеревниот фонд, на придонесот за 
општествените инвестициони фондови и за сред-
ствата за самостојно располагање и на делот од до-
бивката за буџетите за 1957 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/57). 

Производните стопански организации што вр-
шат расподелба на вкупниот приход врз основа на 
утврдување на добивката ја утврдуваат единствена-
та норма на придонесот за општествените инвести-
циони фондови за сите свои продавници, складови 
и откупни станици, според одредбите од оваа наред-
ба, ако за 1957 година не ги извршуваат обврските 
спрема општествената заедница во паушален износ, 

Стопанските организации за вршење админи-
стративни и интелектуални услуги од членот 124 на 
уредбата го утврдуваат делот од доходот што се 
уплатува на име придонес за општествените инве-
стициони фондови во смисла на одредбите од Одлу-
ката за определување на. процентот за плаќање на 
придонесот за општествените инвестициони фондови 
од страна на стопанските организации за вршење 
административни и интелектуални услуги („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/57) во височина од 5% 
од вкупниот промет извршен во 1957 година. 

И. Нормата на придонесот за општествените ,ин-
вестициони фондови се утврдува врз основа на по-
датоците од завршната сметка на стопанската орга-
низација за 1956 година по која е донесено реше-
нието според членот 33 став 2 односно што молкома 
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е прифатена во смисла на членот 35 став 1 од Уред-
бата за завршните сметки на стопанските организа-
ции за 1956 година '(-,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/56). 

Ако во врска со поднесената завршна сметка за 
1956 година не е донесено решение до 15 јули 1957 
година, нормата на придонесот за општествените ин-
вестициои фондови се утврдува привремено врз о-
снова на податоците од завршната сметка за 1956 
година одобрена од страна на работничкиот сов,ет 
односно од надлежниот орган'на управувањето на 
стопанската организација. 

Ако завршната сметка за 1956 година не е одо-̂  
брена до срокот од претходниот став ниту од ра-
ботничкиот совет односно од надлежниот орган на 
управувањето, издвојувањето на делот од доходот 
што се уплатува на име придонес за општествените 
инвестициони фондови ќе се врши привремено со 
примена на нормата што се утврдува врз основа на 
податоците од извештајот за периодичната пресмет-
ка за IV тримесечје на 1Ѕ56 година односно за це-
лата година во смисла на одредбите од членот 54 на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските орга-
низации за 1956 година. 

Ц1. Нормата на придонесот за општествените ин^ 
вестициони , фондови преставува сразмера — про-
центуален однос на половината од коригираниот 
остаток од доходот за 1966 година спрема кориги-
раниот вкупен доход за 1956 година, односно за сто-
панските организации од точката I ст. 2 и 6 на оваа 
наредба, спрема остварениот промет во 1956 година.. 

Нормите од претходниот став се утврдуваат по 
следните формули, и тоа: 

1) стопанските организации што ја применуваат 
нормата врз остварениот доход во 1957 година по 
формулата I: 

коригираниот остаток од доходот 
за 1956 год. X 50 % = 

у коригираниот вкупен доход за 1956 г. 
2) стопанските организации од точката I став 2 

на оваа наредба што ја -применуваат нормата врз 
остварениот промет во 1957 година, по формулата II: 

коригираниот остаток од доходот 
за 1956 год. X 50 % = ' 

остварениот промет во 1956 г. 
IV. Како коригиран остаток од доходот за 1956 

година се подразбира во смисла на претходната точ-
ка износот што се добива кога коригираниот вкупен 
доход за 1956 "година ќе се н а м а л и л а износот на 
исправените вкупни лични доходи за 1956 година.' 

V. Коригираниот вкупен доход за 1956 година 
во смисла на претходната точка од оваа наредба 
претставува доход остварен во 1956 година исправен 
за разликата што произлегува од промените на еко-
номските инструменти и од другите сојузни пропи-
си што важат за расподелбата на вкупниот приход 
на стопанските организации во 1957 година во однос 
на економските инструменти и прописите што ва-
желе за расподелбата на вкупниот приход во 1956 
година. 

VI. Како доход остварен во 1956 година од стра-
на на стопанските организации' што во 1956 година 
вршеле утврдување на добивката, во смисла на оваа 
наредба се подразбира, и тоа: 

1) ка ј трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани од точката I став 2 на оваа наредба — до-^ 
билката остварена во 1956 година зголемена за плат-
ниот фонд за 1956 година пресметан со примена на 
определениот процент врз прометот остварен во 1956 
година и за следните лични издатоци за 1956 година: 

а) надоместоците наместо плати за првите 7 дена 
неспособност за работа поради болест или повреда 
на работниците и службениците; 

бј надоместоц,ите за одвоен живот до височината 
утврдена со тарифниот правилник; 

в) придонесот за социјално осигурување над 
(нацрта н а вкупниот придонес, определена со соју4 
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зниот општествен план и тоа на сите плати освен на 
платите над пле/гите според тарифните ставови; 

г) 'етилен,дните на студентите и на учениците на, 
средни школи по договорите склучени до 31 декем-
ври 1955 година; 

2') ка ј производните претпријатија "за нивните 
продавници, складови и откупни станици од точка-
та I став 6 на оваа наредба — добивката на продав-
ниците, складовите и откупните станици 'остварена 
во 1956 година зголемена за платите според тариф-
ните ставови заедно со придонесот за социјално оси-

, турување и со придонесот за с таа бен а изградба на 
тие плати и за личните издатоци од овој став под 
1 а) до 1 г); 

3) ка ј стопанските организации од точката I 
став 1 на оваа наредба — добивката остварена во 
1956 година зголемена за платите и издатоците што 
во 1953 година се признавале како плати заедно со 
придонесот за социјално осигурување и со придо-
несот за станбена изградба што се содржани во ре-
ализираните производи односно во извршените ,у-
слуги, а намалена за следните законски обврски од 
добивката за 1956 година: 

а) придонесот за резервниот фонд на стопа,нска-
та организација и за другите задолжителни фон-
дови; 

0) износот за исплата на ануитетите по долго-
рочните кредити на стопанската организација. 

VII. Заради изнаоѓање на коригираниот вкупен 
доход за 19'56 година, остварениот доход во 1956 го-
дина од претходната точка се исправува, и тоа: 

1) с е з г о л е м у в а : 
а) за разликата настаната поради ослободува-

ното од, плаќање на интересот на основните сред-
ства или поради намалувањето на интересната нор-
ма што вежела за 1956 година, ако тоа ослободува-
н а од плаќање или намалување на нормата е опре-
делено со Сојузниот општествен план за 1957 година; 

б) за разликата меѓу ануитетите по инвестицио-
ните заеми за 1957 година и ануитетите по та,квите 
заеми за 1956 година, ако ануитетите за 1957 година 
се помали од ануитетите за 1956 година; 

в) за износот на теренските додатоци што се со-
држани во реализираните производи односно услу-
ги во 1958 година; 

г) за разликата настаната порад,и намалувањето 
на нормата на земјарината што важела за 1956 го-
дина на норма што важи за 1957 година; 

д) за разликата настаната меѓу придонесот за 
кадрови во стопанството пресметан за 1956 година и 
тој придонес за кадрови во стопанството пресметан 
по 'нормата, што важи за 1957 година, на износ на 
исправените вкупни лични доходи за 1956 година 
односно на промет што служел како основица на 
овој придонес за 1956 година спрема тоа дали за осно-
вица на придонесот за 1957 година служи износот 
на личните доходи или прометот, ако износот на 
придонесот за 1956 година е поголем од износот 
пресметан по нормата што важи за 1957 година; 

2) п о т о а с е н а м а л у в а : 
а) за разликата настаната меѓу придонесот за 

кадрови во стопанството пресметан по нормата што 
важи за 1957 година на износ на исправените вкуп-
ни лични доходи за 1956 година, односно на промет 
што служел како основ,ица на овој придонес за 1956 
година, од една страна, и фактичко пресметаниот 

., придонес за 1956 година, од друга страна, ако изно-
сот на придонесот пресметан по нормата што важи 
за 1957 година е поголем од фактичкиот придонес 
за 1956 годин,а; 

б) за разликата меѓу ануитетите по инвестицио-
ните заеми за 1956 година и ,ануитетите по таквите 
заеми за 1957 година ако ануитетите за 1957 година 
се поголем,и од ануитетите за 1956 година. 

VIII. Како износ на исправените вкупни лични 
доходи за 1956 година во смисла на оваа наредба се 
подразбираат следните лични примања и придонеси: 

1) зголемените плати според т,арифните ставови 
во 1956 година; 

2) издатоците што во 1956 година се п р и з н а в а а 
како плати; . 

3) коригираните плати над платите според та-
рифните ставови за 1959 година; 

4) надоместоците и платите што во 1956 година 
ги товареле вонредните' расходи, освен надоместокот 
и платата за изминатите деловни години; 

5) личните издатоци што во 1956 година се под-
мируваш! како за.конска обврска од добивката; 

6) теренските додатоци што во 1956 година ги 
товареле материјалните и режиските трошоци; 

7) платите на работниц,ите што во работното 
време на рабо,тници учествувале во обука- и вежби 
(на полигон) во состав на противавионски единици, 
што во 1956 година ги товареле средствата за'само-
стојно располагање на стопанските организации; 

8) придонесот за социјално осигурув.ање пресме-
тан по нормата од 38% врз вкупниот износ на испра-
вените лични примања за 1956 година на кои се пре-
сметува и пл,аќа овој придонес во 1957 година по 
нормата од 25%, односно пресметан по нормата што 
важи за 1957 година на другите примања; 

9) придонесот за. станбена изградба пресметан 
по нормата од 10% врз вкупниот износ на исправе-
ните лични примања за 1956 година на кои се пре-
сметува и плаќа овој придонес во 1957 година по 
нормата од 7%, односно пресметан по нормата што 
важи за 1957 година на другите примања; 

10) придонесот за буџетите од личните доходи 
пресметан со примена на просечната норм,а врз вкуп-
ниот из-нос на исправените лични примања за 1956 
година што им одговараат на примањата на кои овој 
придонес се плаќа во 1957 год,ина. Просечната нор-
ма на овој придонес се пресметува од односот на 
пресметаниот придонес за буџетите од личните до-
ходи за периодот ја,нуари—јуни 1957 година спрема 
износот на личните доходи за истиот период на кој 
е. пресметан тој придонес, и тоа по одбивање на 
придонесот за социјално осигурување и на придо-
несот за станбена изградба на истите примања. Пре-
сметувањето на просечната норма се врши по фор-
мулата ЈП: 

придонесот за буџетите од личните доходи за 
ј ануари- јуни 1957 г. X 100 % = 

вкупните лични доходи минус (придонесот за 
буџетите од личниот доход Ч- придонесот за 
социјално осигурување придонесот за стан-

бена изградба) 
Како лични примања од ставот 1 на оваа точка 

под 1, 2 и 6 кај стопанските организации од точката 
I став 1 на оваа наредба се подразбираат износите 
на тие лични примања што се содржани во реали-
зираните производи односно услуги, а ка ј другите 
стопански организации — вкупниот износ на тие 
лични примања пресметан за 1956 година на товар 
на вкупниот приход. 

IX. Како зголемени плати според тарифните 
ставови во 1956 година во смисла на оваа наредба 
се подразбира збирот на вкупните плати пресме-
тани според тарифните ставови во 1956 година, 
зголемен според одредбите од одделот 1 главата 
XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, 
заедно со додатоците според членот 31 став 1 под 
б) од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", б,р. 10/56 — во натамошниот текст: Уред-
бата од 1956) што се, наведени во точката XIV под 6 
од оваа наредба, како и со додатокот од 500 ди-
нари месечно по едно лице според одредбите од' 
Уредбата за зголемување на платите, на наградите 
на учениците во стопанството, на инвалидските 
принадлежности, на пензиите,, на инвалиднините и 
на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55). 

Зголемувањето на тарифните ставови од 1956 
година се врши со примена на процентот на про-
сечното зголемување врз вкупните плати според та^ 
рифните ставови во 1956 го/ 
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Претпријатие 
НР 
Околија — општина , 
Стопанска гранка , 

Образец „А— 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА 
(во полни износи — без пари) 

а 
10 
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'I дел: 
1 281 Плати според тарифниот став заедно со 

зголемувањето од 500 динари по едно 
лице, пресметани според времето односно 
ефектот, и тоа: 
а) за ноќна работа х 

б) додаток за ноќна работа 
в) за дневна работа и друго 

2 282 Награди за работа на учениците во сто-
панството и на учениците на индустриски 
училишта 

3 283 Надоместоци на платите за време на го-
дишен одмор и во дните на државни 
празници, како и надоместоци за неиско-
ристен годишен одмор 

4 283 Кесонски и тунелски додатоци, како и 
додатоци за работа во вода 

5 Нуркачки додатоци и надоместоци на ра-
ботниците за зајакната исхрана ' 

6 283 Плати на странските стручњаци, и тоа: 
7 а) делот што му одговара на износот на 

платите на домашните работници 
8 б) делот што го надминува износот на 

платите на домашните работници 
9 Повремени хонорари и слични примања 

на персоналот на стопанската организа-
10 283 Хонорари на надворешните соработници, 

други постојани и повремени хонорари, 
надоместоци од слз^чај до случај и. надо-
местоци за работа на лицата вон работен 
однос при системот на работа на парче 
дома ка ј работникот 

11 Надоместоци за работа на студентите и 
учениците на средни стручни училишта 
што се наоѓаат на практична работа во 
стопанската организација 

12 Надоместоци на странските студенти врз 
основа на спогодба за размена на студенти 

13 ^ Други издатоци што се признаваат според 
сојузните прописи како плати 

14 284 Плати од добивката односно плати над 
платите според тар. правила 
а) од добивката односно од платниот фонд 
според прометот 
б) од други извори 

285 Награди и премии: 
а) од добивката односно од% платниот фонд 
според прометот 
б) од други извори 
Законски обврски — лични: 
Надоместок за првите 7 дена болување 
Надоместоци за одвоен живот 
Стипендии на студентите и учениците на 
средни училишта и слично 
Плати и надоместоци за работа предизви-
кани од случаи на виша сила (цоплави, 
одронување на земјишта и слично) 

25 Надоместоци на плати за време на прекин 
на работата во износи во кои се испла-
туваат, а најмногу до 70% од тарифните 
ставови 

Д 5 

16 
17 

18 

19 
20 286 
21 
22 
23 

24 287 

ххххх 
ххххх 
ххххх 

ххххх 

ххххх 
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ххххх 
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26 Надоместоци на плати за време на отстра-
нувањето од работа ако се исплатени на -

товар на стопанската организација 
27 Други плати и надоместоци што ги опто-

варуваат вонредните расходи и сл. .... ..... ххххл 
28 287 Плати на работниците за време на уче-

ство во обука и вежби на полигон ххххх ххххх 
21 В к у п н о : ххххх 

II дел: -

80 422 Теренски додатоци ххххх XXXXX . 
III дел: 

31 23 Придонес за социјално осигурана над 
нормата на вкупниот придонес определена 
со сојузниот општествен план 

32 23 Придонес за социјално осигурување по-
ради порастот на бројот и траењето на 
болувањата заради недостаточно спрове-
дените здравствени и технички мерки, 
(додаток на придонесот) ххххх 

^ Раководител на книговодството, 
во 

Директор, 

За изнаоѓање на процентот на просечното зго-
лемување на платите според претходниот, став слу-
жат податоците од ред. бр. 3 кол. 4 - Состојба на 
31. X. Д956 година, и кол. 5 - Предлог за 1957 годи-
на на образецот Д-2 — Податоци за нивото на та-
рифните ставови во предлогот на тарифните пра-
вилници, што стопанската организација ги соста-
вила според одредбите од Упатството за спроведу-
вање на Упатството за постапката за 'измена на 
тарифните ставови во тарифните правилници на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/57), и тоа: 

1) збирот на износот од колоната 4 ред. бр. 3 — 
Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на 
лицата под 2, и тоа од алинејата 3 и 4 — со зго-
лемувањето од 500 динари по едно лице; 

2) збирот на износите од колоната 5 ред. бр. 3 
од алинејата 3 и 4 и 

3) разликата меѓу износот под 2) и износот 
под 1). 

Процентот на просечното зголемување на пла-
тите во смисла на оваа наредба се пресметува по 
формулата IV:, 

разликата под 3 X 100 % = 
збирот под 1 

Производните стопански организации од точка-
та I став 5 на оваа наредба вршат изнаоѓање на 
процентот на просечното зголемување; на платите 
врз основа на податоците' од посебниот образец 
Д-2 што овие стопански организации мораат да го 
состават според одредбите од Упатството са спро-
ведување на Упатството за постапката за измена на 
тарифните ставови во тарифните правилници на 
стопанските организации, и тоа одвоено за персо-
налот на матичното претпријатие и одвоено за пер-
соналот на секоја продавница, склад и откупна 
станица. 

X. Коригираните плати над платите според та-
рифните ставови во 1956 година1 во смисла на точ-

. ката VIII под 3 од оваа наредба го претставуваат 
износот што се добива кога процентот пресметан 
од односот на. зголемениот износ на платите над 
платите според тарифните ставови за 1956 година 
и вкупниот зголемен износ на платите за 1956 годи-
на, ќе се примени врз збирот на вкупниот наголе-
мен износ на платите за 1956 година и наголемениот 
износ на платите над платите според тарифниот 
правилник. 

Процентот од претходниот став се пресметува 
по формулата V: 

наголемениот износ на платите над платите 
според тарифните ставови X 100 

о/а = : ѕ 

' вкупниот зголемеа износ на сите плати за 195Р 
година 

Процентот пресметан по претходната формула 
не може да биде помал од 10 ниту поголем од 20 
во смисла на одредбите од ставот 2 одделот 4 гла-
вата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 
година. 

XI. Како зголемен износ на.платите над плати-
те според тарифните станови за 1956 година во сми-
сла на претходната точка се подразбира збирот: 

1) на делот од добивката за плати што е издвоен 
во 1956 година според одредбите од Одлуката за 
утврдување на платите од добивката на стопан-
ските организации за 1956 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/56, 44/56 и 5/57) и Упатството за 
начинот на утврдување на процентот за плати од 
добивката во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56), односно делот на вкупниот приход на 
трговските и угостителските претпријатија и дуќа-
ни што во 1956 година е издвоен за плати над пла-
тите според тарифните ставови, со тоа што овие' 
издвоени износи се намалуваат за соодветниот 
износ на придонесот за социјално осигурување и 
на придонесот за станбена изградба што се содр-
жани во тој дел од добивката односно во тој дел од 
вкупниот приход; 

2) на 25% на зголемувањето од намалениот износ 
од овој став под 1), во смисла на одредбите од ста-
вот 1 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година. 

XII. Изнаоѓањето на исправените вкупни лични 
доходи за 1956 година се врши на обрасците „А-1 — 
Спецификација на личните примања на работни-
ците за 1956 година и „А-2" — Податоци за лич-
ните доходи на работниците за 1956 година, а изнао-
ѓањето, на коригираниот вкупен доход за 1956 годи-
на на образецот „Б-1" — Утврдување на нормата 
на придонесот за општествените инвестициони фон-
дови за 1957 година. Тие обрасци се составен дел 
од оваа наредба. 

Стопанските организации на кои се однесуваат 
одредбите од оваа наредба ги пополнуваат сите три 
обрасци од . претходниот став, без оглед дали ОД 
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Образец „А-2" 
Претпријатие 
НР .. " 
Околија — општина 
Стопанска гранка -

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА 
(во полни износи — без пари) 

Претко- Главна 
лона колона 

2 3 4 

Реден . о П И С 
бр. 

1. Плати според тарифниот став заедно со зголемувањето од 500 динари по 
едно лице, пресметани по време односно по ефект и за, работа извршена во 
предвремени часови, без плати за ноќна работа „ 

2. Плати за ноќна работа , 
3. 10,94% додаток на износот под ред. бр. 2 
4. Надоместоци на платите за време на годишниот одмор и во дните на др-

жавни празници, како и надоместоците за неискористен год. одмор г  

5 % на просечното зголемување според одредбите од Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година, врз основа на податоците од приложениот" 
образец Д-2 " ^хххххх 

6. Додатоци според членот 31 став 1 под ф од, Уредбата од 1956 годинг ххххххх 
7. Зголемени плати според тарифните ставови во 1956 година ххххххх 

8. Плати од добивката односно од платниот фонд според прометот 
9. Награди и премии од добивката односно од платниот фонд според прометот г 

10. Дел од платите над платите според тарифните ставови распореден во фон-
довите и сл. 
Намалување на износот од ред. бр. 8: 

11. 40% придонес за социјално осигурување 
12. 10% придонес за станбена изградба - : 

13. О с т а т о к (10 минус 12) " 
14. % придонес за буџетите од платите -
15. В к у п н о (9 плус 14) 
16. 25% зголемување според одредбите на Сојузниот општествен план за 1957 

година ххххххх 
17. Зголемен износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 

година ххххххх 

18. Вкупен зголемен износ на сите плати за 1956 година (7 плус 17) ххххххх 
19. Процентуален однос на платите од 1956 година по формулата V: 

ред. број 17. X 100 ххххххх 
4 (СО 2 ред . ' б р о ј 18 „ децимали) 

20. Процентот под ред. бр. 15 заокружен на 2 децимали односно зголемен на , 
10% или сведен на 20% според одредбите од Сојузниот општествен план 
за 1957 година ххххххх 

(со 2 
децимали) 

21. Формулата (VI): 
(ред. бр. 18) X (ред. бр. 20)' 

ххххххх 
100 

22. Износ на исправените вкупни плати од 1956 година (7 плус 21) ххххххх 
23, Плати на странски стручњаци, повремени хонорари и сл. примања на пер-

соналот на стопанската организација 
24 Надоместоци и плати што ги Товарат вонредните расходи и слично 
25. Плати за време на учеството во обука и вежби на полигон  
26. В к у п н о (22 до 25) ххххххх 
27. " Надоместоци за одвоен живот 
28. Теренски додатоци  
29. В к у п н о (26 до 28) ххххххх 

Зголемување на износот од ред. бр. 27 
30. за 38% придонес за социјално осигурување 
31 за 10% придонес за станбена изградба -
32 В к у п н о (29 плус 31) ххххххх 
3 3 % придонес за буџетите од личниот доход ?^сххххх 
14, В к у п н о (32 плус 33) ххххххх 
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1 

35. 

86. 

37. 
38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

43. 

Награди за работа на учениците во стопанството и на учениците на инду-
стриски училишта 
Дел од платите на странски стручњаци што го преминува износот на пла-
тите на домашните работници 
Хонорари и други надоместоци 
Стипендии на студентите и на учениците на средни училишта по догово-
рите до 31.XII.1955 година (член 139 од Уредбата од 1956 година) 
Придонес за социјално осигурзчзање (од ред. бр. ЗП до 38) 
Придонес за1 станбена изградба (од ред. бр. 35 до 38) 
Надоместоци за првите 7 дена болување 
Придонес за социјално осигурување по посебните норми како и додаток 
на придонесот за социјално осигрување 
Исправени вкупни лични додатоци, зѓ 1956 година 
Прилог: Препис на образецот Д-2 

1957 год. 
во 

ххххххх 

ххххххх 
чхххххх 

Раководител на книговодството, 

Директор, 

Претседател на управниот одбор, 

завршната сметка за 1956 година искажале добивка 
или загуба. 

Стопанските организации од точката I став 7 
на оваа наредба не вршат4 пополнување на овие 
обрасци, бидејќи за овие стопански организации 
Сојузниот извршен совет го определил процентот 
за плаќање на придонесот за општествените инве-
стициони фондови за 1957 година. 

XIII. Образецот „А-1" — Спецификација на 
личните примања на работниците за 1956 година, 
се пополнува на следниот начин' 

1) во кол. 4 и 5 се внесуваат книговодствените 
податоци од соодветните аналитички конта озна-
чени во колоната 2; 

2) во кол. 6 на првиот дел од образецот тргов-
ските и угостителските претпријатија и дуќани го 
внесуваат соодветниот износ на посебниот придо-
нес за буџетите од платите пресметан по просеч-
ната норма на личните примања од колоната 5 што 
му биле подложни на овој придонес во 1956 година 
според одредбите од Одлуката за пресметување на 
платите во стопанските организации што плаќаат 
посебен придонес за буџетите од платите („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

Просечната норма од претходниот став прет-
ставува сраомера — процентуален однос меѓу вкуп-
ниот износ на посебниот придонес за буџетите од 
платите што е пресметан за 1956 година и искажан 
во колоната 6 под ред. бр. 29 и вкупните лични 
примања за 1956 година од колоната 5 на кои. е 
пресметан тој придонес. 

Оваа норма се утврдува по формулата VI: 
вкупниот износ на посебниот придонес за бу-

џетите од платите за 1956 г. X 100 
% = 

вкупните лични примања за 1956 година 

3) во колоната 7 на првиот дел од образецот 
трговските и угоститеските претпријатија и дуќани 
го внесуваат нето износот на личните примања, т. е. 
разликата меѓу износите од колоната 5 и 6; 

4) во колоната 8 на првиот дел од образецот 
производните стопански организации го внесуваат 
соодветниот износ на личните примања од колоната 
5 што е содржан во реализираните производи одно-
сно услуги во 1956 година; 

5) под ред. бр. 1 под а) се внесуваат платите 
според тарифните ставови пресметани за часовите 
на ноќна работа; 

6) под ред. бр. 1 под 5) се внесува зголемува-
њето на платите од ред. бр. 1 под а) пресметани по 
нормата од 12,5% во смисла на одредбите на членот 
66 од Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
лтгет на ФНРЈ", бр. И/56); 

7) под ред. бр. 1 под в) се внесуваат останатите 
плати прокнижени ,на аналитичкото конто 281 — 
Плати според тарифниот став; 

8) под ред. бр. 4 и 5 се внесуваат споменатите 
додатоци најмногу во износи кои во 1956 година 
се признавани во цената на чинењето; 

9) под ред. бр. 9 се внесуваат примањата на 
работниците на стопанските организации означени 
во точ. IV став 3 под 3) од Одлуката за пресмету-
вање на платите во стопанските организации што 
плаќаат посебен придонес за буџетите од платите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56); 

10) под ред. бр. 13 се внесуваат другите изда-
тоци што се признаваат како плати, како на при-
мер, издатоците за стручно оспособување и усо-
вршување според членот 138 од Уредбата од 1956; 

И) под ред. бр. 29 збирот на кол. 5 дава вкупен 
износ на личните примања за 1956 година, т. е. износ 
на побарувачката страна од синтетичкото конто 28 
— ,Пресметани плати, намален за износот на ана-
литичкото ксс-тто 288 — Лични примања за ^зми-
наната година. 

Збирот на колоната 6 дава вкупен износ на по-
себниот придонес за буџетите од платите за 1956 
година, прокнижен на посебното аналитичко конто 
24 — Обврски за покритие на придонесот за опште-
ствената заедница (посебен придонес за буџетите 
од платите) 

Збирот на колоната 7 дава разлика меѓу збирот 
на колоната 5 и збирот на колоната 6. 

Збирот на колоната 8 дава вкупен износ на лич-
ните примања содржани во реализираните произ-
води односно услуги во 1956 година, што во за-
вршната сметка за 1956 година се искажани под 
ред. бр. 17а од образецот бр. 4 — Утврдување и 
расподелба на вкупниот приход за 1956 година; 

12) под ред. бр 30 се внесува соодветниот износ 
на теренските додатоци кој е содржан во реали-
зираните производи односно услуги во 1956 година; 

13) под ред. бр. 31 се внесува вкупниот износ на 
зголемениот придонес за социјално осигурување кој 
во 1956 година е подмирен како законска обврска 
од добивката, и тоа на сите плати освен на пла-
тите над платите според тарифните ставови; 

14) под ред. бр. 32 се внесува вкупниот износ 
на додатокот на придонесот за социјално осигу-
рување кој според одредбите на точ. I под 11) од 
Одлуката за употребата на средствата за само-
стојно располагање на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 19/56, 31/56 
и 32/56) во 1956 година е подмирен на товар на 
средствата за самостојно располагаа 
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Образец „Б-1" Ј 
Претпријатие 
НР 
Околија - општина 
Стопанска гранка 

"""ВРДУВАЊЕ НА НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА 

(во полни износи - без пари) 

Реден . О П И С Претко- Главна 
боо; дона -колона 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

И. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 
21. 
22. 

23. 
24. 

25. 

Вкупно остварена добивка (загуба) во 1956 година 
С е н а г о л е м у в а добивката односно се 'намалува загубата 
За надоместоците наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа 
поради болест или повреда на работниците и службениците 
За надоместоците за одвоен живот до височината утврдена со тарифниот 
правилник 
Придонес за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес, 
определена со Сојузниот општествен план 
Стипендии на студентите и учениците на средни училишта по договорите 
склучени до 31 декември 1955 година 
В к у п н о : 
Плати со придонеси односно платен фонд според прометот за 1956 година 
В к у п н о : 
С е н а м а л у в а позитивниот а се зголемува негативниот износ од 
редниот број 8: 
За придонесот за резервниот фонд на стопанската организација и за 
другите задолжителни фондови 
За износите за исплата на ануитетите по долгорочните кредити на сто-
панската организација 
Остварениот доход за 1956 година (8 минус 10) 
Се н а г о л е м у в а позитивниот, а се намалува негативниот износ од 
ред. бр. И 
За разликата настаната поради ослободување од плаќање интерес на 
основните средства или поради намалување на интересната норма 
За разликата настаната поради намалувањето на вкупниот износ на ануите-
тите по инвестиционите заеми што во 1957 година се подмируваат од 
вкупниот приход 
За теренските додатоци во 1956 година 
За разликата настаната поради намалување на земјарината 
За разликата настаната поради намалување на придонесот за кадрови 
В к у п н о : 
Се н а м а л у в а позитивниот износ од ред. број 17: 
За разликата настаната поради зголемување на придонесот за кадрови 
За разликата настаната поради зголемување на вкупниот износ на ануите-
тите по инвестиционите заеми што во 1957 година се подмируваат од 
вкупниот приход 
Коригиран вкупен доход за 1956 година 
Износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година 
Коригиран остаток од доходот за 1956 година 
Остварениот промет во 1956 година 
Формулата (I) — за производните стопански организации: 

ред, бр. 22 од образецот „Б-1" X 50 
ред. бр. 20 од образецот 

Формулата (II): - за трговските и угостителските организации: 
'ред. бр. 22 образецот „5-1" X 5 0 ^ ^ 

ххххххх 

ред. бр. 23 од образецот „Б-1" 

26. Нормата на придонесот са општествените инвестициони фондови за 
1957 година 

Изнаоѓањето на нормата на придонесот за општествените инвестициони 
фондови за 1957 година извршено е врз основа на податоците од образецот кон 

ххххххх 
ххххххх 
ххххххх 

ххххххх 

ххххххх 
ххххххх 
ххххххх 

(со а 
децимали) 

(со 2 
децимали) 

1957 год. 
во , 

Раководител на книговодството, Претседател на управниот одбор, Директор, 



Страна 466 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 22 јуни 1957, 

XIV. Образецот „А—2" - Податоци за личните 
доходи на работниците за 1956 година, го попол-
нуваат трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани со податоци од колоната 7 на образецот 
„А—1", а производните стопански организации со 
податоци од колоната В на истиот образец, и тоа 
на следниот начин: 

1. под ред. бр. 1 - од ред, бр. 1 под в) од 
образецот „А—1" 

2. под ред. бр, 2 - од редс бр. 1 под а) од 
образецот „А—1" 

3. под ред. бр. 3 - износот пресметан со при-
мена на процентот од 10,94% од платите за ноќна 
работа искажани под ред. бр. 2 од образецот „А-—2". 
Овој процент претставува 7/8 од 12,5% додаток 
за седумчасовно ноќно работно време во смисла 
на одредбите од членот 73 од Уредбата за платите 
на работниците и службениците на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр, 18/57); 

ѓ 4. под ред. бр. 4 — од ред. бр. 3 од образецот 
„А—1", а во колоната 4 збирот на износите иска-
жани под ред. бр. 1 до 4; 

5. под ред. бр. 5 во текстот на колоната 2 се 
внесува процентот на вкупното зголемување добиен 
по формулата IV од точ. IX од ,оваа наредба, а во 
колоната 4 износот добиен со примена на процентот 
на просечното зголемување врз износот искажан 
под ред. бр. 4 во кол. 4. 

Пресметаниот процент на просечното зголему-
вање се искажува најмногу со две децимали, со 
коректура на втората ако е третата децимала 5 или 
поголем број; 

6. под ред. бр, б - о д ред. бр. 5 на образецот 
„А—1" збирот на следните додатоци според членот 
31 став 1 под б) од уредбата, и тоа: 

а) кесонски и тунел ски додатоци,, како и дода-
тоци за работа во вода; 

б) нуркачки додатоци и надоместоци на нур-
качите за засилена исхрана; 

7. под ред. бр. 7 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 4 до 6, кој претставува на-
големени плати според тарифните ставови во 1956 
година во смисла на одредбите на точката II од 
оваа наредба; 

8. под ред бр. 8 — од ред. бр. 15 на образецот 
„ А — 1 и тоа производните стопански организации 
од кол. 5, а трговските и угостителските претприја-
ти-ја и дуќани од кол. 7; 

9. под ред. бр. 9 во кол. 3 - од ред. бр 18 на 
образецот „А—1" и тоа производните стопански ор-
ганизации од кол. 5, а трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани од кол. 7, а во кол 4 збирот 
на износите искажани под ред. бр. 8 и 9; 

10. под ред. бр 10 се внесува делот од добив-
ката односно делот од платниот фонд според про-
метот за плати над платите според тарифните ста-
вови кој стопанската организација во 1966 година 
по конечната расподелба го издвоила за фондовите 
односно не го книжила во корист на аналитичките 
конта 284 — Плати од добивката односно плати над 
платите според тарифниот правилник, или 285 -
Награди и премии; 

11. под ред. бр. И и 12 во текстот на кол. 2 се 
внесуваат износите на придонесот за социјално 
осигурување и на придонесот за станбена изградба 
добиени со примена на соодветните норми (40% и 
10%) врз износот под ред. бр. 13 и 12 во колоната 
4, додека во колоната 3 се внесува збирот на овие 
износи, 

Збирот под ред. бр. 12 во колоната 3 претставува 
една третина од износот под ред. бр. 10; 

12. под ред. бр. 14 го внесуваат трговските и 
угостителските претпријатија и дуќани износот на 
придонесот за буџетите од платите пресметан со 
примена на просечната норма по формулата VI од 
точката XIII на оваа наредба врз износот искажан 
под ред. бр. 10, а во кол. 4 — разликата меѓу изно-
сите искажани под ред. бр. 13 и 14. Останатите сто-
пански организации износот од ред. бр. 13 го пре-
несуваат и под ред. бр. 14 о^ кол, 4; 

13. под ред. бр. 16 се внесува зголемувањето во 
височина од 25% од износот искажан под ред 
бр. 15; 

14. под ред. бр. 17 се внесува збирот на износите 
искажани под ред. бр. 15 и 16; 

15. под ред. бр. 18 се внесува збирот на изно-
сите искажани под ред. бр; 7 и 17 кој претставува к 
вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 
година, во смисла на точката X од оваа наредба; 

16. под ред бр 19 се внесува процентот добиен 
по формулата V од точката X на оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу со 
две децимали, со коректура на втората, ако е тре-
тата децимала 5 или поголем број; 

17. под ред. бр, 20 се внесува процентот ис-кажан 
под ред. бр, 19 ако тој процент е поголем од 10 или 
помал од 29, Ако процентот под ред. бр. 19 е помал 
од 10, под ред. бр. 20 се внесува 10%, а ако е по-
голем од 20 - се внесува 90%; 

18. под ред. бр. 21 се внесува износот добиен 
по формулата VII: 

вкупниот наголемен процентот 
износ на сите плати X утврден под ред. 

од, ред. бр. 18 бр. 20 
износ == 

' 100 

Овој износ кој се искажува во цели динари 
со коректура на единицата ако пресметаната прва 
децимала е 5 или поголем број претставува кори-
гирани плати над платите ' според тарифните ста-
вови во 1956 година во смисла на точката X од 
оваа наредба; 

19. под ред бр. 23 - од ред. бр. 9 кол. 7 од-
носно 8 на образецот „А—1"; 

20. под ред бр. 24 - од ред, бр. 27 на обра-
зецот „А—1", Ћ тоа: производните стопански орга-
низации од кол. 5, а трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани од колоната 7; 

21. под ред. бр 25 - - од ред. бр. 28 на обра-
зецот ,,А—1", и тоа: производните стопански орга-
низации од кол, 5, а трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани од колоната 7; 

22. под ред бр 27 - од ред, бр. 22 на образе-
цот „А—1", и тоа: производните стопански органи-
зации од кол,.5, и трговските и угостителските прет-
пријатијата и дуќани од кол. 7; 

23. под ред бр. 28 во кол. 3 - од ред. бр. 30 
од образецот „А—Г\ а во кол. 4 збирот на износите 
искажани под ред бо. 27 и 28; 

24. под ред бр, 30 и 31 се внесуваат износите 
на придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба добиени со примена 
на соодветните норми (38% и 10%) врз изнонсот 
под ред, бр. 26; 

25. под ред. бр 33 се внесува во текстот под 
2 просечниот процент на придонесот за буџетите 
од личниот доход по формулата III од точ, VIII 
од оваа наредба, а во колоната 4 — износот добиен 
со примена на тој процент врз збирот искажан под. 
ред. бр. 29. Овој процент се искажува најмногу со 
2 децимали со коректура на втората ако третата 
децимала е поголема од 5; 

26 под о ед бр 35 — од ред. бр. 2 на образе-
цот „А—1": 

27. под ред, бр 36 - од ред. бр, 8 на образе-
цот „А—1"; 

28 под ред. бр. 37 - од ред. бр. 13 на образе-
цот „А—1"; 

29. под ред. бр. 38 - од ред. бр. 23 на образе-
цот „А—1", и тоа: производните стопански органи-
зац,ии од колоната 5, а трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани од кол. 7; 

30. под ред,, бр, 39 и 40 се внесуваат износите 
на придонесот за социјално осигурување и на при- . 
донесот за станбена изградба пресметани на износи 
под ред, бр. 35 до 38, земајќи ги при тоа предвид 
само оние износи што според важечките прописи 
им подложуваат на тие придонеси и тоа со примена 
на нормите што важат во 1957 година; 

31. под ред бр, 41 — од ред. бр. 21 на образецот 
„А—1", и тоа: производните стопански организации 
од кол. 5, а трговските и угостителските претприја-
тија и дуќани од кол. 7; 

32. под ред, бр, 42 — од ред бр 32 на образец 
ЧСУГ . ,А-1"; 
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33. под ред. бр. 43 - збирот на износите иска-
жани под ред. бр. 34 до 42 кој претставува испра-
вени вкупни лични доходи за 1956 година во смисла 
на одредбите на точката VIII од оваа наредба. 

' XV. Образецот „Б—1" - Утврдување на нор-
м-ата на придонесот за општествените инвестициони 
фондови за 1957 година, се пополнува на следниот 
начин: 

1) под ред. бр. 1 се внесува остварената добивка 
искажана во завршната сметка за 1Ѕ56 година. 

Стопанската организација која во завршната 
сметка за 1956 година искажала загуба ќе го стави 
под овој реден број износот на искажаната загуба 
и ќе го подвлече зборот „загуба", а ќе го прецрта 
зборот „добивка" заради повидно истакнување на 
овој податок; 

2) под ред. бр. 2 до 5 ги внесуваат во смисла на 
точката VI под 1 од оваа наредба трговските и уго-
стителските претпријатија и дуќани податоците од 
образецот „А-1", и ,тоа' 

а) под ред. бр, 2 - од ред. бр 21; 
б) под ред. бр. 3 — од ред бр. 22; 
в) под ред. бр. 4 — од ред бр. 31; 
г) под ред. бр. б - - о д ред бр. 23; 

3) под ред. бр. 6 производните стопански орга-
низации го внесуваат износот искажан под ред. 
бр. 1, додека трговските и угостителските претпри-
јатија и дуќани го внесуваат збирот на износите 
искажани под ред. бр. 1 и 5 кол. 4 односно разли-
ката меѓу тие износи ако под ред. бр, 1 е искажана 
загуба; 

4) под ред. бр. 7 стопанските организации ги 
внесуваат платите со придонесите што се содржани 
во реализираните производи односно услуги, а тр-
говските и угостителските претпријатија и дуќани 
— платниот фонд според прометот за 1956 година; 

5) под ред. бр. 8 се внесува збирот односно ра-
зликата на износите под ред. бр. 6 и 7 и се става 
знакот „4-" или 

6) по ред. бр. 9 и 10 во кол 3 во смисла на 
точ. VI под 2) од оваа наредба производните сто-
пански организации ги внесуваат соодветните изно-
си на законските обврски што во 1956 година се 
подмирени од добивката, а под ред бр 10 ЕП кол. 4 
збирот на тие износи: 

7) под ред. бр. П трговските и угостителските 
претпријатија, и дуќани го внесуваат позитивниот 
или негативниот износ искажан под ред. бр. 8, до-
дека производните стопански организации па внесу-
ваат позитивната разлика меѓу износите и с к а ж а н а 
под ред. бр. 8 и 10. односно збирот на негативните 
износи искажани, под ред. бр. 8 и 10. Позитивниот 
износ под ред бр. И претставува остварен доход 
за 1956 година во смисла на точката VI од оваа на-
редба; 

8) под ред. бр. 12 се внесува износот на разли-
ката на интересот на основиве средства во смисла 
на одредбите од точката VII — 1 под а) од оваа 
наредба; 

9)' под ред. бр. 13 се внесуваат разликата по-
ради намалување на ануитетите во смисла на од-
редбите од точката УТ1-1 под б) од оваа наредба: 

10) под ред. бр. 14 во кол. 3 се внесува износот 
на теренските додатоци од ред. бр. 30 на образецот 
„гА-1", а во кол. 4 збирот на износите искажани под 
ред. бр. 12 до 14 кол. 3; 

11) под ред. бр, 15 се внесува разликата поради 
намалување на земјаоттратп во смисла на одредбите 
од точката УИ-1 под I на оваа наредба: 

12) под ред. бр. 16 се внесува разликата поради 
намалување на придонесот за кадрови во смисла на 
одредбите од точката УП-1 под г) на оваа наредба; 

13) под ред бр. 17 се внесува збирот на пози-
тивните износи искажани под ред. бр. 11 и 16 кол. 
4 односно разликр!те меѓу позитивниот износ под 
ред. бр. 16 и негативниот под ред. бр. И. Ако нега-
тивниот из"нос под ред. бр. И е поголем од пози-

,тивниот износ под ред. бр. 16, тогаш под ред. бр. 17 
л 26 се става зборот „нема", а редните броеви 18—25 
не се пополнуваат: 

14) под ргд бр 18 се внесува разликата поради 
,зголемување на придонесот за кадрови во смисла 
,ша одредбите од точката VII—2 под а): 

15) под ред. бр. 19 во кол. 3 се внесува износот 
на разликата поради зголемување на ануитетите во ч 
смисла на одредбите од точката УП—2 б) од ова-а 
наредба, а во кол. 4 збирот на износите искажани 
под ред. бр. 18 и 19; 

16) под ред. бр. 20 се внесува ост,атокот меѓу 
износот искажан под ред. бр. 17 и износот под. ред. 
бр. 19 кој претставува коригиран вкупен доход за 
1956 година во смисла на точката V од оваа на-
редба. 

Стопанската организација што под ред. бр. 19 
искажала износ поголем од износот под ред. бр. 17, 
под ред. бр. 20 и 26 го става зборот „нема", а ред! 
бр. 21—25 не ги пополнува; 

17) под ред. бр. 21 се внесува износот искажан 
под ред. бр/43 на образецот „А-2"; 

18) под ред. бр. 22 се внесува разликата меѓу. 
износот искажан под ред. бр. 20 и износот под ред. 
бр. 21 кој претставува коригиран остаток на дохот 
за 1956 година во смисла на точката IV од оваа 
наредба. 

Стопанската организација која под ред. бр. 21 
искажала износ поголем од износот под ред. бр. 20, 
под ред. бр. 22 и 26 го става зборот „нема", а ред. 
броеви 23—25 не ти пополнува; 

19) под ред. бр. 23 трговските и угостителските 
претпријатија го, внесуваат износот на остварениот 
промет во 1956 година по одбивање на данокот на 
промет. Како остварен промет се подразбира вкуп-
ната реализација на стоките и услугите по постиг-
натите продажни цени; 

20) под ред. бр. 24 производните организации го 
внесуваат процентот добиен со пресметување по 
формулата I од точката II на ова наредба 

Пресметаниот процент се искажува најмног.у со 
две децимали, со коректура на втората ако тре-
тата децимала е 5 или поголем број; 

21) под ред. бр. 25 трговските и угостителските 
п,ретпријатија и дуќани го внесуваат процентот до-
биен со пресметување по формулата II од точката 
III на оваа наредба. 

Пресметаниот процент се искажува најмногу 
со две децимали, со коректура на втората ако тре-
тата децимала е 5 или поголем број; 

22) под ред. бр. 26 се внесува нормата на при^ 
донесот за општествените инвестициони фондови 
за 1957 година утврдена според одредбите на оваа 
наредба. 

Стопанската организација кај која пресмета-
ната норма под ред. бр. 24 од.носно 25 е помала од 
0,01 — под ред. бр 26 го внесува зборт „нема". 

Стопанската организација која според одред- -
бите од претходниот став под ред. бр. 26 го внесла 
зборот „нема" во 1957 година не врши издвојување 
на придонесот за општествените инвестициони фон-
дови, туку целиот доход го распределува на лични 
доходи на работниците и на фондови на стопан-
ската организација. 

XVI. Стопанската организација на која се одне-
суваат одредбите од оваа наредба а која настанала 
со спојување под 31 декември 1956 година или во 
текот на 1957 година, ја утврдува единствената нор-
ма на придонесот за општествените инвестициони 
фондови за 1957 година. 

Единствената норма од претходниот став во 
смисла на одредбите од оваа наредба се изнаоѓа од 
збирот на податоците за 1956 година на сите споени 
стопански организации што служеле за изнаоѓање 
на нормата на придонесот на секоја од споените 
стопански организации. 

XVII. Стопанската организација на која се од-
несуваат одредбите од оваа наредба кон која под 
31 декември 1956 година или во текот на 1957 година 
е припоена една или повеќе стопански организации 
ја утврдува единствената норма на придонесот 
за општествените инвестициони фондови во 1957 -
година. 

Единствената норма од претходниот став се из-
наоѓа во смисла на' одредбите од оваа наредба од 
збирот на податоците за 1956 година на стопанска-
та организација кон која е извршено припојува-
њето и на сите припоени стопански организации, а 
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што служеле за' изнаоѓање на нормата на придоне-
сот на секоја од тие стопански организации. 

XVIII. На стопанската организација што е 
основана во 1957 година или настанала со издво-
јување нормата на придонесот за општествените 
инвестициони фондови за 1957 година И ја утвр-
дува, во смисла на одредбите од членот 147 на 
Уредбата, народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на стопанската орга-
низација. 

На другите стопански организации од членот 
147 на Уредбата народниот одбор на општината им 
'ја определува нормата на придонесот на општестве-
нините инвестициони фондови врз основа на пода-
тоците од стопанската организација составени спо-
ред одредбите од оваа наредба, како и врз основа 
на другите податоци со кои располага самиот наро-
ден одбор или стопанската организација. 

На стопанските организации од претходните 
ставови на оваа точка народниот одбор на општи-
ната им издава образложено, писмено решение за 
утврдената норма на придонесот за општествените 
инвестициони фондови за 1957 година. 

XIX. Утврдената норма на придонесот за оп-
штествените инвестициони фондови според одред-
бите од оваа наредба, најдоцна до 31 јули 1957 го-
дина стопанската организација задолжително им 
ја пријавува: 

1) на надлежниот орган на кој според одред-
бите од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1956 година му ја поднесува 
завршната сметка за 1956 година; 

2) на банката ка ј која има жиро сметка. 
Обврската за пријавување од претходниот став 

се однесува и на стопанската организација која 
според точката XV под 22в последниот став на оваа 
наредба во 1957 година не врши издвојување на 
придонесот за општествените инвестициони фон-
дови. 

Стопанските организации од точката XVIII на 
оваа наредба ја поднесуваат пријавата според ста-
вот 1 на оваа точка најдоцна во срок од три дена 
од денот на приемот на решението од надлежниот 
народен одбор на општината. 

Стопанските организации од точката I на оваа 
наредба што ги извршуваат обврските спрема 
општествените инвестициони фондови за своите 
деловни единици утврдената норма на придонесот 
и ја пријавуваат на управата за приходи на народ-
ниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на деловната единица. 

- XX. Како пријава на утврдената норма на при-
донесот за општествените инвестициони фондови 
за 1957 година во смисла на претходната точка се 
подразбираат: пополнетите обрасци предвидени со 
оваа наредба односно заверениот препис на реше-
нието од точката XVIII на оваа наредба. 

XXI. Ако во смисла на одредбите од точката II 
на оваа наредба за привремено утврдените норми 
на придонесот за општествените инвестициони 
фондови се користени податоците од завршната 
сметка за 1956 година одобрена од страна на ра-
ботничкиот совет односно од надлежниот орган 
на управувањето, односно ако за тоа се користени 
податоците од извештајот за периодичната пре-
сметка за IV тримесечје на 1956 година, стопанска-
та организација е должна најдоцна во срок од 15 
дена по приемот на решението за завршната смет-
ка според одредбите од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1956 година 
повторно да изврши утврдување на нормата на 
придонесот на начинот предвиден со оваа наредба 
и за тоа да ги извести надлежниот орган и банката 
во смисла одредбите на точ. XIX и XX од оваа на-
редба. 

Ова повторно утврдување на нормата се врши 
без оглед на тоа дали против даденото решение за 
завршната сметка е изјавена жалба, и тоа само 
во случај ако со решението за завршната сметка 
за 1956 година се изменети податоци врз основа на 
кои е извршено првобитно — привремено утвр-

дување на нормата на придонесот за општестве-
ните инвестициони фондови. Во противно, стопан-
ската организација задолжително ја известува во 
истиот срок банката дека привремено утврдената 
норма останала неизменета односно дека привреме-
но утврдената норма се смета за конечна. 

XXII. Стопанската организација е должна да 
изврши повторно утврдување на нормата за придо-
несот за општествените инвестициони фондови за 
1957 година во срокот и на начинот предвиден во 
претходната точка ако во 1957 година настапат 
промени во податоците што служеле за утврдување 
на оваа норма односно поради измена на прописи-
те или врз основа на решенија од надлежниот 
орган со кои се врши измена на решението за завр-
шната сметка односно измена на одобрената завр-
шна сметка на стопанската организација што мол-
кома е прифатена. 

XXIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а' ќе се 
применува и за целата 19(57 година 1 -

Бр. 12350 
17 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите 
Авдо Хумо, с. р. 

336. 

Врз основа на чл. 69, 82 и 150 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), во 
согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет и по прибавеното мислење од Соју-
зниот завод за социјално осигурување, сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

а) Придонес за буџетите од личниот доход 
I. Придонесот за буџетите од личниот доход н,а 

работниците во стопанските организации што вкуп-
ниот приход го распределуваат врз основа на утвр-
дување на доходот се плаќа на сите примања на 
работниците на тие организации што им се испла-
туваат од делот на доходот на стопанската органи-
зација наменет за лични доходи на одделни работ-
ници. освен на примањата од точката IV на оваа 
наредба 

Придонесот за буџетите од личниот доход се 
пресметув,а во износите определени во табелите бр, 
I и И што се составен дел од оваа наредба, и тоа 
од вкупното примање на работниците во кое се со-
држани и износот на тој придонес а исто така и 
износите на придонесот за социјално осигурувале и 
на придонесот за станбена изградба, ако на тие при-
мања се плаќаат и овие придонеси. 

Придо-несот за буџетите од личниот доход по 
табелите бр. I и И се пресметува на примањата на 
работниците што во смисла на одредбите од точка-
та III на оваа изведба сочинуваат една основица, 

" П. По табелата бр. II го пресметуваат придонесот 
за буџетите од личниот доход селскостопа,нските ор-
ганизации од членот 80 на Уредбата во поглед на 
нивните селскостопански дејности, како и општите 
земјоделски задруги во поглед на нивните селско-
стопански дејности (погони), к тоа како на прима-
њата на постојаните работници така и на примањата 
на сезонските земјоделски работници. Сите други 
стопански организации, како и селскостопанските 
организации и општите земјоделски задруги во по-
глед на нивните ^селскостопански дејности (по-
гони) го пресметуваат придонесот за буџетите од 
личниот доход по табелата бр. I. 

Под ^селскостопански дејности (погони) на сел^ 
еко стопанските организации и на општите земјодел^ 
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ски задруги во смисла на претходниот став се под-
разбираат индустриските и други погони што се за-
нимаваат со дејности надвор од селското стопанство 
ако за тие погони се врши самостојно пресметување 
и расподелба на вкупниот приход според одредбите 
од главата III од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации (во ната-
мошниот текст: уредбата)., 

III. Основицата за пресметување на придонесот 
за буџетите од личниот доход ја сочинува збирот 
на вкупн.ите месечни примања на одделиш работни-
ци од една стоп?нека организација во која влегуваат: 

1) платите според тарифните ставови пресмета-
ни по време или по работен ефект, платите според 
акордните ставови и другите основи утврдени во 
тарифниот правилник на стопанската организација; 

2) платите на странски стручњаци до износот на 
платите на домашните работници на соодветните 
работни места, како и платите на работниците врз 
основа на меѓународните спогодби за размена, спо-
ред посебните прописи; 

3) несолените и тунелските додатоци и додато-
ците за работа во вода; 

4) нуркачките додатоци и надоместоците за за-
силена исхрана на нуркачите; 

5) премиите и наградите на работниците; 
6) зголемувањето на платите над платите спо-

ред тарифните ставови воз основа на периодичните 
пресметки во текот на годината; 

7) надоместоците на платата за време на годи-
шниот одмор и за деновите на државни празници; 

8) надоместоците на платата за време на пре-
кинот на работата; 

9) надоместоците на платата за време на одда-
лечувњето од работа ако се исплатуваат на товар 
на стопанската организира: 

10) платите и надоместоците за работата преди-
звикана со виша сила: 

11) надоместоците во височина на ставовите 
предвидени со тарифниот правилник ако работни-
кот во редовното работно виеме учествува во обука-
та и вежбите (на полигон) во состав на противави-
онски единици Формирани врз основа на членот 
136 од Законот за народната одбрана: 

. 12) вредноста на примањата на работниците во 
натура, освен оние што се признаваат во матери-
јални трошоци на стопанската организација: 

13) сите други примања на работниците што спо-
ред важечките прописи се сметаат како лични до-
ходи а што не' се ослободени од овој придонес; 

14) примањата врз основа на завршната сметка 
од стопанските, организации кои во текот на годи-
ната пресметувале придонес за буџетите од личниот 
доход по табелата бр. II. 

Посебни основици за пресметување на придоне-
сот за буџетите од личниот доход сочинуваат секое 
од следните примања" на работниците: 

. 1) примањата врз основа на завршната сметка 
од стопанските организации кои во текот на годи-
ната пресметувале придонес за буџетите од личниот 
доход по табелата бр I, и тоа како примањата во 
вид на зголемување на платите над платите според 
тарифните ставови, така и примањата во останатите 
видеви од претходниот став под 1—13; 

2) надоместоците на платата за неискористениот 
годишен одмор во текот на една година; 

3) вкупното месечно примање на име теренски 
додатоци; и 

4) вкупното месечно примање на име надоместок 
за одвоен живот, 

Ако работникот не работел во текот на целиот 
месец поради неспособност за работа од болест или 
повреда, основиците на придонесот за буџетите од 
личниот доход во тој месец ги сочинуваат неговите 
примања од претходните ставови што му се испла-
туваат во бруто износи, а не и надоместоците што 
му се исплатуваат по основот на социјалното оси-
гурување. 

IV. Во основицата за пресметување на придоне-
сот з-а буџетите од личниот доход не влегуваат: 

1) наградите за работа на учениците во стопан-
ството и на учениците во индустриски училишта; 

2) хонорарите на надворешн,ите соработници, 
други постојани и повремени хонорари за работа од 
случај до случај и надоместоците за работа вон ра-
ботниот однос по системот на работа на парче дома 
ка ј работникот, ако на овие хонорари и надоместоци 
се плаќа данок на доход или данок на приходи од 
авторски прага; 

3) придонесот за социјално осигурување за пр-. 
вите 7 дена неплатено отсуство во една година; 

4) делот од платата на странски стручњак што 
го преминува износот на платата на домашниот ра-
ботник за соодветното работно место; 

5) надоместокот за работа на студентите и уче-
ниците на средни стручни училишта што се нао-
ѓаат на практична работа во стопанската органи-
зација; 

6) надоместоците на странските студенти врз 
основа на спогодба за размена на студенти, како и 
примањата на странските работници според посебни 
прописи; 

7) износот на име надоместок наместо плата за 
првите 7 дена неспособност за работа за време на 
болест или повреда на работникот; 

8) придонесот за социјално осигурување по по-
себните норми за износот над општата норма, како 
и додатокот на придонесот за социјално осигуру-
вање' 

9) примањата на работниците од наградите што 
стопанската организација ги добила во смисла на 
членот 13 став 1 точка 3 од Уредбата; 

10) примањата на работниците што имаат ка-
рактер еа надоместок за лични трошоци (дневници 
за службени патувања, трошоци за репрезентација 
и сл.), освен теренските додатоци и надоместоците 
за одвоен живот од семејството; 

11) издатоците за стручно оспособување или усо-
вршување за потребите на стопанската организаци-
ја и стипендиите на студенти и ученици на средни 
училишта, и тоа само во случаите определени во 
членот 146 од Уредбата. 

V. Под вкупни месечни примања на работникот 
на кои се плаќаат придонеси од личниот доход по 
табелата бр. I се подразбираат, во смисла на одред-
бите од точката III на оваа наредба, сите примања 
на работникот што сочинуваат една основица за 
пресметување на придонесот за буџетите од личниот 
доход што му се пресметани и исплатени на работ-
никот во текот на месецот или во почетокот на на^ 
редниот месец до денот на пресметувањето на лич-
ните доходи на работникот меѓу ѓ стопанската орга-
низација и банката без оглед на тоа дали примања-
та на работникот се однесуваат само на минатиот 
месец или и на поранешното време. На пример, ако 
стопанската организација на 5 октомври ги пресме-
та со банката платите и другите лични примања на 
работникот за септември во основицата на придоне-
сот за буџетите од личниот доход се засметуваат 
аконтациите исплатени во септември за септември 
и примањата пресметани во септември за поране-
шното вгѕеме на кои не е пресметан придонесот со 
примањата до крајот на август, и тоа заедно со ра-
зликите што се исплатуваат по пресметката од 5 
октомври. 

Посебни основици сочинуваат месечните при-
мања што се однесуваат на два месеца, а чија ис-
плата ќе се стекне во текот на еден месец 'поради 
државни празници. 

Одредбите од претходните ставови согласно ќе -
се применуваат и при пресметката на придонесот 
за буџетите од личниот доход во текот на годината 
од вкупните месечни примања на одделни работни-
ци, на кои се пресметува овој придонес по табелата 
бр II. 

VI. Под вкупни месечни примања за месец де-
кември односно за последниот месец на односната 
година во кој работникот го примил личниот доход 
што сочинува една основица на придонесот се под-
разбира примањето што е пресметано за тој месец 
и за поранешното време од истата голине и ис!пла-
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тено во тој месец или подоцна до денот на одобру-
вањето на завршната сметка на стопанската орга-
низација од страна на нејзиниот орган на управу-
вање, а на кои овој придонес не е пресметан со при-
донесот на примањата што се однесуваат на времето 
до крајот на ноември (односно до крајот на претпо-
следниот месец) на годината за која се односи завр-
шната сметка. 

Ако месечните примања кои. во смисла на од-
редбите од претходниот став, сочинуваат една осно-
вица на придонесот за буџетите од личниот доход 
се исплатуваат "де ломично и по извршеното пресме-
тување на платите и другите лични примања на 
работниците меѓу стопанската организација и бан-
ката, при секоја наредна исплата мора да се извр-
ши пресметка на придонесот на нова основица и од 
пресметаниот износ да се одбие износот што бил 
пресметан и наплатен при претходната исплата. 

VII. Под примања врз основа на завршната 
сметка од стопанската организација што во текот 
на годината пресметува придонес за буџетите спо-
ред табелата бр. I се подразбираат примањата на 
еден работник што му се исплатуваат од делот на 
доходот наменет за лични доходи по одобрувањето 
на завршната сметка на стопанската организација 
од страна на нејзиниот орган на управувањето та 
до приемот на првостепеното решение од надле-
жниот управен орган за завршната сметка, како и 
примањето што му се исплатува првпат по приемот 
на тоа решение. Ако во тоа време исплатата на 
примањата по завршната сметка се врши повеќе 
пати, при секоја наредна исплата мора да се пре-
сметува новиот^износ на придонесот на вкупен из-
нос на извршените исплати и од така пресметаниот 
износ да се одбие износот што пред тоа бил пре-
сметан и платен. 

Примањата што на одделни работници им се 
исплатуваат по првата исплата што им е извршена 
по приемот на првостепеното решение за завршна-
та сметка сочинуваат составен дел од основицата 
за месецот во кој тие се исплатуваат. 

VIII. На примањата на работниците врз основа 
на завршната сметка во смисла на претходната 
точка во стопанските организации , што пресмету-
ваат придонес за буџетите од личниот доход спо-
ред табелата бр. I, придонесот за буџетите се пре-
сметува на тој начин што се множи бројот на месе-
ците со разликата меѓу придонесот на просечниот 
месечен износ на вкупните примања на работникот 
за односната година заедно со примањата врз осно. 
ва на завршната сметка и придонесот на просечниот 
месечен износ на вкупните примања на работникот 
за истата година без примањата врз основа на За-
вршната сметка. На пример, ако вкупното примање 
на работникот без примањата врз основа на завр-
шната сметка изнесувало во текот на годината 
216.000 динари или просечно месечно за 12 месеци 
по 18.000 динари, а неговото примање врз основа на 
завршната сметка изнесува 36.000 динари или про-
сечно месечно за 12 месеци по 3.000 динари, тогаш 
вкуп,ното годишно примање изнесува 252.000 динари 
или просечно месечно по 21.000 динари. Придонесот 
за буџетите од личниот доход на работникот на ме-
сечното примање од 21.000 динари изнесува 2.150 
динари, а на месечното примање од 18.000 динари 
придонесот изнесува 1.800 динари. Разликата меѓу 
овие придонеси изнесува 350 динари месечно. Со 
множење на оваа разлика (350 динари) со бројот на 
месеците (12) ќе се добие износ од 4.200 динари кој 
претставува придонес за буџетите од личниот до-
ход на примањето по завршната сметка во износ од 
36.000 динари. 

IX. Заради пресметување на придонесот на при-
мањата врз основа на завршната сметка според 
одредбите од претходната точка просечното месеч-
но примање на работникот се утврдува врз основа 
на вкупното годишно примање и бројот на месеците 
за кои е пресметано вкупното примање, земајќи 
ги пред,вид и примањата врз основа на завршната 
сметка. При утврдувањето, на бројот на месеците 
се земаат предвид само месеците во кои работ-
никот поминал на работа најмалку 20 работни де-

нови или најмалку 160 работни часови. Како де-
нови поминати на работа се земаат и деновите на 
годишен одмор и на државни празнион, како и ра-
ботните денови со она полно или скратено работно 
време што е определено за работникот на тоа ра-
ботно место. Ако во текот на годината работникот 
ќе помине на работа во текот на два или повеќе 
месеци помалку од 20 работни денови односно по-
малку од 160 часови, ќе. се соберат сите тие работни 
денови односно часови и збирот ќе се подели со 20 
односно со 160, та на тој начин ќе се утврди бро-
јот на месеците, тоа да нема да се зема предвид 
остатокот под 20 дена, односно под 160 часови. 

X. Придонесот за буџетите од личниот доход 
кој во текот на годината е пресметуван по табелата 
бр. II на месечните примања од точката III став 
1 под 1—13 во смисла на одредбите од точката V 
став 3 од оваа наредба се смета како аконтација од 
тој придонес. Конечната пресметка се врши спрема 
просечното месечно примање кое се утврдува од 
збирот на примањата во текот на годината и на 
примањата врз основа на завршната сметка. При 
утврдувањето на просечното месечно примање се 
земаат предвид и во крајниот годишен збир и ме-
сечните примала под 15.000 динари на кои во текот 
на годината не е пресметуван придонесот. 

Како примање врз основа на завршната сметка 
што се зема предвид при утврдувањето ,на просеч-
ното месечно примање во смисла на претходниот 
став се подразбира примањето на работникот што 
му е исплатено во срокот предвиден во точката VII 
од оваа наредба. 

- Просечното месечно примање на работникот во 
селскостопанските организации во смисла на одред-
бите од цретходниот став се пресметува според од-
редбите на точката IX од оваа наредба. 

XI. Ако придонесот пресметан спрема просечно-
то месечно примање е поголем од придонесот пре-
сметан и платен во текот на годината, селскостопан-
ската организација разликата меѓу едниот и дру-
гиот износ на придонесот ќе ја плати при исплатата 
на примањата врз основа на завршната сметка, а 
ако такви примања нема — разликата ќе се плати 
при првата наредна исплата на личните доходи во 
годината во која е примено првостепеното решение 
за завршната сметка 

Ако придонесот пресметан спрема просечното 
месечно примање е помал од придонесот пресмета^ 
и платен во текот на годината, селскостопанската 
организација има право да бара враќање на пове-
ќе платениот износ заради исплата на работниците 
или за износот на таа разлика да плати помалку 
на име овој придонес при исплатата на личните до-
ходи по приемот на првостепеното решение за за-
врш-ната сметка 

XII. Ако стопанската организација во текот на 
годината до крајот на месецот за кој врши и опла-
та на личните доходи не оствари заштитен платен 
фонд и ако неговиот износ не може да го подмири 
ниту со други средства наведени во членот 73 од 
Уредбата, има право неподмирената разлика до 
полниот износ на заштитениот платен фонд за тој 
период да ја подмири на тлрар на придонесот за 
буџетите од точниот доход пресметан за истиот 
период. 

Ако стопанската организација што во смисла 
на претходниот став користела средства од придо-
несот за буџетите оствари во наредниот месец или 
до крајот на годината' дел од доходот наменет за 
лични доходи поголем од заштитениот платен 
фонд, истата е должна на товар на таа разлика над 
заштитениот платен фонд да го подмири придоне-
сот за буџетите од личниот доход што порано го 
употребила за подмирување на заштитениот пла-
тен фонд, а потоа останатите средства што ги ко-
ристела за таа цел според одредбите на членот 73 
од уредбата 

XIII. При исплатата на аконтациите од плати-
те и на другите издатоци па кои се плаќа придо-
нес за буџетите од личниот доход, што се исплату-
ваат во текот на месецот, придонесот за буџетите 
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ед личниот доход нема да се пресметува индиви-
дуално, туку стопанската организација ќе уплати 
аконтација од тој придонес во износ кој е сразме-
рен со вкупниот придонес и со вкупниот месечен 

износ на платете и на другите лични примања 
з? изминатиот месец. На пример, ако стопанската 
организација на име месечни плати и други изда-
тоци на кои се плаќа овој придонес исплатила за 
заминатиот месец, во смисла на одредбите од прет-
ходната точка, нето износ од 5,000.000 динари, и ако 
при исплатата на тие плати и издатоци бил пресме-
тан придонесот во износ од 700,000 динари, а во 
те?:упггиот месец исплатува аконтации во нето 
износ од 5,800.000 динари, ќе плати на име аконта-
ција, сразмерен износ на придонесот во височина од 
812,005 д.инари кој ќе го пресмета на следниот на-
чин: 

5,000.000 :700.000 = 5,800.000 : х 
од што излегува дека е х = (5,800.000 X 700.000) : 

Ќ 5,000.000 односно 
4,060.000 : 5 = 812.000 динари. 

б. Придонес за социјално осигуру,вање 
XIV. Придонесот за социјално осигурување се 

плаќа на примањата на работниците кои од делот 
на доходот на стопанската организација наменет за 
лични доходи на работниците им се исплатуваат на 
име плати, зголемување на платите над платите 
според тарифните ставови врз основа на периодич-
ните пресметки и ' в р з основа на завршната сметка, 
премии, награди како и на име на сите д,руги лич-
ни примања на кои тој придонес се плаќа според 
одредбите на Уредбата за финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55) и Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации. 

Придонес за социјално осигурување не се пла-
ќа на теренските додатоци и на надоместоците за 
одвоен живот. 

XV. Придонесот за социјално осигурување се 
пресметува од' основицата од која се пресметува 
придонесот за буџетите од личниот доход намалена 
за износот на придонесот за буџетите од личниот 
ДОХОД. 

Придонесот за социјално осигурување се пре-
сметува во износи определени во табелите бр, I и 
П, според тоа по која од овие табели се пре-
сметува придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците, а на начинот определен во 
точката XVIII од оваа наредба. 

На примањата што. не подлежуваат на придо-
нес за буџетите од личниот доход на работниците 
во смисла на точката IV од оваа наредба, а на 
кол во смисла на претходната точка се плаќа при-
донес за социјално осигурување, придонесот за со-
цијално осигурување се пресметува на нето изно-
сот на тие примања (на пример, хонорари на на-
дворешните соработници кога подлежуваат на при-
донес за социјално осигурување, дел од платата 
на странски стручњак што го надминува износот 
на платата на домашен работник, надоместок за 
работа на студенти и ученици на средни стручни 
училишта на задолжителна пракса, издатоци за 
с.тручно оспособување или усовршување за потре-
бите на стопанската организација, без оглед на тоа 
дали тоа оспособување или усовршување се врши 
во самата стопанска организација или надвор од 
неа, во земјата или во странство), и тоа по општа-
та, норма која важи за пресметувањето на тој при-
донес од страна на стопанските организации што 
вкупниот приход го распределуваат врз основа на 
утврдување на добивката според одредбите на гла-
вата II од Уредбата. 

До донесувањето на прописи според овласту-
вањето од ставот 5 одделот 1 главата XX од Со-
јузниот општествен план за 1257 година, на при-
мањата на работниците запослени на сезонски ра-
боти при определени видови селскостопански ор-
ганизации, како и на наградите за работа на уче-
ниците во стопанството се пресметува придонесот 
за социјално осигурување по намалената општа 
норма, во смисла на членот 53 од Уредбата'за фи-
донготање на социјалното осигурувања 

На бруто примањата на работниците запослени 
на сезонски работи при определени видови сел-
скостопански организации од претходниот став, од 
кои примања претходно е одбиен износот на при-
донесот за буџетите пресметан по табелата бр. II, во 
смисла на точката П од оваа наредба, придонесот 
за социјално осигурување се пресметува и се плаќа 
до донесувањето на прописите наведени во прет-
ходниот став, по важечката намалена општа норма, 
пресметана на височина што и' одговара на сразме-
рата 27 :38 со заокружување на децимала 0,0 или 
0,5 (на пример, ако намалената општа норма за 
тие работници според членот 53 од Уредбата за 
финансирање на социј,алното осигурување изне-
сува 12%, пресметаната и заокружената намалена 
општа норма изнесува 8,5,% пресметана по форму-

12 X 27 
лата 27 : 38 = X : 12, односно ). 

38 
На наградите за работа на учениците во сто-

панството, на кои не се пресметува и не се плаќа 
придонес за буџетите од личниот доход, придоне-
сот за социјално осигурување се пресметува и се 
плаќа, до донесувањето на прописи наведени во 
ставот 3 од оваа точка, по важечката намалена 
општа норма без пресметувањето наведено во прет-
ходниот став (на пример, ако општата намалена 
норма изнесува 12%, придонесот за социјално оси-
гурување се пресметува на износот на тие награди 
по таа норма). 

Во случаите кога придонесот за социјално оси-
гурување се плаќа на нето примањата по општата; 
норма (став 3) или по намалената општа норма (на 
наградите на учениците во стопанството), овој при-
донес се плаќа од вкупниот дел на доходот на сто-
панската организација наменет за лични доходи 
на работниците, и тоа пред неговата расподелба 
на личните доходи на одделни работници. 

XVI. При исплатата на аконтацијата од пла-
тите и од другите издатоци на копнее плаќа при-
донес за социјално осигурување ќе се наплати 
аконтација од овој придонес како по општата така 
и по посебната норма, како и од додајниот придо-
нес на начинот определен во точката XIII и во 
врска со точката XVIII од оваа наредба. 

XVII. Кога се применуваат посебните норми на 
придонесот за социјално осигурување, односно кога 
е определено да се плаќа додаток на придонесот за 
социјално осигурување според чл. 48—52 и чл, 
56—58 од Уредбата за финансирање на социјал-
ното осигурување, стопанската организација по-
себната норма на придонесот (над општата норма 
на придонесот) и на додатокот на придонесот ќе 
ја применува на нето износот на личните доходи 
на работниците, па ќе му го додаде на вкупниот 
износ на придонесот за социјално ,.осигурување 
пресметан според одредбата на точката XVIII од 
оваа наредба индивидуално од табелата I или II 
и ќе го уплати заедно со тој придонес (во случај 
на повисока посебна норма и на додаен придонес)' 
односно ќе го одбие од вкупниот износ на придо-
несот (во случај на пониска посебна норма на при-
донесот). 

XVIII. Придонесот за социјално осигурување и 
придонесот за станбена изградба се дадени во ко-
лоната 3 од табелите бр. I и И во еден износ и во 
тој еден износ се пресметуваат и при пресметката 
и исплатата на личните примања на кои се пре-
сметува придонесот за буџетите по тие табели, 

Од вкупниот збир на придонесот за социјално 
осигурување и на придонесот за станбена изградба, 
пресметани во заеднички износи по табелата бр. I 
се издвојуваат на име придонес за станбена из-
градба 21,875%, а од вкупниот збир на тие придо-
неси пресметани во заеднички износи по табелата 
бр. II се издвојуваат на име придонес за станбена 
изградба 6,897%. Остатоците од тие збирови прет-
ставуваат износи на придонесот за социјално оси-
гурување. 

в) Придонес За станбената изградба 
XIX. Придонесот за станбена изградба се плаќа 

на личните примања на работниците што им се 
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исплатуваат од делот на доходот на стопа-нската 
брганизација наменет за лични доходи на работ-
ниците, а на кои со посебни прописи е предвидено 
плаќање на овој придонес. 

Придонесот за станбена изградба се пресметува 
во износи определени во табелите бр. I и П, според 
тоа по која од овие табели се пресметува придоне-
сот за буџетите од личниот доход и придонесот за 
социјално осигурување, а на начинот определен во 
точката XVIII од оваа наредба. 

На примањата кои не подлежуваат на придонес 
за буџетите од личниот доход се пресметува при-
донесот за станбена изградба со примена на опре-
делена норма на тие примања, согласно одредбите 
на точката XV ст. 3 и 7 од оваа наредба, а не по 
табелите бр. I и II. 

XX. Придонесот за станбена изградба се пре-
сметува од истата основица од која се пресметува 
и придонесот за социјално осигурување 

XXI. При исплатата на аконтациите од платите 
и од другите издатоци на ^ои се плаќа придонес 
за станбена изградба ќе се наплати аконтација 
на овој придонес на начинот определен во точката 
XIII и во врска со точката XVIII на оваа наредба. 

г) Срокови за уплатување на придонесот 
XXII. Стопанската организација е должна при-

донесот за буџетите од личниот доход на работни-
ците, придонесот за социјадно осигурување и при-
донесот за станбена изградба според одредбите на 
оваа наредба да ги уплати еа денот кота од банката 
ги подига средствата за исплата на платите, на 
-аконтациите од платите и од 'другите примања на 
кои овие придонеси се плаќаат. 

Стопанската организација ги наплатува од ра-
ботниците придонесите од претходниот став при 
самата исплата на личните доходи. 

Придонесот за буџетите од личниот доход се 
уплатува во општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација, а ако сто-
панската организација има погонски или деловни 
единици на подрачје на други општини, придоне-
сот кој се плаќа од личните доходи на работниците 
на тие единици се уплатува во општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на погонската односно 
деловната единица без оглед на тоа дали за тие 
единици се врши самостојно пресметување на 'вку-
пниот приход или не. 

Придонесот за социјално осигурување му се 
уплатува на околискиот завод за социјално осигу-
рување надлежен според одредбата на членот 61 
од Уредбата за финансирање на со-цијалното оси-
гурување. 

Придонесот за станбена изградба се уплатува 
во корист на фондот за кредитирање на станбената 
изградба на општината во која се наоѓа седиштето 
на стопанската организација односно на нејзината 
погонска или деловна единица без оглед на тоа 
дали за таа единица се врши самостојно пресмету-
вање на вкупниот приход или не (член 27 ст 3 и 4 
од Уредбата за извршување на Законот за придо-
несот за станбената изградба - „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/56 и 30/56), освен стопанските орга-
низации што го уплатуваат овој придонес не осредно 
во републичкиот фонд за кредитирање на стан-
бената изградба (точ. 1—4 од Наредбата за опре-
делување големите градилишта и стопанските ор-
ганизации што според природата на своето работење 
времено вршат де-јност во разни места — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/56 и член 7 став 3 од Уред-
бата за формирање републички фондови за стан-
бена изградба - „Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/56 -
и 24/57) 

д) Преодни и завршни одредби 
XXIII. Стопанските организации што според 

одредбите на оваа наредба пресметуваат и напла-
туваат придонес за буџетите од личниот доход на 
работниците, придонес за социјално осигурување 
и придонес за станбена изградба, освен селскосто-
панските организации, ќе извршат прес-метка на 

овие придонеси за периодот јануари—јуни 1957 
година спрема просечните месечни примања на 
работниците во тој период. 

Пресметка според претходниот став ќе извршат 
стопанските организации при пресметувањето на 

-личните доходи за јуни 1957 година а најдоцна 
до 15 август 1957 година, и тоа на тој начин што 
вкупните нето примања на одделни работници што 
им се исплатени за тој период ќе ги соберат и зби-
рот ќе го поделат со бројот на месеците на.кои тие 
примања се однесуваат. Ако добиениот износ на 
просечното месечно нето примање е под 22.100 ди-
нари ќе се заокружи на првата полна стотина на-
долу и потоа ќе се пресмета во просечно месечно 
бруто примање по таблиците А на пресметаните 
досегашни (нето) тарифни ставови во нови (бруто) 
износи за стопанските организации што ја вршат 
расподелбата на вкупниот приход со утврдување 
на доходот дадени кон Упатството за пресметување 
на тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации што вршат расподелба 
на вкупниот приход со утврдување на доходот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/57), и тоа по та-
блицата под а) за тарифните ставови определени 
во месечен износ. Ако добиениот износ на просеч-
ното месечно нето примање е поголем од 22.100 ди-
нари," ќе се пресмета во просечен месечен бруто 
износ според одредбата на упатството споменато 
во претходниот став, при што нема да се врши 
заокружување на добиените износи ниту надолу 
ниту нагоре. 

Од просечниот месечен бруто изн.е пресметан 
според претходните ставови ќе се пресмета придо-
несот за буџетите од личниот доход, придонесот 
за социјално осигурување и придонесот за станбена 
изградба по табелата бр. I 

Селскостопаиските организации најдоцна до 15 -
август 1957 година ќе ги пресметаат аконтациите од 
придонесот за буџетите од личниот доход за пери-
одот јануари—јуни 1957 година спрема просечните 
месечни бруто примања на одделни работници, 
пресметани на начинот определен во ставот 2 од 
оваа точка со тоа што пресметувањето на нето при-
мањата во бруто примања ќе го вршат по таблицата 
В под а) од упатството споменато во тој став. Пре-
сметувањето на придонесот за буџетите од личниот 
доход ќе се врши по табелата бр II 

Стопанските организации од претходните ста-
вови што според прописите од 1956 година пресме-
тувале и уплатувале посебен придонес за буџе-
тите од платите во периодот јануари—мај 1957 година 
ќе го одбијат уплатениот износ на тој посебен при-
донес при уплатата на придонесот за буџетите од 
личниот доход утврден за периодот јануари—јуни 
1957 година според одредбите на претходните ста-
вови, односно имаат право да. бараат враќање на 
евентуално повеќе уплатениот износ 

XXIV Во стопанските организации во кои во 
1956 година не е пресметуван посебен придонес за 
буџетите од платите нема при исплатата на при-
мањата на работниците што се однесуваат на 1956 
година, а кои им се исплатуваат во -1957 година, да 

' се пресметува посебниот придонес за буџетите од 
платите ниту придонесот за буџетите од личниот 
доход, 

. На примањата на работниците остварени во 1956 
година што им се исплатуваат во 1957 година од 
стопанските организации во кои во 1956 година е 
пресметуван посебен придонес за буџетите од пла-
тите ќе се пресмета тој придонес и придонесите за 
социјално осигурување и за станбена изградба од 
основиците и по нормите што важеле во 1956 го-
дина. 

На платите над платите според тарифниот пра-
вилник врз основа на завршната сметка за 1956 го-
дина кои се "сплатуваат во 1957 година, стопан-
ските организации што уплатувале посебен придо-
нес за буџетите од платите во 1956 година ќе го 
пресметаат овој придонес на тој начин што вкуп-
ниот годишен износ на платите на работниците и 
службениците натолемен за платите од добивката 
по завршната сметка ѕо 1956 година ќе го поделат 
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со 12 односно со бројот на месеците колку одделен 
работник бил , во работен однос ка ј стопанската 
организација во 1956 година, утврдувајќи го бројот 
на месеците според одредбите на точката IX и при-
менувајќи ги согласно одредбите на точката VII 
од оваа наредба. 

XXV. Со почетокот на примената на 'оваа на-
редба престанува да важи Одлуката за пресмету-
вање на платите во стопанските организации што 
плаќаат посебен придонес за буџетите од платите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56) и- Одлуката 
за расподелбата' на делот од доходот за платите, 
за аконтациите на плати и за пресметувањето 
на посебниот придонес за буџетите од платите на 
работниците и службениците на селскостопански^ 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

XXVI. Оваа наредба влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува и за целата 1957 година 

Бр. 12354 . в 

17 јуни 1957 година 
Белград 

Државен секретар' 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо. с р 

I Т А Б Е Л А 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ 
ДОХОД СПОРЕД ОПШТИТЕ НОРМИ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО 
НОРМАТА ОД 25% И НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
,СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ПО НОРМАТА ОД 7% 

о V и Ф б О 
р I ѕ 
^ б ѕ 
д е з 

ѕ к р. о I? к в 
3 ч 

л ѕ 
п о I о Ѕ I К Ф га го 
Ѕ се а 5 Ф Зб 
ѕ5ѕ ѕв8ЅВ , 1 
1 8 8 8 8 6 8 5 

ЅЅ+ Ѕ 
Д ' и 

1 2 3 4 

163 16 47 63 
200 20 58 78 
300 30 86 116 
400 40 115 155 
500 50 144 194 
600 60 173 . 233 
700 70 202 272 
800 80 230 310 
900 90 ' 259 349 

1.000 100 288 388 
1.100 110 317 427 
1.200 120 348 466 
1.300 130 374 504 "" 
1.400 140 403 543 
1.500 ' 150 432 582 
1.600 160 461 621 
1.700 170 490 660 
1.800 180 518 698 
1.900 190 547 737 
2.000 200 576 776 
2.100 210 605 815 
2.200 220 634 854 
2.300 230 662 892 
2.400 240 691 931 
2.500 250 720 970 
2.600 260 749 1.009 
2.700 270 778 1.048 
2.800 280 806 1.086 
2.900 290 835 1.125 
3.000 300 864 1.164 
3.100 310 893 1203 

б ѕ 4 
Ѕм Ѕ к Ѕ 

в а ш ! 

О 0 

,1 Ѕ 3 % 
^ VI) И О С? 
б , ^ Ѕ О ! 

г ѕ ѕ з р и 
Ѕ в ѕ Ш Ѕ ѕ 

1 2 3 4 

3.200 320 922 1.242 
3.300 330 : 950 1.280 
3.400 . 340 979 1.319 
3.500 350 1.008 1.358 
3.600 360 1.037 1.397 
3.700 370 1.066 1.436 
3.800 380 1.094' 1.474 
3.900 390 1.123 1.513 
4.000 400 1.152 1.552 
4.100 410 1.181 1.591 
4.200 420 1.210 1.630 

.4.300 430 1.238 1.668 
4.400 440 1.267 1.707 
4.500 450 1.296 1.746 
4.600 460 1.325 1.785 
4.700 470 1.354 1.824 
4.800 480 1.382 1.862 

' 4.900 490 1.411 1.901 
5.000 500 1.440 1.940 
5.100 510 1.469 1.979 
5.200 520 1.498 2.018 
5.300 530 1.526 2.056 
5.400 540 1.555 2.095 
5.500 550 1.584 2.134 
5.600 560 1.613 2.173 
5.700 570 1.642 2.212 
^.800 580 1.670 2 250 
5.900 590 1.699 2.289 
6.000 600 1.728 2.328 
6.100 610 1.757 2.367 ' 
6.200 620 1.786 2.406 
6.300 630 1.814 2.444 
6.400 640 1.843 2.483 
6.500 650 1.872 2.522 
6.600 660 1.901 2.561 
6.700 670 1.930 . 2.600 
6.800 680 1.958 2.638 
ђ.900 690 1.987 2.677 
7.000 700 2.016 2.716 
7.100 710 2.045 ' 2 755 
7.200 720 2.074 2.794 
7.300 730 2 102 2.832 
7.400 740 2.131 2.871 
7,500 750 2.160 2.910 
7.600 ^ 760 2.189 2 949 
7.700 770 2.218 - 2.988 
7.800 780 2.246 3.026 
7.900 790 2.275 3.085 
8.000 800, 2.304 3.104 

' 8.100 810 2.333 3.143 
8.200 820 . 2.362 3.182 
8.300 830 2.390 3.220 
8.400 840 2.419 3.259 
8.500 850 2.448 3.298 
8.600 860 2.477 3.337 
8.700 870 2.506 3.376 
8,800 880 2.534 3.414 
8.900 890 2.563 3.453 
9.000 900 2.592 3.492 
9.100 910 2.621 3.531 
9.200 920 2 650 3.570 
9.300 930 2.678 3.608 
9.400 940 2.707 3.647 
9.500 950 2.736 3.686 
9.600 960 2.765 3.725 
9.700 970 2 794 3.764 
9.800 980 2 822 3.802 
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л ш Ѕ Ѕ 5 ч ^ о Р в ѕ 
8 4 8 8 

и о ИРГ 

о ^ Сј оЅо а 
^ Ѕ си В о ѕтЈ 

ѕ И Е И К 

8' ѕ 
50 О В о Ѕ I И с? л еј ф I ^ ѕ и 8 10 ^ 

ШмШ 
ѕ-ѕ е ѕ а ѕ ѕ Г 

^ ^ -т ѕ 
М 

Ѕ 1 к ѕ 5 а 
8 ѕ10 4 Ѕ 8 
З Ѕ ^ к Ц ^ Н со О ЧК 

Ѕ 
о ш и 
Ѕ ОЈ Д о л 
8 в к к а 

Ч ћГ КГ 

О а О Е I И ф Св Св 
Д Св О, ѕ 0) ѓС Ѕ 
Ш1 ѕ л а ѕ В1 
Во з 3 о н 2 О И Ѕ 

1 2 3 4 1 А 3. 4 

9.900 990 2.851 3.841 16.700 1.670 4.810 6.480 
10.000 1.000 2.880 3.880 16.800 1.680 4.838 6.518 
10.100 1.010 2.909 3.919 16.900 1.690 4.867 " 6.557 
10.200 1.020 2.938 3 953 1 17.000 1.700 4.896 6.596 
10.300 1.1)30 2.966 3.996 17.100 1.710 4.925 6.635 
10.400 1.040 2.995 4.035 17.200 1.720 4.954 6.674 
10.500 1.050 3.024 4.074 17.300 1.730 4.982 6.712 
10.600 1.060 3.053 4.113 17.400 1.740 5.011 6.751 
10.700 - 1.070 3.082 4.152 17.500 1.750 5 040 6.790 
10.800 1.080 3.110 4.190 17.600 ,1.760 5.069 6.829 
10.900 ' 1.090 3.139 4.229 17,700 1.770 5.098 6.868 

11.000 1.100 3.168 4.268 17.800 1.780 5.126 6.906 
11.100 1.110 3.197 4.307 17.900 1.790 5.155 6.945 
11.200 
11.300 
11.400 
11.500 
11.600 
11.700 
11.800 

1.120 
1.130 
1.140 
1.150 
1.160 
1.170 
1.180 

3.226 
3.254 
3.283 
3.312 
3.341 
3.370 
3.398 

4.346 
4.384 
4.423 
4.462 
4.501 
4.540 
4.578 

18.000 
18.100 
18.200 
18.300 
18.400 
18.500 
18.600 
18.700 

1.800 
1.810 
1.820 

. 1.830 
1,840 
1.850 
1.860 
1.870 

5.184 
5.213 
5.242 
5.270 
5.299 
5.328 
5 357 
5.386 

6.984 
7.023 
7.062 
7.100 
7.139 
7.178 
7.217 
7.256 

11.900 1.190 3.427 4.617 18 800 1.880 5.414 7.294 12.000 1.200 3.456 4.656 18.Ѕ00 1.890 5.443 7.333 12.100 1.210 3.485 4.695 19.000 1.900 5.472 7.372 
12.200 1.220 3.514 4.734 19.100 1.910 5.501 7.411 
12.300 1.230 3.542 4.772 19 200 1.920 5.530 7.450 
12.400 1.240 3.571 4.811 19.300 1.930 5.558 7.488 
12 500 1.250 3.600 4.850 19 400 . 1.940 5.587 . 7 527 
12.600 1.260 3.629 4.889 19.500 1.950 5.616 7.566 
12.700 1.270 '3.658 4.928 18.600 1.960 5.645 7.605 
12.800 1.280 3.686 4.966 19.700 1.970 5.674 7.644 
12 900 1.290 3.715 5.005 19.800 1.980 5.702 7.682 
13,000 1.300 3.744 5.044 - 19.900 1.990 5.731 7.721 
13.100 1.310 3.773 5 083 20.000 2.000 5.760 7.760 
13.200 1.320 3.802 5.122 20.100 2.015 5.787 7.802 
13.300 1.330 3.830 5.160 20.200 2.030 5 814 7.844 
13.400 1.340 3.859 5.199 20.300 2,045 5.842 7.887 
13.500 1.350 . 3 888 5.238 20 400 2.060 5.869 7.929 
13.600 1.360 3.917 5.277 20.500 2.075 ' 5.896 7.971 
13.700 1.370 3.946 . 5.316 20,600 2.090 5.923 8.013 
13.800 1.380 3.974 5.354 20.700 2.105 5.950 8.055 
13.900 1.390 4.003 5.393 20 800 2.120 5.978 8098 
14.000 1.400 4.032 5.432 20.900 2.135 6.005 8.140 
14.100 1.410 4.061 5.471 21.000 - 2.150 6 032 8.182 
14.200 1.420 4.090 5.510 21.100 2.165 6.059 8.224 
14.300 1.430 4.118 5.548 21.200 2.180 6.086 8.266 
14.400 1.440 4.147 5.587 21 300 2.195 6.114 8.309 
14,500 1.450 4.176 5.626 21.400 2.210 6.141 8.351 
14.600 1.460 '4.205 5.665 21.500 2.225 6.168 8.393 
14.700 1.470 4.234 5.704 21.600 2.240 6.195 8.435 
14.800 1.480 4.262 5.742 21.700 2.255 6.222 8.477 
14.900 1.490 4.291 5.781 21.800 2.270 6.250 8.520 
15,000 1.500 4.320 5.820 21 900 2.285 6.277 8.562 
15.100 1.510 4.349 5.859 22 ООО 2.300 6.304 8.604 
15.200 1.520 4.378 5.898 22.100 2.315 6.331 8.646 
15.300 1.530 4.406 5.936 22.200 2.330 6.358 8.688 
15 400 1.540 4.435 5.975 22.300 2.345 6.386 8.731 
15.500 ' 1.550 4.464 6.014 22.400 2,360 6.413 8.773 
15 600 1.560 4.493 6.053 22 500 2.375 6.440 8.815 
15.700 1.570 4.522 6.092 22.600 2.390 6 467 8.857 
15.800 1.580 4.550 6.130 22.700 2.405 6.494 8.899 
15.900 1.590 4.579 6.169 22.800 2.420 6.522 8.942 
16.000 1.600 4.608 6.208 22.900 2.435 6.549 8.984 
16.100 1.610 4.637 6.247 23.000 2.450 6.576 9.026 
16.200 1.620 4.666 6.286 23.100 2.465 6.603 9.068 16.300 
16.400 

1.630 
1.640 

4.694 
4.723 

6.324 
6.363 23.200 2.480 . 6 630 ' 9.110 

16.500 1.650 ' 4.752 6.402 23.300 2.495 6.658 9.153 
16.600 1.660 4.781 6.441 23.400 2.510 6.685 9.195 
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3 8 61 к 
ѕ Ѕ ѕ Ѕ ! 
ЃГ Ч д. ? 

2 2 Ѕ З Ш Ѕ 

Г 
а 
К 

ѕ а , е 
сб 

? ѕ ѕ О СЈ ^ о о и 

Ф Л Л СО Д 10 ЧН 
м 3 н I I I " " 

д ц 

23.500 
23.600 
23.700 
23.800 
23.900 
24.000 
24.100 
24.200 
24.300 
24.400 
24.500 
24.600 
24.700 
24.300 
24.900 
25.000 
25.100 
25.200 
25.300 
25.400 
25.500 
25.600 
25.700 
25.800 
25.900 
26.000 
26.100 
26.200 
26.300 
26.400 
26.500 
26.600 
26.700 
26.800 
26.900 
27.000 
27.100 
27.200 
27.300 
27.400 
27.500 
27.600 
27.700 
27.800 
27.900 
28.000 
28.100 
28.200 
28.300 
28.400 
28.500 
28.600 
28.700 
28.800 
28.900 
29.000 
29.100 
29.200 
29.300 
29.400 
29.500 
29.600 
29.700 
29.800 
29.900 
30.000 
30.100 
30.200 

2.525 
2.540 
2.555 
2.570 
2.585 
2.600 
2.615 
2.630 
2 645 
2.660 
2.675 
2.690 
2.705 
2.720 
2.735 
2.750 
2.785 
2.780 
2.795 
2.810 
2.825 
2.840 
2.855 
2.870 
2.885 
2.900 
2.915 
2.930 
2.945 
2.960 
2.975 
2.990 
3.005 
3.020 
3.035 
3.050 
3.085 
3.080 
3.095 
3.110 
3.125 
3.140 
3.155 
3.170 
3.185 
3.200 
3.215 
3.230 
3.245 
3.260 
3.275 
3.290 
3.305 
3.320 
3.335 
3.350 
3.365 
3.380 
3.395 
3.410 
3.425 
3.440 
3.455 
3.470 
3.485 
3.500 
3.515 
3.530 

6.712 
6.739 
6.766 
6.794 
6.821 
6.848 
6.875 
6.902 
6.930 
6.957 
6.984 
7.011 
7.038 
7,066 
7.093 
7.120 
7.147 
7.174 
7.202 
7.229 
7.256 
7.283 
7.310 
7.338 
7.365 
7,392 
7.419 
7.446 
7.474 
7.501 
7.528 
7.555 , 
7.582 
7.610 
7.637 
7.664 
7.691 
7.718 
7.746 
7.773 
7.800 
7.827 
7.854 
7.882 
7.909 
7.936 
7.963 
7.990 
8.018 
8.045 
8.072 
8.099 
8.126 
8.154 
8.181 
8.208 
8.235 
8,262 
8.290 
8.317 
8.344 
8.371 
8.398 
8.426 
8.453 
8.480 
8.507 
8.534 

9.237 
9.279 
9.321 
9.364 
9.406 
9.448 
9.490 
9.532 
9.575 
9.617 
9.659 
9.701 
9.743 
9.786 
9.828 
9.870 
9.912 
9.954 
9.997 

10 039 
10.081 
10.123 
10.165 
10.208 
10.250 
10.292 
10.334 
10.376 
10.419 
10.461 
10.503 
10.545 
10.587 
10.630 
10.672 
10.714 
10.756 
10.798 
10.841 
10.883 
10.925 
.10.967 
11.009 
11.052 
11,094 
11.136 
11.178 
11.220 
11.263 
11.305 
11.347 
11.389 
11.431 
11.474 
11.516 
11.558 
11.600 
11.642 
11.685 
11.727 
11.769 
11.811 
11.853 
11.896 
11.938 
11980 
12.022 
12.064 

30.300 
30.400 
30.500 
30.600 
30.700 
30.800 
30.900 
31.000 
31.100 
31.200 
31.300 
31.400 
31.500 
31.600 
31.700 
31.800 
31.900 
32.000 
32.100 
32.200 
32.300 
32.400 
32.500 
32.600 
32.700 
32.800 
32.900 
33.000 
33.100 
33.200 
33.300 
33.400 
33.500 
33.600 
33.700 
33.800 
33.900 
34.000 
34.100 
34.200 
34.300 
34.400 
34.500 
34.600 
34.700 
34.800 
34.900 
35.000 
35.100 
35.200 
35.300 
35.400 
35.500 
35.600 
35.700 
35.800 
35.900 
36.000 
36.100 
36.200 
36.300 
36.400 
36.500 
36.600 
36.700 
36.800 
36.900 
37 ООО 

3.545 
3.560 
3.575 
3.590 
3.605 
3.620 
3.635 
3.650 
3.665 
3.680 
3.695 
3.710 
3.725 
3.740 
3.755 
3.770 
3.785 
3.800 
3.815 
3.830 
3.845 
3.860 
3.87Г 
3.890 
3.905 
3.920 
3.935 
3.950 
3.965 
3.980 
3.995 
4.010 
4.025 
4.040 
4.055 
4.070 
4.085 
4.100 
4.115 
4.130 
4.145 
4.160 
4.175 
,4.190 
4.205 
4.220 
4.235 
4.250 
4.265 
4.280 
4.295 
4.310 
4.325 
4.340 
4^355 
4.370 
4.385 
4.400 
4.415 
4.430 
4.445 
4.460 
4.475 
4.490 
4.505 
4.520 
4.535 
4.550 

8.562 
8.589 
8.616 
8.643 
8.670 
8.698 
8.725 
8.752 
8.779 
8.806 
8.834 
8.861 
8.888 
8.915 
8.942 
8.970 
8.997 
9.024 
9.051 
9.078 
9.106 
9.133 
9.160 
9.187 
0.214 
9.242 
9.269 
9.296 
9.323 
9.350 
9.378 
9.405 
9.432 
9.459 
9.486 
9.514 
9.541 
9.568 
9.595 
9.622 
9.650 
9.677 
9.704 
9.731 
9.758 
9.786 
9.813 
9.840 
9.867 
9.894 
9.922 
9.949 
9.976 

10.003 
10.030 
10.058 
10.085 
10.112 
10.139 
10.166 
10.194 
10.221 
10.248 
10.275 
10.302 
10.330 
10.357 
10.334 

12.10'/ 
12.149 
12.191 
12.233 
12.275 
12.318 
12.360 
12.402 
12.444 
12.486 

.12.529 
12.571 
12.613 
12.655 
12.697 
12.740 
12.782 
12.824 
12.866 
12.908 
12.951 
12.993 
13.035 
13,077 
13.119 
13.162 
13.204 
13.246 
13.288 
13.330 
13.373 
13.415 
13.457. 
13.499 
13.541 
13.584 
13.626 
13.668 
13.710 
13.752 
13.795 
13.837 
13.879 
13.921 
13.963 
14.006 
14.048 
14 090 
14.132 
14.174 
14.217 
14.259 
14.301 
14.343 
14.385 
14.428 
14.470 
14.512 
14.554 
14.596 
14.639 
14.681 
14.723 
14.765 
14.807 
14.850 
14.892 
14 934 



Страна 476 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 22 јуни 1957, 

"о а 
О јЗ I Е ^ ЈП Ф и д ^ а и Д ѕ 
Ѕ - Ѕ Ѕ о Ѕ З Ј 8 1 - 1 ' Јг нт Д ^ с Ѕј 

л нЅ ђ и Ѕ Ѕ I и: 
л а ѕ ѕ ѕ 
и 1̂0 Ч о ѕ '8 с) х I 
% н со о 

Ѕ ^ о ѕ 
в" ш с и ѕ 

ј а ! 

Ѕ ѕ п о а о Д ѕ Д ЛЅ Св дј 

^ ѕ ѕ ш ѕ ѕ 

р " ? 

1 2 3 1 3 4 

37.100 "Т 4.565 10.411 14.976 43.900 5.780 12.198 17.978 
37.200 4.580 10.438 15.018 44.000 . 5.800 12.224 18.024 
37.300 4.595 10.466 15.061 44 Л0 0 5.320 12.250 18.070 
37.400 4.610 - 10.493 15.103 44.200 5.840 12.275 18.115 
37.500 4.625 10.520 15.145 44.300 5.860 12.301 18.161 
37.600 4.640 10.547 15.187 44.400 5.880 12.326 18.206 
37.700 4.655 10.574 15.229 44.500 5.Ѕ00 12.352 18.252 
37.800, 4.670 10.602 15.272 44.600 5.920 12.378 18.298 
37.900 4.685 10.629 15.314 44.700 5.940 12.403 18.343 
38.000 4.700 10.656 15.356 44.800 5.960 12.429 18.389 
38.100 4.715 10.683 15.398 44.900 5.980 12.454 18.434 
38.200 4.730 10.710 15.440 45.000 6.000 12.480 18.480 
38.300 4.745 10.738 15.483 45.100 6.020 12.506 18.526 
38.400 4.760 10.765 15.525 45.200 6.040 12.531 18.571 
38.500 4.775 10.792 15.567 45.300 6.060 12.557 18.617 
38.600 4.790 10.819 15.609 45.400 6.080 12.582 18.662 
38.700 4.805 10.846 15,651 45.500 6.100 12.608 18.708 
38.800 4.820 10.874 15.694 45.600 6.120 12.634 18.754 
38.900 4.835 10.901 15.736 45.700 6.140 12.659 18.799 
39.000 4.850 10.928 15.778 45.800 6.160 12.685 18.845 
39.100 4.865 10.955 15.820 45.900 6.180 12.710 18.890 
39.200 4.880 10.982 15.862 46.000 6.200 12.736 18.936 
39.300 4.895 11.010 15.905 46.100 6.220 12.762 18.982 
39.400 4.910 11.037 15.947 46.200 6.240 12.787 - 18.027 
39.500 4.925 11.064 15.989 46.300 6.260 12.813 19.073 
39.600 4.940 11.091 16.031 46.400 6.2б0 12.838 19.118 
39.700 4.955 11.118 16.073 46.500 6.300 12.864 19.164 
39.800 4.970 11.146 16.116 46.600 6.320 12.890 19.210 
39.900 4.985 11.173 16.158 46.700 6.340 12.915 19.255 
40.000 5.000 11.200 16.200 46.800 6.360 12.941 19.301 
40.100 5.020 . 11.226 16.246 46.900 6.380 12.966 ' 19.346 
40.200 5.040 11.251 16.291 47.000 6.400 12.992 19.392 
40.300 5.060 11.277 16.337 47.100 6.420 13.018 19.438 
40.400 5.080 11.302 16.382 47.200 6.440 13.043 19.483 
40.500 5.100 11.328 16.428 47.300 6.460 13.069 19.529 
40.600 5.120 11.354 16.474 47.400 „ 6.480 13.094 19.574 
40.700 5.140 11.379 16.519 47.500 6.500 13.120 19.620 
40.800 5.160 11.405 16.565 47.600 6.520 13.146 19.666 
40.900 5.180 11.430 16.610 47.700 6.540 13.171 19.711 
41.000 5.200 11.456 16.656 47.800 6.560 13.197 19.757 
41.100 5.220 11.482 16.702 47.900 .6.580 13.222 19.802 
41.200 5.240 11.507 16.747, 48,000 6.600 13.248 19.848 
41.300 5.260 11.533 16.793 48.100 - 6.620 13.274 19.894 
41.400 5,280 11.558 16.838 48.200 6.640 13.299 19.939 
41.500 5.300 11.584 16.884 48.300 6.660 13.325 19.985 
41.600 5.320 11.610 16.930 48.400 6.680 13.350 20.030 
41.700 5.340 . 11.635 16.975 48.500 6.700 13.376 20.076 
41.800' 5.360 11.661 17.021 48.600 6.720 13.402 20.122 
41.900 5.380 11.686 17.066 48.700 6.740 13.427 20.167 
42.000 5.400 11.712 17.112 48.800 ' 6.760 13.453 20.213 
42.100 5.420 11.738 17.158 48.900 6.780 13.478 20.258 
42.200 5.440 11.763 17.203 49.000 6.800 13.504 20.304. 
42.300 5.460 11.789 17.249 49.100 6.820 13.530 20.350 
42.400 5.480 11.814 17.294 49.200 6.840 13.555 20.395 
42.500 5.500 11.840 17.340 49.300 6.860 13.581 20.441 
42.600 5.520 11.866 17.386 49.400 6.880 13.606 20.486 
42.700 5.540 11.891 17.431 49.500 6.900 13.632 20.532 
42.800 
42.900 

5.560 
5.580 

11.917 
11,942 

17.477 
17.522 

49.600 
49.700 

6.920 
6.940 

13.658 
13.683 

20.578 
20.623 

43.000 5.600 11.968 17.568 49.800 6.960 13.709 20.669 
43.100 5.620 11.994 17.614 49.900 6.980 13.734 20.714 
43.200 5.640 12.019 17.659 50.000 7.000 13.760 20.760 43.200 5.640 12.019 17.659 50.100 7.020 13.786 20.806 43.300 5.660 12.045 17.705 50.200 7.040 13.811 20.851 
43.400 6.680 12.070 17.750 50.300 7.060 13.837 20.897 
43.500 5.700 12.096 17.796 50.400 7.080 13.862' 20.942 
43.600 5.720 12.122 17.842 50.500 7.100 13.888 20.988 
43.700 ' 5.740 12.147 17.887 50.600 

50.700 
7.12-0 
7.140 

13.914 
13.939 

21.034 
21.079 

43 800 5.760 12.173 17.933 50.800 7.160 13.965 21.125 
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50.900 7.180 13.990 21.170 
51.000 7.200 14.016 21.216 
51.100 7.220 14.042 21.262 
51.200 7.240 14.067 21.307 
51.300 7.260 . 14.093 21.353 
51.400 7.280 14.118 21.398 
51.500 7.300 14.144 21.444 
51.600 7.320 14.170 21.490 
51.700 7.340 14.195 21.535 
51.800 7.360 14.221 21,581 
51.900 ,, .7.380 - 14.246 21.626 
52.000 7.400 14.272 21.672 
52.100 7.420 14.298 21.718 
52.200 7.440 14.323 21.763 
52.300 7.460 14.349 21.809 
52.400 7.480 14.374 2-.854 
52.500 7.500 14.400 21.900 
52.600 7.520 14.426 21.946 
52.700 7.540 14.451 21.991 
52.800 7.560 14.477 22.037 
52.900 7.580 14.502 22.082 
53.000 7.600 14.528 22.128 
53.100 7.620 14.554 22.174 
53.200 7.640 14.579 22.219 
53.300 7.660 14.605 22.265 
53.400 7.680 14.630 22.310 
53.500 7.700 14.656 22.356 
53.600 7.720 14.682 22.402 
53.700 7.740 14.707, 22.447 
53.800 7.760 14.733 22.493 
53.900 7.780 14.758 22.538 
54.000 7.800 14.784 22.584 
54.100 7.820 14.810 22.630 
54.200 7.840 14.835 22.675 
54.300 7.860 - 14.861 22.721 
54.400 7.880 14.886 22.766 
54.500 7.900 14.912 2^.812 
54.600" 7.920 14.938 22.858 
54.700 7.940 14.963 22.903 
54.800 7.960 14.989 22.949 
54.900 7.980 15.014 22.994 
55.000 8.000 15.040 23.040 
55.100 8.020 15.066 23,086 
55.200 8.040 15.091 23.131' 
55.300 8.060 15.117 23.177 
55.400 8.080 15.142 23.222 
55.500 8.100 15.168 23.268 
55.600 8.120 15.194 23.314 
55.700 8.140 15.219 23.359 
55.800 8.160 15.245 23.405 
55.900 8.180 15.270 23.450 
56.000 8.200 15.296 23.496 
56.100 8.220 15.322 23.542 
56.200 8.240 15.347 23,587 
56.300 8.260 15.373 23.633 
56.400 8.280 15.398 23.678 
56.500 8.300 15.424 23.724 
56.600 8.320 15.450 23.770 
56.700 8.340 15.475 23.815 
56.800 8.360 15.501 23.861 
56.900 8.380 15.526 . 23.906 
57.000 8.400 15.552 23.952 
57.100 8.420 15.578 23.998 
57.200 8.440 15.603 24.043 
57.300 8.460 15.629 24.089 
57.400 8.480 15.654 24.134 
57.500 8.500 15.680 24.180 
57.600 8.520 15.706 24.226 
57.700 8.540 15.731 24.271 

а Ѕ Ѕ нѓ 
^ го ^ а сѕј 8 м и М Д ^ 
9 1 о ч ѕ 1 ВаЈ^ОЅ 

о ч ^ н нна мој а ѕ 3 5 

^ ѕ ѕ ѕ а ѕ ѕ а 

ч Ф 

I 

1 3 

57.800 8.560 15.757 24.31' 
57.900 8.580 15.782 24.362 
58.000 8.600 15.808 24.408 
58.100 8.620 15.834 24.454 
58.200- 8.640 15.859 24.499 
58.300 8.660 15.885 24.545 
58.400 8.680 15.910 24.590 
58.500 8.700 15.936 24.836 
58.600 8.720 15.962 . 24.682 
58.700 8.740 15.987 24.727 
58.800 8.760 16.013 24.773 
58.900 8.780 16.038 24.818 
59.000 8.800 16.064 24.864 
59.100 8.820 16.090 24.910 
59.200 8.840 16.115 24.955 
59.300 „ 8.860 16.141 25.001 
59.400 8.880 16.166 2.5.046 
59.500 8.900 16.192 25.092 
59.600 8.920 16.218 25.138 
59.700 8.940 16.243 25.183 . 
59.800 8.960 16.269 25.229 
59,900 8.980 16.294 25.274 
60.000 9.000 16.320 25.320 
60.100 9.030 16.342 25.372 
60.200 9.060 16.365 25.425 
60.300 9.090 16.387 25.477 
60.400 9.120 16.410 25.530 
60.500 9.150 16.432 25.582 
60.600 9.180 16.454 25.634 
60.700 9.210 16.477 25.687 . 
60.800 9.240 16.499 25.739 
60.900 9.270 16.522 " 25.792 
61.000 9.300 ч 16.544 25.844 
61.100 9.330 16.566 25.896 
61.200 9.360 16.589 25.949 
61.300 9.390 16.611 26.001 
61.400 9.420 16.634 25.054 
61.500 9.450 16.656 26.106 
61.600 9.480 16.678 26.158 
61.700 9.510 16.701 26.211 
61.800 9.540 16.723 26.263 
61.900 9.570 16.746 26.316 
62.000 . 9.600 16.768 26.368 
62.100 9.630 16.790 26.420 
62.200 9.660 16.813 26.473 
62.300 9.690 16.835 26.525 
62.400 9.720 16.858 26.578 
62.500 9.750 16.880 26.630 
62.600 9.780 16.902 26.682 
62.700 9.810 16.925 26.735 
62.800 9.840 16.947 26.787 
62.900 9.870 16.970 26.840 
63.000 9.900 16.992 26.892 
63.100 9.930 17.014 26.944 
63.200 9,960 17.037 26.997 
63.300 9.990 17.059 28.049 
63.400 10.020 17.082 27.102 
63.500 10.050 17.104 27.154 
63.600 10.080 17.126 27.206 
63.700 „ 10.110 17.149 27.259 
63.800 10.140 17.171 27.311 
63.900 10,170 17.194 27.364 
64.000 10.200 17.216 27.416 
64.100 10.230 17.238 27.468 
64.200 10.260 17.261 27.521 
64.300 10.290 17.283 27.573 
64.400 10.320 17.306 27.626 
64.500 10.350 17.328 27.678 
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64.600 10.380 17.350 27.730 
64.700 10.410 17.373 27.783 
64.800 10.440 17.385 27.835 
64.900 10.470 17.418 27.888 
65.000 10.500 17.440 27.940 
65.100 10.530 17.462 27.992 
65.200 10.560' 17.485 28.045 
65.300 10.590 17.507 28.097 
65.400 10.620 17.530 28.150 
65.500 10.650 17.552 28.202 
65.600 10.680 17.574 28.254 
65.700 10.710 17.597 28.307 
65.800 10.740 17.619 28.359 
65.900 10.770 17.642 28.412 
66.000 10.800 17.664 28.464 
66.100 10.830 17.686 . 28.516 
66.200 10.860 17.709 28.569 
66.300 10.890 17.731 28.621 
66.40.0 1 10.920 17.754 28.674 

4 66.500 10.950 17.776 28.726 
66.600 , 10.980 17.798 28.778 
66.700 11.010 17.821 28.831 
66.800 . 11.040 17.843 28 883 
66.900 11.070 17.866 28.936 
67.000 11.100 17.888 28.988 
67.100 11.130 17.910 29.040 
67.200 11.160 17.933 29.093 
67.300 1 11.190 17.955 29.145 
67.400 11.220 17.978 29.198 
67.500 ; 11.250 18.000 29.250 
67.600 11.280 " 18.022 29.302 
67.700 11.310 18.045 29.355 
67.800 11.340 18.067 29.407 
67.900 11.370 18.090 29 460 
68.000 11.400 18.112 29 512 
68.100 11.430 18 134 29.564 
63.200 11 460 18 157 29.617 
68.300 11.490 18.179 29.669 
68.400 11.520 18.202 29.722 

68.500 11.550 18.224 29.774 
68 600 11.580 18.246 29.826 
68 700 11.610 18.269 29.879 
68.800 11.640 18.291 29.931 
68.900 11.670 18.314 29.984 
69.000 11.700 18 336 30.036 
69.100 11.730 18.358 . 30.088 
69.200 11.760 18.381 30.141 
1)9.300 11.790 18.403 30.193 
69.400 И 820 18.426 30.246 
69 500 11.850 " 18.448 30.198 
69.600 11.880 18.470 30.350 
69.700 11.910 18.493 30.403 
69.800 11.940 18.515 30.455 
69.900 11.970 18.538 30.508 
70.000 ' 12.000 18.560 30.560 
70.100 12.030 18.582 30.612 
70.200 12.060 18.605 30.665 
70.300 12.090 18.627 30.717 
70.400 12.120 18.650 30.770 
70.500 12.150 18.672 30.822 
70.600 12.180 18.694 30.874 
70.700 12.210 18.717 30.927 
70.800 12.240 18.739 30.979 
70.900 12.270 18.762 31.032 
71.000 12.300 18.784 31.084 
71.100 12.330 18.806 31.136 
71.200 12.360 18.829 31.189 
71.300 12 390 Т8 851 31 241 

л 3 О О 

1 ѕ ш 

Ѓ) 5! 
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I ѕ Ѕе ѕ I 

а 

1+ 

1 2 3 4 

71.400 . 12.420 18.874 31.294 
71.500 12.450 18.896 31.346 
71.600 12.480 18.918 31.398 
71.700 12.510 18.941 31.451 
71.800 12.540 18.963 31.503 
71.900 12.570 18.986 31.556 -
72.000 12.600 19.008 31.608 
72.100 12.630 19.030 31.660 
72.200 12.660 19.053 31.713 
72.300 12.690 19.075 31.765 
72.400 12.720 19.098 31.818 
72.500 12.750 19.120 31.870 
72.600 12.780 19.142 31.922 
72.700 12.810 19.165 31.973 
72.800 12.840 19.187 32.027 
72.900 12.870 19.210 32.080 
73.000 12.900 19.232 32.132 
73.100 12.930 19.254 . 32.184 
73.200 12.960 19.277 32.237 
73.300 12.990 19.299 32.289 
73.400 13.020 19.322 32.342 
73.500 13.050 19.344 32.394 
73.600 13.080 19.366 32.446 

ч 73.700 13.110 19.389 32.499 
73.800 13.140 19.411 ' 32.55Г 
73.900 13.170 \ 19.434 32.604 
74.000 13.200 19.456. 32.656 

' 74.100 13.230 19.478 32.708 
74.200 13.260 19.501 32.761 
74.300 13,290 19.523 32.813 
74.400 13.320 19.546 32.866 
74.500 ѕ 13.350 19.568 32.918 

/ 74.600 13.380 " 19.590 32.970 
74.700 13.410 19.613 33.023 
74.800 13.446 ' 19.635 33.075 
74.900 13.470 19.658 33.128 

, 75.000 13.500 ^ , 19.680 Ѕ3.180 
75.100 13 530 ; 19.702 33.232 
75.200 13.560 19.725 33.285 
75.300 13.590 19.747 33.337 
75.400 13.620 19.770 33.390 
75.500 г 13.650 19.792 33.44? 
75.600 '13.680 г 19.814 33.494 
75.700 13.710 19.837 33.547 
75.800 13.740 ' 19.859 33 599 
75.900 13.770 19.882 33.652 
76.000 13.800 19.904 33.704 76.100 13.830 19.926 33.756 
76.200 13.860 19.949 33.809 
76.300 13.890 19.971 33.861 
76.400 13 920 19.994 33.914 
76.500 13.950 20.016 33.966 
76.600 ' 13.980 20.038 34.018 76.700 14.010 20.061 34.071 
76.800 14.040 20.083 34.123 76.900 14.070 20.106 34.176 , 77.000 14.100 20.128 34.228 77.100 14.130 20.150 34.280 77.200 14.160 20.173 34.333 77.300 14.190 20.195 34.385 77.400 14.220 20.218 34.438 77.500 14.250 . 20.240 34.490 77.600 14.280 20.262 34.542 77.700 14.310 20.285 34.595 77.800 14 340 20.307. 34.647 77.900 14.370 20.330 34.700 78.000 14.400 20.352 34.752 78.100 14.430 20.374 34.804 
7 8 200 14.460 20.397 34.857 
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78.300 14.490 20.419 34.909 85.100 16.530 21.942 38.472 
78.400 14.520 20.442 34.962 85.200 . 16.560 21.965 38.525 
78.500 14.550 20.464 35.014 85.300 16.590 21.987 38.577 
78.600 14.580 20.486 35.066 85.400 16.620 22.010 38.630 
78.700 14.610 20.509 35.119 85.500 16.650 22.032 38.682 
78.800 14.640 20.531 35.171 85.600 16.680 22054 38.734 
78.900 14.670 20.554 35.224 85.700 16.710 22.077 38.787 
79.000 14.700 20.576 35.276 85.800 16.740 22.099 38.839 
79.100 14.730 20.598 35.328 85.900 16.770 22.122 38.892 
79.200 ' 14.760 20.621 35.381 86.000 16.800 22.144 38.944 
79.300 14.790 20.643 35.433 86.100 16.830 22.166 38.996 
79.400 14.820 20.666 35.486 86.200 16.860 22.189 39.049 
79.500 14.850 20.688 35.538 86.300 16.890 22.211 39.101 
79.600 14.880 20.710 35.590 86.400 16.920 22.234 39.154 
79.700 14.910 20.733 35.643 86.500 16.950 22.256 39.206 
79.800 14.940 20.755 35.695 86.600 16.980 22.278 39.258 
79.900 14.970 20.778 35.748 86.700 17.010 22.301 39.311 
80.000 15.000 20.800 35.800 86.800 17.040 22.323 39.363 
80.100 15.030 20.822 35.852 86.900 17.070 22.346 39.416 
80.200 15.060 20.845 35.905 87.000 17.100 22.368 39.468 
80.300 15.090 20.867 35.957 87.100 17.130 22.390 39.520 
80.400 15.120 20.890 36.010 87.200 17.160 22.413 39.573 
80.500 15.150 20.912 36.062 87.300 17.190 22.435 39.625 
80.600 15.180 20,934 36.114 87.400 17.220 22.458 39.673 
80.700 15.210 20,957 36.167 87.500 17.250 22.480 39.730 
80.800 15.240 20.979 36.219 87.600 17.280 ' 22.502 39.782 
80.900 15.270 21.002 36.272 87.700 17.310 21.525 39.835 
81.000 15.300 21.024 36.324 87.800 17.340 22.547 39.887 
81.100 15.330 21.046 36.376 87.900 17.370 . 22.570 39.940 
81.200 15.360 21.069 36.429 88.000 17.400 22.592 39.992 
81.300 15.390 21.091 36.481 88.100 17.430 22.614 40.044 
81.400 15.420 21.114 36.534 88.200 17.460 22.637 40.097 
81.500 15.450 21.136 36.586 ' 88.300 17.490 22.659 40.149 
81.600 15.480 21.158 36.638 88.400 17.520 22.682 40.202 
81.700 . 15.510 21.181 36.691 88.500 ,17.550 22.704 40.254 
81.800 15.540 21.203 36.743 88.600 17.580 22.726 40.306 
81.900 15.570 21.226 36.796 88.700 17.610 22.749 40.359 
82.000 15.600 21.248 36.848 88.800 17.640 22.771 40.411 
82.100 15.630 21.270 36.900 88.900 17.670 22.794 40.464 
82.200 15.660 21.293 36.953 89.000 17.700 22.816 40.516 
82.300 15.690 21.315 37.005 89.100 17.730 22.838 - 40.568 
82.400 15.720 21.338 37.058 . 89.200 17.760 22.861 40.621 
82.500 15.750 21.360 37.110 89.300 17.790 22.883 40.673 
82.600 15.780 21.382 37.162 89.400 17.820 22.906 40.726 
82.700 15.810 21.405 37.215 89.500 17.850 22.928 40.778 
82.800 15.840 -21.427 37.267 89.600 17.880 22.950 40.830 
82.900 15.870 21.450 37.320 89.700 17.910 22.973 40.883 
83.000 15.900 21.472 37.372 89.800 17.940 22.995 ч 40.935 
83.100 15.930 21.494 37.424 89.900 17.970 23.018 40.988 
83.200 15.960 21.517 37.477 90.000 18.000 23.040 41.040 
83.300 15.990 21.539 37.529 90.100 18.030 23.062 41.092 
83.400 16.020 21.562 37.582 90.200 18.060 23.085 41.145 
83.500 16.050 21.584 37.634 90.300 18.090 23.107 41.197 
83.600 16.080 21.606 37.686 90.400 18.120 23.130 41.250 
83.700 16.110 21.629 37.739 90.500 18.150 23.152 41.302 
83.800 16.140 21.651 37.791 90.600 18.180 23.174 41.354 
83.900 16.170 21.674 37.844 90.700 18.210 23.197 41.407 
84.000 16.200 21.696 37.896 90.800 18.240 23.219 41.459 
84.100 16.230 . 21.718 37.948 90.900 18.270 23.242 41.512 
84.200 16.260 21.741 38.001 91.000 ' 18.300 23.264 41.564 
84.300 16.290 21.763 38.053 91.100 18.330 23.286 41.616 
84.400 16.320 21.786 38.106 91.200 18.360 23.309 41.669 
84.500 16.350 21.808 38.158 91.300 18.390 23.331 41.721 
84.600 16.380 21.830 38.210 91.400 18.420 23.354 41.774 
84.700 16.410 21.853 38.263 91.500 18.450 23.376 41.826 
84.800 16.440 21.875 38.315 91.600 18.480 23.398 . 41.878 
84.900 16.470 21.898 38.368 91.700 18.510 23.421 41.931 
86.000 16.500 21.920 38.420 91.800 38.540 23.443 41.983-



Страна 480 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 22 јуни 1957, 

Д О а V Н' 

^ % В Ѕ ^ 

Ѕ в Б Ѕ ч ^ 

8 ш а ^ Ѕ ,г К о 5 ћг П 
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91.900 18.570 23.466 42.036 
92.000 18.600 23.488 42.088 
92.100 18.630 23.510 42.140 
92.200 18.660 23.533 42.193 
92.300 18.690 23.555 42.245 
92.400 18.720 23.578 42.298 
92.500 18.750 23.600 42.350 
92.600 18.780 23.622 42.402 
92.700 18.810 23.645 42.455 
92.800 18.840 23.667 42.507 
92.900 18.870 23.690 42.560 
93.000 18.900 23.712 42.612 
93.100 18.930 23.734 42.664 
93.200 ' 18.960 23.757 42.717 
93.300 1 18.990 23.779 42.769 
93.400 ' 19.020 23.802 42.822 
93.500 1 19.050 23.824 42.374 
93.600 : 19.080 23.846 42.926 
93.700 : 19.110 23.869 42.979 
93.800 19.140 23.891 43.031 
93.900 19.170 23.914 43.084 
'94.000 : '' 19.200 23.936 43.136 
94.100 " 19.230 23.958 43.188 
94.200 ^ 19.260 23 981 43.241 
94.300 19.290 24.003 43.293 
^4.400 19.320 24.026 43.346 
94.500 19.350 24.048 43.398 
94.600 19.380 24 070 43.450 
94.700 19.410 24.093 43.503 
94.800 19.440 24.115 43.555 
94.900 19.470 24.138 43.608 
95.000 19.500 24.160 43.660 
95.100 19.530 24.182 43.712 
95.200 19.560 24.205 43.765 
95.300 19.590 24.227 43.817 
95.400 19.620 24.250 43.870 
95.500 19.650 24.272 43.922 
95.600 19.680 24.294 43.974 
95.700 19.710 24.317 44.027 
95.800 19.740 24.339 44.079 
95.900 19.770 24 362 44.132 
96.000 19.800 . 24.384 44.184 
96.100 19.830 24.406 44.236 
96.200 19.860 24.429 44.289 
96.300 19.890 24.451 44.341 
96 4(Ј0 19.920 24.474 44.394 
96.500 19.950 24.496 44446 
96.600 19.980 24.518 '44.498 
96.700 20.010 24,541 44.551 
96 800 20.040 24.563 44.603 
96.900 20.070 24.586 44.656 
97.000 20.100 24.608 44.708 
97.100 20.130 24 630 44.760 
97 200 20.160 24.653 44.813 
97.300 20.190 24.675 44.865 
97.400 20.220 24.698 44.918 
97.500 20.250 24.720 Ј 44.970 
97.600 20.280 24.742 45.022 
97.700 20.310 24.765 45.075 
97.800 20.340 24.787 45.127 
97.900 20.370 24.810 45.180 
98.000 20.400 24.832 45.232 
98.100 ' 20.430 24.854 45.284 
98.200 20.460 24.877 45.337 
98.300 20.490 24.899 45,389 
98.400 20.520 24.922 45.442 
98.500 20.550 24.944 45.494 

Св Н 2 ^ 
(в (Џ Д ж 

Ѕ ^ ѕ и; а I ч о л 
!кс о а 

л 5 

о "У 
а Ѕ 

0 ѕ ѕ се 8, Кое? 

о Д I с 3 (в (11 Д 10 Ѕ 

Ѕ ^ Ѕ а Ѕ Ц Ѕ 
ѕ Р а И Ѕ ; ! з ѕ ѕ а ш ѕ В И 

1 3 4 

98.600 20.580 24.966 45.546 
98.700 20:610 24.989 45.599 
98.800 20.640 25.011 45.651 
98.900 20.670 25.034 45.704 
99.000 20.700 25.056 45.756 
99.100 20.730 25.078 45.808 
99.200 20.760 25.101 45.861 
99.300 20.790 25.123 45.913 
99.400 20.820 25.146 45.966 
99.500 20.850 25.168 46.018 
99.600 20.880 25.190 46.070 
99.700 20.910 25.213 46.123 
99.800 20.940 25.235 46.175 
99.900 20.970 25.258 46.228 
100.000 

ДО 
100.100. 21.000 ад.280 -6.280 

На месечниот сличен доход се плаќа на име: 
1) придонес за буџетите од личниот доход: 

а) од основицата до 100.100 дин. 21.000 дин.; 
б) од вишокот на основицата над 100.100 дин. 

40%; 
2) придонес за социјално' осигурување и при-

донес за станбена изградба: 
а) од основицата до 100.100 дин. 25.280 дин.; 
б ) од вишокот на основицата над 100.100 дрги. 

32%. 
II Т А Б Е Л А 

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ 
ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ СПО-
РЕД ПОСЕБНИТЕ НОРМИ, НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НОРМАТА ОД 
27% И НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗ-

ГРАДБА ПО НОРМАТА ОД 2% 

129 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.600 
1.700 
1.800 

Д. 900 
2.000 
2.100 
2.200 
2.300 

29 
58 
87 

116 
145 
174 
203 
232 
261 
290 
319 
348 
377 
406 
435 
464 
493 
522 
551 
580 
609 
638 
Ш 

29 
58 
87 

116 
145 
174 
203 
232 
261 
290 
319 
348 
377 
406 
435 
464 
493 
522 
551 
580 
609 
638 
667 
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2.400 696 696 9.200 2.668 2.668 2 500 — 725 725 9.300 1—Л 2.697 2.697 2.600 754 754 9.400 2.726 2.726 
2.700 783 783 9.500 2.755 2.755 2.800 - 812 812 9.600 2.784 2.7Ј34 2.900 - 841 841 9.700 , 2.813 2.813 3.000 - 870 870 9.800 2.842 2.842 ЗЛ00 899 899 9.900 2.871 2.871 3.200 928 928 10.000 2.900. ' 2.900 3.300 957 957 10.100 2.929 2.929 3.400 986 986 - 10.200 2.958 2.958 3.500 1.015 1.015 10.300 2.987 2.987 3 600 1.044 1.044 10.400 3.016 3.016 3.700 - 1.073 1.073 10.500 3.045 3.045 3.800 1.102 1.102 10.600 . 3.074 2.074 3.900 - 1.131 1.131 10.700 3.103 3.103 4.000 1.160 1.160 10.800 3.132 3.132 
4.100 1.189 1.189 10.900 3.161 3.161 4.200 1.218 1.218 11.000 . 3.190 3.190 
4.300 1.247 1.247 11.100 3.219 3.219 4.400 1.278 1,276 11.200 3.248 3.248 
4.500 1.305 1.305 11.300 3.277 3.277 
4.600 1.334 1.334 11.400 3.306 3 306 
4.700 1.363 1.363 11.500 3.335 3.335 
4 800 ' 1.392 1.392 11.600 3.364 3.364 
4.900 1.421 1.421 11.700 3.393 3.393 
5.000 1.450 1.450 11.800 ' 3.422 3.422 
5 100 1.479 1.479 11.900 3.451 3.451 
5.200 1.508 1.508 12.000 3.480 3.480 
5.300 - . 1.537 1.537 12.100 3.509 3.500 
5.400 - Д.566 1.566 12.200 - 3.538 3.538 
5.500 1.595 1.595 12.300 3.567 3.567 
5.600 1.624 1.624 12.400 3.596 3.596 
5.700 1.653 1.653 12.500 ' 3.625 3.625 5.800 1.682 1.682 12.600 3.654 3.654 
5.900 - 1.711 1.711 12.700 - 3.683 3.683 
6.000 - 1.740 1.740 12.800 3.712 3.712 
6.100 1.769 1.769 12:900 3.741 3.741 
6.200 — 1.798 1.798 13.000 3.770 3.770 
6 300 — 1.827 1.827 13.100 '3.799 3.799 
6.400 1.856 1.856 13.200 3.828 3.828 
6.500 1.885 1.885 13.300 - 3.857 3 857 
6.600 1.914 1.914 13.400 - 3.886 3.886 
6.700 1.943 1.943 13.500 3.915 3.915 
6.800 ' 1.972 1.972 13.600 3.944 3.944 
6.900 — 2.001 2.001 13.700 3.973 3.973 
7.000 — 2.030 2.030 13.800 4.002 4.002 
7.100 2.059 2.059 13.900 4.031 4.031 
7.200 — 2.088 2.088 14.000 - 4.060 4.060 
7.300 - 2.117 2.117 14.100 4.089 - 4.089 
7.400 — . 2.146 2.146 14.200 4.118 4.118 
7.500 2.175 2.175 14.300 4.147 4.147 
7.600 2.204 2.204 14.400 - . 4.176 4.176 
7.700 2.233 2.233 14.500 4.205 4.205 
7.800 2.262 2.262 14.600 4.234 4.234 
7.900 — . 2.291 2.291 14.700 4.263 4.263 
8.000 2.320 2.320 14.800 4.292 4.292 
8.100 — 2.349 2.349 14.900 4.321 4.321 
8.200 — 2.378 2.378 15.000 4.350 4.350 
8.300 — 2.407 2.407 15.100 10 4.376 4.386 
Ѕ.400 2.436 2.436 15.200 20 4.402 4.422 
8.500 2.465 2.465 15.300 30 4.428 4.45а 
8.600 2.494 2.494 15.400 40 4.454 4.494 
8.700 ... 2.523 2.523 15.500 50 4.480 4.530 
8.800 2.552 2.552 15.600 60 4.507 4.567 
8.900 2.581 2.581 15.700 70 4.533 4.603 
9.000 2.610 2.610 15.800' 80 4.559 4.639? 
9.100 2.639 2.639 15.900 ' 10 4.585 4.675 
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16.000 . 100 4.61Т ' 4.711 22.900 935 - 6.370 7.305 
16.100 110 ' 4.637. 4.747, 23.000 950 0.394 7.344 
16.200 120 4.663 4.783 23.100 965 6.419 7.384 
16.300 130 4.689 4.819 23.200 980 6.444 ' 7.424 
16.400 140 4.715 4.855 23.300 995 . 6.468 7.463 
16.500 150 4.741 '4.891 23.400 1.010 6.493 7.503 
16.600 160 4.768 '4.928 23.500, 1.025 6.518 ,7.543 
16.700 170 4.794 4.964 ' 23.600 1.040 6.542 7.582 
16.800 180 4.820 '4.500 23.700 1.055 6.567. 7.622 
16.900 190 4.846 5.036 23.800 1.070 6.592 7.062 
17.000 200 4.872 5.072 23.900 1.085 6.616 7.701 
17.100 210 4.898 5.108 24.000 1.100 6.641 7.741 
17.200 220 4.924 5.144 24.100 ' 1.115 6.666 7.781 
17.300 230 4.950 5.180 24.200 1.130 6.690 7.820 

, 17.400 240 4.976 5.216 24.300 1.145 6.715 7.860 
17.500 . 250 5.002 5.252 24.400 1.160 6.740 7.900 
17.600 / 260 5.029 5.289 24.500 1.175 6.764 7.939 
17.700 270 5.055 5.325 24.600 1.190 6.789 7.979 
17.800 280 5.081' 5.36И 24.700 1.205 6.814 8.019 
17.900 290 5.107 5,397 24.800 1.220 6.838 8.058 
18.000 300 5.133 5.43Ѕ 24.900 ' 1.235 6.863 8.098 
18.100 310 5.159 5.469 25.000 1.250 6.887 8.137 

' 18.200 320 5.185 5.505 25.100 .1.265 6.912 8.177 
18.300 , 330 5.211 5.5411 25.200 1.280 6.937 8.217 
18.400 : 340 5.237 5.577, 25.300 1.295 6.961 8.256 
18.500 350 5.263 5.613 25.400 1.310 6.986 8.296 
18.600 збо: 5.290 5.650 25.500 . 1.325 7.011 8.336 

. 18.700 . ^ 870 5.316 5.686 25.600 1.340 7.035 8.375 
Ѓ 18.800 . . 380 5.342 5.722 25.700 1.355 7.060 8.415 

18.900 ^ 390 5.368 ' 5.758 25.800 1.370 - 7.085 8.455 
' 19.000 400 5.394 5.794 25.900 1.385 7.109 8.494 
л 19.100 410 5.420 5.830 26.000 1.400 7.134 . 8.534 

19.200 -420 5.446 5.866 26.100 1.415 7.159 8.574 
19.300 430 5.472 5.902 26.200 1.430 7.183 8.613 
19.400 440 5.498 5.938 26.300 1.445 7.208 8.653 
19.500 450 5.524 5.974 26.400 1.460 7.233 8.693 
19.600 460 5.551 6.011 26.500 1.475 7.257 8.732 
19.700 470 5.577 6.047 26.600 1.490 7.282 8.772 
19.800 480 5.603 6.083 26.700 1.505 7.307 8.812 
19.900 490 5.629 6.119 26.800 1.520 7.331' 8.851 
20.000 500 5.655 6.155 26.900 1.535 7.356 8.891 
20.100 515 5.680 6.195 27,000 1.550 7.380 8.930 
20.200 530 5.704 6.234 - 27.100 1.565 7.405 8.970 
20.300 545 5.729 6.274 27.200 1.580 7.430 9.010 
20.400 560 5.754 6.314 27.300 1.595 7.454 9.049 
20.500 575 5.778 6.353 27.400 1.610 7.479 9.089 
20.600 590 - 5.803 6.393 27.500 1.625 7.504 9.129 
20.700 605 5.828 6.433 27.600 1.640 7.528 9.168 
20.800 620 5.852 6.472 27.700 1.655 7.553 9.208 
20.900 635 5.877 6.512 27.800 1.670 7.578 9.248 
21.000 650 5.901 , 6.551 27.900 1.685 7.602 9.287 

' 21.100 665 5.926 6.591 28.000 1.700 7.627 9.327 
21.200 680 5.951 6.631 28.100 1.715 7.652 9.367 
21.300 695 5.975 6.670 28.200 1.730 7.676 9.406 
21.400 710 6.000 6.710 28.300 1.745 7.701 9.446 
21.500 725 6.025 6.750 28.400 1.760 7.726 9.486 
21.600 740 6.049 6.789 28.500 1.775 7.750 9.525 
21.700 755 6.074 6.829 28.600 1.790 7.775 9.565 
21.800 770 - 6.099 6.869 28.700 1.805 7.800 9.605 
21.900 785 6.123 6.908 28.800 1.820 7.824 9.644 
22.000 800 6.148 6.948 28.900 1.835 7.849 9.684 
22.100 815 6.173 6.988 29.000 1.850 7.873 9 723 
22.200 - 830 6.197 7.027 - 29.100 1.865 7.898 0.763 
22.300 845 6.222 7.067 29.200 1.880 7.923 9.803 
22.400 860 6.247 7.107 29.300 1.895 7.947 9.842 
22.500 875 6.271 7.146 29.400 1.910 7.972 9,832 
22.600 ' 890 6.296 ' 7.186 29.500 1.925 7.997 9.922 
22.700 905 6.321 7.226 29.600 1.940 8.021 9.961 
22.800 920 6.345 7.265 29.700 1.955 8.046 10.001 
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29.800 1.070 
29.900 1.985 
30.000 2.000 
30.100 2.015 
30.200 2.030 
30.300 2.045 
30.400 2.060 
30.500 2.075 
30.600 2.090 
30.700 2.105 
30.800 2.120 
30.900 2.135 
31.000 2.150 
31.100 2.165 
31-200 2.180 
31.300 2.195 
31.400 2.210 
31.500 - 2.225 
31.600 2.240 
31.700 2.255 
31.800 2.270 
31.900 2.285 
32.000 2.300 
32.100 2.315 
32.200 2.330 
32.300 2345 
32.400 2.360 
32.500 2.375 
32.600 2.390 
32.700 2.405 
32.800 2.420 
32.900 2.435 
33.000 2.450 
33.100 2.465 
33.200 2.480 
33.300 2.495 
33.400 2.510. 
33.500 2.525 
33.600 2.540 
33.700 2.555 
33.800 2.570 
33.900 2.585 
34.000 2.600 
34.100 2.615 
34.200 2.630 
34.300 2.645 
34.400 2.660 
34.500 2.675 
34.600 2.690 
34.700 2.705 
34.800 2.720 
34.900 2.735 
35.000 2.750 
35.100 2.765 
35.200 2.780 
35.300 2.795 
35.400 2.810 
35.500 2.825 
35.600 2.840 
35.700 2.855 
35.800 2.870 
35.900 2.885 
36.000 2.900 
36.100 2.915 
36.200 2.930 
36.300 2.945 
36.400 2.960 

8.071 10.041 
8.095 10.080 
8.120 10.120 
8.145 10.160 
8.169 10.199 
8.194 10.239 
8.219 10.279 
8.243 10.318 
8.268 10.358 
8.293 10.398 
8.317 10.437 
8.342 10.477 
8.366 10.516 
8.391 10.556 
8.416 10.596 
8.440 10.635 
8.465 10.675 
8.490 10.715 
8.514 10.754 
8.539 10.794 
8.564 10.834 
8.588 10.873 
8.613 10.913 
8.638 10.953 
8.662 10.992 
8.687 11.032 
8.712 11.072 
8.736 11.111 
8.761 11.151 
8.786 11.191 
8.810 11.230 
8.835 11.270 
8.859 11.309 
8.884 11.349 
8.909 11.389 
8.933 11.428 
8.958 11.468 
8.983 11.508 
9.007 11.547 
9.032 11.587 
9.057 11.627 
9.081 11.666 
9.106 11.706 
9.131 11.746 
9.155 11.785 
9.180 11.825 
9.205 11.865 
9.229 11.904 
9.254 11.944 
9.279 11.984 
9.303 12.023 
9.328 12.063 
9.352 12.102 
9:377 12.142 
9.402 12.182 
9.426 12.221 
9.451 12.261 
9.476 12.301 
9.500 12.340 
9.525 12.380 
9.550 12.42С-
9.574 12.459 
9^599 12.499 
9.624 12.539 
9.648 12.578 
9.673 12.618 
0.697 12.657 

36.500 2.975 
36.600 2.990 
36.700 3.005 
36.800 3.020 
36.900 3.035 
37.000 3.050 
37.100 3.065 
37.200 3.080 
37.300 3.095 
37.400 3.110 
37.500 3.125 
37.600 3.140 
37.700 3.155 
37.800 3.170 
37.900 3.185 
38.000 3.200 
38.100 3.215 
38.200 3.230 
38.300 3.245 
38.400 3.260 
38.500 3.275 
38.600 3.290 
38.700 3.305 
38.800 3.320 
38.900 3.335 
39.000 3.350 
39.100 3.365 
39.200 3.380 
39.300 3.395 
39.400 3.410 
39.500 3.425 
39.600 3.440 
39.700 3.455 
39.800 3.470 
39.900 3.485 
40.000 3.500 
40.100 3.520 
40.200 3.540 
40.300 3.560 
40.400 3.580 
40.500 3.600 
40.600 3.620 
40.700 3.640 
40.800 3.660 
40,900 3.680 
41.000 3.700 
41.100 3.720 
41.200 3.740 
41.300 3.760 
41.400 3.780 
41.500 3.800 
41.600 3.820 
41.700 3.840 
41.800 3.860 
41.900 3.880 
42.000 3.900 
42.100 3.920 
42.200 3.940 
42.300 3.960 
42.400 3.980 
42.500 4.000 
42.600 4.020 
42.700 4.040 
42.800 4.060 
42.900 4.080 
43.000 4.100 
43.100 4.120. 

9.722 12.69? 
9.747 12.737 
9.772 12.777 
9.786 12.816 
9.821 12.856 
9.845 12.895 
9.870 12.935 
9.895 12.975 
9.919 13.014 
9.944 13,054 
^969 13.094 
9.993 13.133 

10.018 13.173 
10.043 13.213 
10.067 13.252 
10.092 13.292 
10.117 13.332 
10.141 13.371 
10.166 13.411 

п 10.191 13.451 
"10.215 1 13.490 
10.240 13.530 
10.265 13.570 
10.289 13.609 
10.314 13.649 
10.338 13.688 
10.363 - 13.728 
10.388 13.768 
10.412 13.807 
10.437 13.847 
10.462 13.887 
10.486 13.926 
10.511 13.966 
10.536 14.006 
10.560 14.045 
10.585 14.085 
10.608 14.128 
10.631 14.171 
10.655 14.215 
10.678 14.258 
10.701 14.301 
10.724 14.344 
10.747 14.387 
10.771 14.431 
10.794 14.474 
10.817 14.517 
10.840 14.560 
10.863 14.603 
10.887 14.647 
10.910 14.690 
10.933 14.733 
10.956 14.776 
10.979 14.819 
11.003 14.863 
11.026 14.906 
11.049 - 14.949 
11.072 14.992 
11.095 15.035 
11.119 15.079 
11.142 15.122 
11.165 15.165 
11.188 15.208 
11.211 15.251 
11.255 15.295 
11.258 15.338 
11.281 15.381 
И.304 15.424 
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ј јЦѕг' II 'I 
1 2 3 ', 4 

43,200 4.140 11.327 15.467 
43.300 4.160 11.351 . 15.511 
43.400 А.т 11.374 Д5.554 
43.500 4.200 11.397 . 15.597 
43.600 4.220 11,420 15.640 
43.700 4.240 11443 15.683' 
43.800 4.260 11.467 15.727 
43.900 4.280 11.490 ' 15.770 
44.000 4.300 11.513 15.813 
44.100 4.320 11.536 15.856 
44.200 4^340 11.559 15.899 
44.300 с л е п 11.583 15.943 
44.400 4.1ПГ) 11.606 15.9.86 
44.500 4.409 11.629 16,029 
44.600 4.420 11.652 16.072 
44.700 4.440 11.675 16.115 
44.800 4.460 11.699 16.159 
44.900 4.480 11.722 16.202 
45.000 4.500 11.745 16.245 
45,100 4.520 11.768 16.288 
45.200 4.540 11,791 16.331 -
45.300 4.560 11.815 16.375 
45.400 4.580 11.838 16.418 
45.500 4.600 11.861 16,461 
45.600 4.020 11.884 16.504 
45.700 4.049 11.907 16.547 
45.800 4.030 11.931 16.591 
45.900 4.680 ' 11.954 16.634 
46.000 . 4.700 11.977 16.677 
46.100 4.720 12.000 16.720 
46.200 4.740 12.023 16.763 
46.300 4.760 12.047 16.807 
46.400 4.780 12.070 16.850 
46.500 4.800 12.093 16.893 
46.600 4.820 12.116 16.936 
46.700 4.840 12.139 16.979 ' 
46.800 4.860 12.163 17.023 , 
46.900 4.880 12.186 17.066 
47.000 4.900 12.209 17.109 
47.100 4.920 12.232 17.152 
47.200 4.940 12.255 17.195 
47.300 4.960 12.279 17.239 
47.400 4.980 12.302 17.282 
47.500 5.000 12.325 17.325 
47.600 5.020 12.348 17.368 
47.700 5.040 12.371 17:411 
47.800 5.060 12.395 17.455 
47.900 5.080 12.418 17.498 
48.000 5.100 12.441 17.541. 
48.100 5.120 12.464 17.584 
48.200 5.140 12.487 17.627 
48.300 5.160 12.511 17.671 
48.400 5.180 12.534 17.714 
48.500 5.200 12.557 17.757 
43.600 5.220 12.580 17.800 
48.700 5.240 ^ 12.603 17.843, 
48.300 5.260 12.627 17.887 
48.900 5.280 12.650 17.930 
49.000 5.300 12.673 17.973 
49.100 5.320 12.696 18.016 , 
49.200 5.340 12.719 18.059 
49.300 5.360 12.743 18.103 
49.400 5.380 12.766 18.146 
49.500 5.400 12.789 18.189 
49.600 5.420 12.812 18.232 
49.700 5.440 12.835 18.275 
49.800 5.460 12.859 18.319 
49.900 5.480 12.882 ^ 8.362 

о К I к Ѕ л Св ф ч ^ ѕ и а л ч 
у ф 

4) 
В се се 

и с 

1 ' Ј 2 3 4 

50.000 5.500 12.905 18.405 
50.100 5.520 12.928 18.448 
50.200 5.540 12.951 18.491 
50.300 5.560 12.975 18.535 
50.400 5.580 . 12.998 18.578 
50.500 . 5.600 13.021 18.621 
50.600 5.620 13.044 18.664 
50.700 5.640 13.067 18.707 
50.800 5.660 13 091 18.751 
50.900 , 5.680 13.114 18.794 

' 51.000 5.700 ѕ 13.137 18.837 
51.100 5.720 13.160 18.880 
51.200 5.740 13.183 18.923 
51.300 5.760 13.207 18.967 

„: 51.400 5.780 13.230 194)10 
51.500 5.800 13.253 19.053 
51.600 5.820 13.276 19.096 
51.700 5.840 13.299 19.139 
51.800 5.860 13.323 19.183 
51.900 5.880 13.346 19.226 

- 52.000 5.900 13.369 19.269 
52.100 5.920 13.392 19.312 
52.200 5.940 13.415 19.355 
52 300 5.960 13.439 19.399 
52.400 5.980 13.462 19.442 
52.500 6.000 13.485 19.485 
52.600 6.020 13:508 19.528 
52.700 6.040 13.531 19.571 
52.800 „ 6.060 13.555 19.615 
52.900 6.080 13.578 19.658 
53.000 6.100 13.601 19.701 
53.100 6.120 13.624 19.774 

- 53.200 6.140 13.647 19.787 
53.300 6.160 13.671 19.831 

- 53.400 '6.180 13.694 19.874 
53.500 6.200 13.717 19.917 
53.600 6 220 13.740 19.960 
53.700 6.240 ' 13.763 20.003 

- 53.800 6.260 13.787 20.047 
53.900 6.280 13.810 20.090 
54.000 6.300 13.833 20.133 

. 54.100 6.320 13.856 20.176 
54.200 6.340 13.879 20.219 
54.300 6.360 13.903 20.263 
54.400 6.380 13,926 20.306 
54.500 6.400 13.949 20.349 
54.600 0.420 13.972 ' 20.392 
54.700 6.440 13.995 20.435 
54.800 - 6.460 14.019 20.479 
54.900 6.480 14.042 20.522 
55.000 (3.500 14.065 20.565 
55.100 6.520 14.088 20.608 
55.200 6.540 14.111 20.651 
55.300 6.560 14.135 20.695 
55.400 6.580 14.158 20.738 
55.500 6.600 14.181 20.781 
55.600 6.620 14.204 20.824 
55.700 6.640 14.227 20.867 
55.800 6.660 14,251 20.911 
55.900 ' 6.680 14.274 20.954 
56.000 6.700 14.297 20.997 
56.100 6.720 14.320 21.040 
56.200 6.740 14.343 21.083 
56.300 ' 6.760 14.367 21.127 
56.400 6.780 14,390 21.170 
56.500 6.800 14.413 21.213 . 
56.600 6.820 14.436 21.256 
56.700 6.840 14.459 21.299 
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56.800 ' 6.860 14.483 21.343 
56.900 ' 6.880 14.506 21.386 
57.000 6.900 14.529 ' 21.429 
57.100 6.920 14.552 21.472 
57.200 6.940 . 14.575 21.515 
57.300 6.960 14.599 21,559 
57.400 6.980 14.622 21.602 
57.500 7.000 14.645 21.645 
57.600 7.020 14 668 21.688 

. 57.700 7.040 14.691 21.731 
57.800 7.060 14.715 21,775 
57.900 ' 7.080 14.738 ' ' 21.818 
58.000 7.100 14.761 21,861 
58.100 7.120 14,784 21.904 
58.2,00 7.140 14.807 21.947 
58.300 7.160 14 831 21.991 
58.400 7 180 14.854 22.034 , 
58.500 7.200 14.877 22.077 
58.600 7.220 14.900 22.120 
58.700 7.240 14.923 22.163 
58.800 7.260 14.947 22.207 
58.900 7.280 14.970 22.250 
59.000 7.300 14 993 22.293 
53 100 7.320 15.016 22.336 
59.200 7.340 15.039 22.379 
59.300 7.360 15.063 22.423 
59.400 7.380 15.086 22 466 
59.500 7.400 15.109 22.509 
59.600 7.420 15.132 22.552 
59.700 7.440 15 155 22 595 
59.800 7.460 15.179 22.639 
59.900 7.480 15.202 22.682 
60.000 7.500 15.225 22.725 
60.100 7.530 15.245 - 22.775 
60.200 7.560 15.266 22.826 
60.300 7.590 15.286 22.876 
60.400 7.620 15.306 22.926 
60.500 7.650 15.326 22.976 ! 

60.600 7.680 15.347 23.027 
60.700 7.710 15,367 23.077 а 
60.800 7.740 ' 15.387 23.127 
60.900 7.770 15.408 23.178 
61.000 7.800 15.428 23.228 . 
61.100 7.830 15.448 23.278 
61.200 7.860 15.469 23.329 " 
61.300 7.890 ^5.489 23.379 
61.400 7.920 15.509 23.429 
61.500 7.950 15.529 23.479 л 
61.600 7.980 15.550 23.530 
61.700 8.010 15.570 23.580 " 
.61.800 8.040 15.590 23.630 . 
61.900 8.070 15.611 23,681 
62,000 8.100 15.631 23.731 ^ 
62.100 8.130 15.651 23.781 т 
62.200 8.160 ' 15.672 23.832 
62.300 „ 8.190 15.692 - 23.882 
62.400 8.220 15.712 23.932 ^ 
62.500 8.250 15.732 23.982 
62.600 8.280 15.753 24.033 
62.700 8.310 15.773 24.083 
62.800 8.340 15.793 24.133 
62.900 8.370 15.814 24.184 
63.000 8.400 15.834 24.234 
63.100 . 8.430 15.854 24.284 
63.200 ' 8.460 15.875 24.335 
63.300 8.490 15.895 24.385 
63.400 8.520 15.915 - 24.435 
63,500 8.550 15.935 24.485 

л н Ѕ н 
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63.600 8.580 15.956 ' 24.536 
63.700 8.610 15.976 24.586 
63.800 8.640 15.996 24.636 
63.900 8.670 16.017 24.687 
64.000 8.700 16.037 24.737 
64.100 8.730 16.057 . 24.787 
64.200 8.760 16.078 24.838 
64.300 8.790 16.098 24.888 
64.400 8.820 16.118 24.938 
64.500 8.850 16.138 24.988 
64 600 8.880 16.159 25.039 
64.700 8.910 16.179 25.089 
64.800 8.940 16.199 25.139 
64.900 8.970 16.220 25.190 
65 ООО 9.000 16.240 . 25.249 
65.100 9.030 16.260 25.290 
65.200 9.060 16.281 25.341 
65.300 . 9.090 16.301 25.391 
65.400 9.120 16.321 1 25.441 
65.500 9.150 16.341 25.491 
65.600 9.180 16 362 25.542 
65.700 9.210 16.382 25.592 
65.800 9.240 - 16.402 25.642 
65.900 9.270 16.423 25.693 
66.000 9.300 16.443 25.743 
66.100 9.330 16.463 25.793 
66 200 - 9 360 16.484 25.844 
66.300 9.390 16.504 25.894 
66.400 9.420 16.524 25.944 
60,500 9.430 16.544 25.994 
63 600 9.480 16.565 26.045 
66 700 9.510 16.585 26.085 
66 800 9.540 Г6.605 26.145 
66 900 9.570 16.626 26.196 
67.000 9.600 16.646 26.246 

' 67.100 9.630 16.666 26.296 
67 200 9.660 16.687 26.347 

, 67.300 9.690 16.707 . 26.397 
67 400 9.720 16.727 26.447 
67 500 Ѕ.750 16.747 26.497 
67.600 9.780 16.768 26.543 

, 67 700 9.810 16.788 26.598 
67.800 9.840 16.808 26.048 
67.900 9.870 16.829 26.690 
68.000 9.900 16.849 26.749 
68.100 9.930 16.869 26.799 
68.200 9.960 16.890 26.850 
68.300 9.990 16.910 26.900 
68.400 10.020 16.930 26.950 
68.500 10.050 16.950 27.000 
68.600 10.080 16.971 27.051 
68.700 10.110 16.991 27.101 
68 800 10.140 17 011 27.151 

, 68.900 10.170 17.032 27.202 
69.000 10.200 17.052 27.252 
69 100 10.230 17.072 27.302 
69.200 10.260 17.093 27.353 
69.300 10.290 17.113 27.403 
69.400 10.320 17.133 27.453 
69.500 10.350 17.153 27.503 
69.600 10.380 17.174 27.554 
69.700 10.410 17.1944 27.604 
69.800 10.440 17.214 27.654 
69.900 10.470 17.235 % 27.705 
70.000 10.500 17.255 27.755 
70.100 1СР.530 17.275 27.805 
70.200 10.560 17.296 27.856 
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70 300 
70.400 
70.5,00 
70 600 
70.700 
70.800 
70.900 
71.000 
71.100 
71.200 
71.300 
71.400 
71.500 
71.600 
71.700 
71.800 
71.900 
72.000 
72.100 
72.200 
72.300 
72.400 
72.500 
72.600 
72.700 
72.800 
72.1/00 
73.000 
73.100 
73.200 
73,300 
73 400 
73.500 
73.600 
73.700 
73.800 
73.900 
74.000 
74.100 
74.200 
74.300 
74.400 
74.500 
74.600 
74.700 
74.800 
74.900 
75.000 
75.100 
75.200 
75.300 
75.400 
75.500 
75.600 
75.700 
75.800 
75.900 
76.000 
76.100 
76.200 
76.303 
76.400 
76.500 
76.600 
76.700 
76.800 
76.900 

10.590 
10.620 
10.650 
10.680 
10.710 
10.740 
10.770 
10.800 
10.830 
10.8С0 
10.890 
10.920 
10.950 
10.980 
11.010 
11.040 
11.070 
11 100 
11.130 
11.160 
11.190 
11.220 
11.230 
11.280 
11.310 
11.340 
11.370 
11.400 
11.430 
11.460 
11.4Ѕ0 

, 11.520 
' 11.550 
11.580 
11.610 
11.640 
11.670 
11.700 
11.730 
11.760 
11.790 
11.820 
11.850 
11.880 
11.910 
11.940 
11.970 
12.000 
12.030 
12.060 
12.090 
12.120 
12.150 
12.180 
12.210 
12.240 
12.270 
12.300' 
12.330 
12.360 
12.390 
12.420 
12.450 
12.480 
12.510 
12.540 
12.570 

17.316 
17.336 
17.356 
17.377 
17.397 
17.417 
17.438 
17.458 
17.478 
17.499 
17.519 
17.539 
17.559 
17.580 
17.600 
17.620 
17.641 
17.661 
17.681 
17.702 
17.722 
17.742 
17.762 
17.783 
17.803 
17.823 
17.844 
17.864 
17.884 
17.905 
17.925 
17.945 
17.965 
17.986 
18.006 
18.026 
18.047 
18.067 
18.087 
18.108 
18.128 
18.148 
18.168 
18.189 
18.209 
18.229 
18.250 
18.270 
18.290 
18.311 
18.331 
18.351 
18.371 
18.392 
18.412 
Д8.432 
18.453 
18.473 
18.493 
18.514 
18.534 
18.554 
18.574 
18.595 
18.615 
18.635 
18.656 

27.906 
27.956 
28.006 
28.057 
28.107 
28.157 
28.208 
28.258 
28.298 
29.359 
28.409 
28.459 
28.509 
28.560, 
28.610 
28.660 
28.711 
28.761 
28.811 
28.802 
28 912 
28.962 
29.012 
29.063 
29.123 
29.163 
29.214 
29.264 
29.304 -
29.365 
29.415 
29.465 
29.515 
29.566 
29,616 
29.666 
29.717 
29.767 
29.817 
29.868 
29.918 
29.968 ' 
30.018 
30.069 
30.119 
30 Д 69 
30.220 
30.270 
30.320 
30.371 
30.421 
30.471 
30.521 
30.572 
30.622 
30.672, 
30.723 
30.773 
30.823 
30.874 
30.924 
30.974 
31.024 
31.075 
31.125 
31.175 
31.226 

77.000 
77.100 
77.200 ' 
77.300 
77.400 
77.500 
77.600 
77.700 
77.800 
77.900 
78.000 
78.100 
78.200 
78.300 
78.400 
78 500 
78.600 
78.700 
78.800 
78.900 
79.000 
79.100 
79.200 
79.300 
79.400 
79.500 
79.600 
79.700 
79.800 
79.900 
80.000 
80.100 
80.200. 
80.300 
80.400 
80.500 
80.600 
80.700 
80.800 
80.900 
81.000 
81.100 
81.200 
81.300 
81.400 
81.500 
81.600 
81 700 
81.800 
81.900 
82.000 
82.100 
82.200 
82.300 
82.400 
82.500 
82.600 
82.700 
82.800 
82.900 -
83.000 
83.100 
83.200 
83.300 
83.400 
83.500 
83.600 

12.600 
12.630 
12.660 
12.690 
12.720 
12.750 
12 780 
12.810 
12.840 
12.870 
12.900 
12.930 
12.960 
12.990 
13.020 
13.050 
13.080 
13.110 
13.140 
13.170 
13.200 
13.230 
13.260 
13.290 
13.320 
13.350 
13.380 
13.410 
13.440 
13.470 
13.500 
13.530 
13.560 
13.590 
13.620 
13.650 
13.680 
13.710 
13.740 
13.770 
13.800 
13.830 
13.860 
13.890 

43.920 
13.950 
13.980 
14.010 
14.040 
14.070 
14.100 
14.130 
14.160 
14.190 
14.220 
14.250 
14.280 
14.310 
14.340 
14.370 
14.400 
14.430 
14.460 
14.490 
14.520 
14.550 
14.580 

18.676 
18.696 
18.717 
18.737 
18.757 
18 777 
18.798 
18.818 
18.838 
18.859 
18.879 
18.899 
18.920 
18.940 
18.960 
18.980 

, 19.001 
19 021 
19.041 
19,062 
19.082 
19.102 
19.123 
19.143 
19.163 
19.183 
19.204 
19.224 
19.244 
19.265 
19.285 
19.305 
19.326 
19.346 
19.366 
19.386 
19.407 
19.427 
19.447 
19.468 
19.488 
19.508 
19.529 
19.549 
19.569 
19.589 , 
19.610 
19.630 
19.650 

. 19.671 
19.691 
19.711 
19.732 
19.752 
19.772. 
19.792 
19.813 
19 833 
19.853 
19.874 
19.894 
19.914 
19.935 
19.955 
19.975 
19.995 
20.016 

31.276 
31.326 
31.377 
31.427 
31.477 
31.527 
31.578 
31.628 
31.678 
31.729 
31.779 
31.829 
31.880 
31.930 
31.980 
32.030 
32.081 
32.131 
32.181 
32.232 
32.282 
32.332 
32.383 
32.433 
32.483 
32.533 
32.584 
32.634 
32.684 
32.735 
32.785 
32.835 
32.886 
32.936 
32.986 
33.036 
33.087 
33.137 
33.187 
33.238 
33.288 
33.338 
33.389 
33.439 
33.489 
33.539 
33.590 
33.640 
33.690 
33.741 
33.791 
33.841 
33:892 
33.942 
33.992 
34.042 
34.093 
34.143 
34.193 
34.244 
34.294 
34.344 
34.395 
34.445 
34.495 
34.545 
34.596 
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1 2 '6 4 ) 2 4 

83.700 14.610 20.036 34.646 90.400 16.620 21.396 38.016 
83.800 14.640 20.056 34 696 90.500 16.650 21.416 38.066-
83.900 14.670 20.077 34.747 90.600 16.680 21.437 38.117 
84.000 14.700 20.097 34.797 90.700 16.710 21.457 33.167 
84.100 ' 14.730 20.117 34.847 90 800 16.740 21.477 38.217 
84.200 14.760 20.138 34.898 90.900 16.770 21.493 38.268 
84.300 14,790 20.158 34.948 91,000 16.800 21.518 38.318 
84.400 14.820 20.178 34.998 91.100 16.830 21.538 38.368 
84.500 14.850 20.198 35.048 91.200 16.860 21.559 38.419 
84.600 14.880 20.219 35.099 91.300 . 16.890 21.579 38.469 
84.700 14.910 20.239 35.149 .91.400 16.920 .21.599 38.519 
84.800 14.940 20-259 35.199 91.500 16.950 21,619 38.569 
84.900 14.970 - 20.280 35.250 ' .91,600 16.980 . 21.640 38.620 
85.000 15.000 20.300 35.300 91.700 17.010 21.660 38.670 
85.100 ,15.030 20.320 35.350 91.800 17.040 21.680 38.720 
85.200 15.060 20.341 35.401 ' 91.900 . ' 17.070 21.701 38.771 
85.300 15.090 20.361 . 35.451 92.000 17.100 21.721 38.821 
85.400 15.120 20.381 35.501 92.100 17.130 21.741 .38.871 
85.500 15.150 20.401 35.551 92.200 17.160 21.762 38.922 
85.600 15.180 20.422 35,602 92.300 17.190 21.782 38.972 
85.700 15.210 20.442 35.652 92.400 , 17.220 21.802 39.022 
85.800 15.240 20.462 35.702 92.500 17.250 21.822 39.072 
85.900 15.270 20.483 35.753 92.600 17.280 21.843 - 39.123 
86.000 .15.300 20.503 35.803 92.700 17.310 21.863 39.173 
-86 100 15.330 20.523 35.853 92.800 17.34п 21.883 39.223 
86.200 - 15.360 20.544 35.904 92.900 17.370 21.904 39.274 
86,300 15.390 20.564 35.954 93.000 17.400 . , 21.924 39.324 
86.400 15.420 20.584 36.004 93.100 17.430 21.944 39.374 
86.500 15.450 20.604 36.054 93.200 17.460 21.965 39.425 
86.600 15.480 20.625 36.105 93.300 17.490 21.985 39.475 
86.700 15.510 20.645 36.155 93.400 17.520 22.005 - 39.525 
86.800 15.540 20.665 36.205 93.500 17.550 22.025 39.575 
86.900 , 15.570 20.686 36.256 93.600 17.580 22.046 39.626 
87.000 15.600 20.706 36.306 93.700 17.610 22.066 39.676 
87.100 15.630 20.726 36.356 93.800 17.640 22.086 39.726 
87.20^ 15.660 20.747 36.407 93.900 17.670 22.107 39.777 
87 300 - - 15.690 20.767 36.457 94.000 17.700 22.127 39.827 
87.400 15.720 20.787 36.507 94.100 17.730 22.147 39.877 
87.500 15.750 1 . 20.807 '36.557 94.200 17.760 22.168 39.928 
87.600 15.780 20.828 36.608 94.300 17.790 22.188 39.978 

' 87.700 15.810 . 20.848 36.658 94.400 17.820 22.208 40.028 
87.800 15.840 20.868 36.708 94.500 17.850 22.228 , 40.078 
87.900 15.870 20.889 36.759 94.600 17.880 22.249 40.129 
88.000 15.900 20.909 36.809 94.700 17.910 22.269 40.179 
88.100 15.930 20.929 36,859 94.800 17.940 22.289 40.229 
88.200 15.960 20.950 36.910 94.900 17.970 22.310 40.280 
88.300 15.990 ' 20.970 36,960 95.000 18.000 22.330 40.330 
88.400 16.020 20.990 37.010 95.100 18.030 22.350 40.380 
88.500 16.050 21.010 37.060 95.200 18.060 22.371 ' 40.431 
88.600 16.080 21.031 37.111 95.300 18.090 22.391 "40.481 
88.700 16.110 21.051 37.161 95.400 18.120 22.411 40.531 
88.800 16.140 21.071 37.211. 95.500 18.150 22.431 40.531 
88 900 16.170 21.092 37.262 95.600 18.180 22.452 40.632 
89.000 16.200 - 21.112 37.312 95.700 18.210 22.472 40.682 
89.100 16.230 21.132 37.362 95.800 18.240 22 482 40.732 
89.200 16.260 21.153 37.413 . 95.900 18.270 22.513 40.783 
89.300 16.290 21.173 37.463 ' 96.000 4 18.300 22.533 40.833 
89.400 16.320 21.193 37.513 96.100 18.330 22.553 40.883 
89.500 16.350 21.213 37.563 96.200 18.360 22.574 40.934 
89.600 16.380 21.234 37.614 96.300 18.390 22.594 40.984 
89.700 16.410 21.254 37.664 96.400 18.420 22.614 41.034 
89.800 16.440 21.274 37.714 96.500 18.450 22.634 41.084 
89.900 16.470 21.295 37.765 96.600 18.480 22 655 41.135 
90.000 16.500 21.315 37.815 96.700 18.510 22,675 41.185 
90.100 16.530 21.335 37.865 96.800 4 18.540 22.635 41.235 
90.200 16.560 21.356 37.916 96.900 18.570 22.716 41.286 
90.300 16.590 21.376 37.966 97.000 18.600 22.736 , 41.336 
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1 1 1 1 1 1 1ШП 1 Ш 

1 

97.100 18.630 22.756 41.386 
97.200 18.660 22.777 41.437 
97.300 - 18.690 22.797 41.487 
97.400 18.720 22.817 41.537 
97.500 18.750 22.837 41.587 
97.600 18.780 2'2.858 41.638 
97.700 18.810 22.878 41.688 
97.800 -18.840 22.898 41.738 
97.900 18.870 22.919 41.789 
98.000 18.900 22.939 41.839 
98100 18.930 22.959 41.889 
98.200 187960 22.980 41.940 
98.300 18.990 23.000 41.990 
98.400 19.020 23.020 42.040 
98.500 19.050 23.040 42.090 
98.600 19.080 23.061 42.141 
98.700 19.110 23.081 42.191 
98.800 19.140 23.101 42.241 
98.900 19.170 23.122 42.292 
99.000 ' ' 19.200 23.142 . 42.342 
99.100 19.230 23.162 42.392 
99.200 19.260 23.183 42.443 
99.300 19-.290 23.203 42.493 
99.400 19.320 23.223 42.543 
99.500 19.350 23.243 42.593 
99.600 19.380 23.264 42.644 
99.700 19.410 23.284 42.694 
99.800 19.440 23.304 42.744 
99.900 19.470 23.325 42.795 
100.000 

до 
.00.100 19.500 23.345 42.845 
На месечниот личен доход над 100.000 динари 

се плаќа на име: 
1) придонес за буџетите од личниот доход: 

а) од основицата до 100.100 дин. 19.500 дин.; 
б) од вишокот на основицата над 100.100 дин. 

40%; 
2) придонес за социјално, осигурување и при-

донес за станбена изградба: 
а) од основицата до 100.100 дин. 23.345 дин.; 
б) од вишокот на основицата над 100.100 дин. 

29%. 

337. 
Врз основа на членот 25 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), -а во 
согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДОДАТОЦИТЕ, 
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ИЗДАТОЦИТЕ ШТО ,СЕ 
ПРИЗНАВААТ КАКО ПЛАТИ ПРЕД УТВРДУВА-
ЊЕТО НА ДОБИВКАТА ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СТО-

ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Од вкупниот приход на определени стопански 

организации што го расно дел,ув аат вкупниот приход 
врз основа на утврдува-ње на добивката можат да 
се издвојат пред утврдувањето на добивката дода-
тоците, надоместоците и издатоците што се призна-
ваат како плати од чл. 25 под а) точ. 4—8 и под б) 
точ. 9—11 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации, како и дода-
тоците на членовите на посада на бродовите што пре-
везуваат опасни товари, зголемувањето на тариф-
ните ставови на членовите на посади на бродовите 
што пловат на Далечниот Исток и наградите на 
пере ен а л от на претпријатието „Бродоспас" што со 
особено залагање ќе се истакне при спасување на 

настрадан^ бродови, и тоа во износите ,и под усло-
вите определени со оваа наредба. 

Како определени стопански организации се под-
разбираат стопанските организации наведени во тон. 
5, 6, 8 под а) и 9—11 под б) од членот 25 на уредбата 
од претходниот став, односно во кои се изведуваат 
работите поброени во точ. 4 и 7 под а) од истиот 
член. 

II. Додатоците, надоместоците и издатоците од 
претходната точка се признаваат на товар на вкуп-
ниот приход пред утврдувањето на добивката на ј -
многу во износите утврдени во тарифните правил-
ници од 1954 година односно утврдени во прописите 
за платите што важеле за истата година. 

Стопанските организации се должни, од односна-
та документација да изработат список "на одделни 
издатоци што им се признаваат како плати пред 
утврдување на добивката (освен издатоците од точ. 
ТИ на оваа наредба) со следните податоци: 

1) вид на доходот, надоместокот или издатокот; 
2) квалификација на работното место за кое се 

определува додатокот, надоместокот или издатокот; 
3) височина о а -додатокот, надоместокот или из-

датокот по "час или по друго мерило од тарифниот 
правилник во 1954 година. 

Списокот го потпишуваат претседателот на 
управниот одбор, директорот и раководителот на 
сметководството на стопанската организација. Сто-
панската организација е должна податоците з а в е -
дени во списокот да му ги поднесе на заверка на 
управниот орган за прашањата на трудот на на-
длежниот народен одбор на околијата и така заве-
рените податоци на стопанскта организација ќе и 
служат како документација пред финансиските орт 
гани за признавање на наведените издатоци во ,пла-
ти пред утврдувањето на добивката. 

Стопанските ' организации што во тарифните 
правилници од 1954 година ја немале утврдено ви-
сочината на некои или на сите наведени издатоци, 
а ќе пристапат кон изведување на работите за кои 

,се исплатуваат некои о^ признаените додатоци, на-
доместоци или издатоци во см-исла на оваа наредба, 
како новооснованите стопански организации, при 
утврдувањето на височината од претходниот став ќе 
постапат согласно со одредбата на членот 27 став 1 
и со поблиските прописи од ставот 3 на истиот член 
од Уредбата за платите на работниците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/57). 

III. По исклучок од одредбите од ставот 1 на 
претходната точка.можат да се признаат во цената 
н,а чинењето издатоците од точката I на оваа наред-
ба и во поголеми износи од износите од 1854 година, 
и тоа: 

1) во воздушниот сообраќај: додатокот за испол-
нување на нормата на летањето кој може да изне-
сува најмногу до 1 динар по прелетан километар; 

2) во речниот сообраќај: 
а) додатоците за вкрцаниот персонал на бро-

довите-цистерни (танкери) во височината најмногу 
до 10% од тарифниот став; 

б) износот на странската валута за вкрцаниот 
- персонал за време престојот на пловниот објект на-
двор од границите на Југос л ОБИ ја а кој, врз база 
на пресметковниот курс, изнесува најмногу за едно 
вкрцано лице: 

- за заповедникот на брод, по-
стариот машинист и првиот бродски 
крмар — — — — '— — — Дин. 900 на де^ 

- за машинистот, бродскиот 
поручник, П-иот бродски крмар и 
крмарот на шлеп — — — — — Дин. 800 на ден 

- за сиот останат персонал на 
брод или шлеп — — — — — Дин. 700 на ден 

Исплатата на највисоко определениот износ мо-
же да се врши врз база на пресметковниот курс во 
валутата на оваа земја во која пловниот објект се 
наоѓа или во валутата на онаа земја "во која плов-
ниот објект претежно се наоѓал или, според изборот 
на работникот во определен дел во динарски износ 
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по враќањето на членовите на посадата во Југосла-
вија; 

в) износот на странската валута на линискиот 
персонал стациониран на секторот узводно'од Ко-
Моран, кој може да изнесува за 24 часа: 

во Западна 
Германија 
11,50 ДМ 
10 ДМ 
9 ДМ 
9 ДМ 

Во Австрија 

за спроводникот на брод 70 АШ 
за првиот бродски крмар 60 АШ 
за вториот бродски крмар 55 АШ 
За спроводникот и а шлеп 55 АШ 

3) Во поморскиот сообраќај 
а) износот на странската валута што го прима 

вкрцаниот персонал за време престојот на бродот 
надвор од крајбрежното море на ФНРЈ, кој може 
да изнесува најмногу: 

- за заповедниците и управи-
телите на машини - — - - 1,50 дол. на ден 

- за 1-иот офицер на машина 
и палуба, бродскиот комесар, - ра-
диотелеграфистите I класа и ле-
карите - . - - - - - - 1,40 „ и „ 

- за И-ите офицери на маши-
на и палуба, бродскиот економ и 
радиотелеграфистите II класа — 1,30 „ „ „ 

- за Ш-те офицери и вода-
чите на машини и палуби, огнари-
те, мачкачите, кормиларите, елек-
тричарите, механичарите, мотори-
стите, 1-ите готвачи,. 1-ите келнери 
и тесарите - - - — — — 1,20 „ „ ,, 

—за морнарите, јагленарите, 
помошниците мотористи, П-ите го-
твачи и П-ите келнери - - 1,00 „ „ „ „ 

- за младичите на палуби, чи-
стачите на машини, мл а личите на 
соби и кујни, (приправниците на 
машини и радиотелеграфистите и 
кадетите — — — - — - 0,70 ,, 

Износите н,а странската валута од претходниот 
став ги прима и соодветниот вкрцан персонал од 
речниот сообраќај на речно-морските бродови за вре-

. ме престојот на бродот надвор од крајбрежното море 
на ФНРЈ; 

б) нуркачките додатоци и надоместоците на нур-
качите за засилена исхрана, кои можат да се зго-
лемат до 100%; 

в) зголемувањето на тарифните ставови на чле-
новите на посади на бродовите што пловат на Да-
лечниот Исток, кое може да изнесува најмногу до 
15% од тарифниот став; 

г) додатоците на членовите на посади на бродо-
вите што превезуваат опасни товари — во височина 
најмногу до 10% од тарифниот став; 

д) додатоците за вкрцаниот персонал на бродо-
вите-цистерни (танчери) — во височина најмногу до 
10% од тарифниот став, и 

ѓ) наградите на персоналот на претпријатието 
„Бродоспас" -што со особено залагање ќе се истакне 

,при спасување на настрадани бродови во износ кој 
ќе го определи работничкиот совет на претпријати-
ето со согласност од Советот за прашањата на тру-
дот на народниот одбор на општината на чие по-
драчје се наоѓа седиштето на претпријатието. До-
дека во народниот одбор на општината не се фор-
мира совет надлежен за прашањата на трудот, со-
гласност ќе дава советот за прашањата на трудот 
на надлежниот народен одбор на околијата, 

IV. Посебните додатоци на дувачите на стакло 
во фабриките на стакло можат да се признаат како 
плати! пред утврдување на добивката во височина 
предвидена според тарифниот правилник за 1954 го-
дина, ако стопанската организација износот на тие 
додатоци не го зела во предвид за утврдување 
нивото на тарифните ставови во тарифните пра-
вилници за 1956 година. 

V. Со денбт на почетокот еа примената на оваа 
н-аредба престанува да важи Одлуката за најголе-
миот износ на издатоците за одделните додатоци V 

надоместоци во речниот, воздушниот и поморскиот 
сообраќај и во градежништвото кои до вкупниот 
приход на стопанската организација4 се из-двојуваат 
пред да се утврди добивката („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/55'и 53/55). 

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 12353 
17 ју!Л1и 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

338. 
Врз основа на членот 69 и 82 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанск.ите ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), а 
во согласност со Секретаријатот за трудот на Соју-
зниот извршен совет, сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Стопанските организации го пресметуваат и 
плаќаат придонесот за станбена изградба, и тоа: 

1) по нормата од "2%: земјоделските стопанства, 
селанексите работни задруги, самостојните економии 
што имаат својство на правно лице, економиите на 
општите земјоделски задруги со самостојно пресме-
тување, претпријатијата и задругите за морски и 
слатководен риболов, расадниците, ергелите, селско-
стопанските станици, огледните добра и други сел-
скостопански организации што се организирани ка-
ко претпријатија или како установи со самостојно 
финансирање; 

2) по нормата од 10% — сите други стопански 
организации. 

Стопанските организации што гр распределуваат 
вкупниот приход врз основа на утврдување на до-
ходот според одредбите на главата III од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации, освен наведените во претходниот став 
под 1), го пресметуваат придонесот за станбена из-
градба од основицата од точ. III став 2 од оваа на-
редба по заокружената норма од 7% што и' одго-
вара на пресметаната норма од 10% од нето прима-
њата на работниците. 

II. Селскостопанските организации од претход-
ната точка под 1) што во својот состав имаат инду-
стриски погони за кои расподелбата на вкупниот 
приход ја вршат врз основа на утврдувањето на 
доходот според одредбите на главата II од Уредба-
та за расподелба на вкупниот приход на стопански-
те организации, го плаќаат за тие погони придонес^ 
за станбена изградба по општата норма на придо-
несот од 10% од основицата за пресметување и пла-
ќање на овој 'придонес, а за индустриските и други 
неселскостопански погони за кои ја вршат распо-
делбата на вкупниот прихо-д врз основа на утврду-
вањето на доходот според одредбите на тавата 113 
од споменатата уредба, го плаќаат придонесот за 
станбена изградба на тие погони по нормата од 1% 
од основицата од точката ТП став 2 од оваа наредба 

III. Стопанските организации и погоните на сто-
панските организации шг: го распределуваат в к у п -
ниот приход според одредбите од главата.II од Уред-
бата За расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации придонесот за станбена изградба 
го пресметуваат на исплатените плати. 

Стопанските организации и погоните на сто-
панските организации што го распределуваат вкуп-
ниот приход врз основа на утврдувањето на дохо-
дот според одредбите од главата III на уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
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организации придонесот за станбена изградба го 
пресметуваат на износите исплатени на име лични 
доходи на работниците по одбивање на придонесот 
за буџетите од личниот доход. 

IV. Стопанските организации го пресметуваат 
придонесот за станбена изгра,дба во сите случаи во 
кои според важечките прописи го пресметуваат и 
придонесот за социјално осигурување и од истата 
основица од која го пресметуваат придонесот за со-
цијално осигурување, освен на примањата на се-
зонските земјоделски работници. 

Ако стопанските организации не пресметале и не 
уплатиле придонес за станбена изградба на повре-
мени хонорари и на други повремени приходи што 
Се исплатени пред влегувањето во сила на оваа на-
редба, на тие, приходи нема да се пресмета и да се 
(плати придонес за станбена изградба. 

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 12362 
17 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

ЗЗЅ. 
Врз основа на членот 25 став 1 под а) точка 2 

од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските орган-изации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАТИТЕ ЗА ПРЕКУ-
ВРЕМЕНА РАБОТА И ЗА РАБОТА ВО ДНИТЕ 
НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРА-
ЗНИЦИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ 
ПОДМИРУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ПРЕД 

УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА 
I. Платите на работниците на стопанските орга-

низации црто вкупниот приход го распределуваат 
врз основа на утврдувањето н а добивката според 
одредбите на главата IX од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации, 
пресметани за работата извршена ,во предвремени 
часови, при пропишано зголемување на тарифните 
ставови, се подмируваат од вкупниот приход пред 
утврдувањето на добивката, под следните услови: 

1) писменото решение за воведување прекувре-
мена работа да то издал надлежниот орган на сто-
панската организација односно на нејзината делов-
на или погонска единица, определен со тарифниот 
правилник. 

Во случаи на исклучителна потреба од преку-
времена работа кога не е можно да се прибави ре-
шение од надлежниот орган, решението може да 
го издаде и друго лице, при услов со тоа дополни-
телно да се согласи надлежниот орган со свое ре-
шение. кое мора да биде донесено во писмена 
форма; 

2) решението да ги содржи причините за вове-
дување на прекувремената работа, назначување на 
работните места на кои ќе се работи прекувремено 
и траење на прекувремената работа во текот на де-
нот и вкупно до нејзиниот престанок според тоа 
решение. 

Ако придонесувањето на решението не може да 
се предвиди вкупното траење на прекувремената 
работа, решението може да важи најдолго еден ме-
сец. По истекот на тој орок мора да се донесе ново 
решение за воведување прекувремена работа; 

3) надлежниот орган на стопанската организа-
ција во срок од еден месец по истекот на секое 
тримесечје да подготви извештај за прекувремената 
работа и на работничкиот совет да му го поднесе 
на првата наредна седница. Тој извештај треба да 
ги содржи следните податоци: 

а) број на работниците што работеле прекувре^ 
мено, искажан по работни места; 

б) вкупен број на часовите на прекувремена ра-
бота; 

в) износ на платите исплатени за прекувреме-
ната работа, заедно со пропишаното зголемување, 
со придонесот за социјално осигурување и со при-
донесот за станбена изградба; 

г) работи што се извршени со прекувремената 
работа — според видот, количината и вредноста; 

д) причини за воведување на прекувремената 
работа, со економско образложение на нејзината 
корисност. 

Во стопанските организации што одржуваат 
седници на работничкиот совет во интервали по-
долги од три месеци, надлежниот ортак на стопан-
ската организација е должен на првата наредна 
седница на работничкиот совет да поднесе извештај 
за прекувремената работа во изминатите тримесеч-
на, кој ќе ги содржи податоците од претходниот 
став одвоено по тримесечја. 4 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен во срок од еден месец по истекот на секое три-
месечје да му достави еден примерок од изве-
штајот од ставот 1 под 3) на оваа точка на органот 
на управата на народниот одбор на општината над-
лежен за прашањата на трудот. Додека во народ-
ниот одбор на општината не се формира орган на 
управата надлежен за прашањата на трудот, изве-
штајот им се поднесува на органот на управата на 
народниот одбор на околијата надлежен за праша-
њата на трудот и на општинската управа за при-

, ходи. 
Како работници во смисла на оваа наредба се 

подразбираат лицата што во стопанската организа-
ција непосредно учествуваат во процесот на прои-
зводството и во вршењето на услуги, доколку со 
одредбите од оваа наредба не е определено поинаку. 

II. Прекувремената работа на лицата на рако-
водни работни места може да се пресметува и да 
се исплатува на товар на вкупниот приход пред 
утврдувањето на добивката само под условите опре-
делени со прописите за платите, односно под усло-
вите определени со оваа наредба. 

Платите за прекувремена работа на лицата 
што според прописите за платите немаат право на 
плата за прекувремена работа, не можат да се под-
мируваат од вкупниот приход пред утврдувањето 
на добивката. 

По исклучок, платите за прекувремената работа 
на лицата на работните места со раководни должно-
сти можат да се исплатуваат на товар на вкупниот 
приход пред утврдувањето на добивката ако пре-
кувремено работат сите работници на стопанската 
организација или ако лицата на работните места со 
раководни должности во преку времените часови 
вршат работи надвор од својот редовен делокруг. 
Овој исклучок се однесува и на лицата на работ-
ните места со раководни должности во одделни по-
гони, работилница ИЛИ други организациони еди-
ници, ако сите работници на погонот, работили-
штето односно на организациона единица работат 
во преку времени часови. 

Платите за прекувремената работа на лицата 
на работните места со раководни должности можат 
да се исплатуваат на товар на вкупниот приход 
пред утврдувањето на добивката, кога тие лица 
вршат работи надвор од нивниот делокруг, само 

' ако работничкиот совет на стопанската организа-
ција претходно определил кои се тие работи и ако 
директорот на стопанската орган-изација донесол 
решение со кое им е наредено да ги вршат тие 
работи во предвремени часови. 

III. Под условите од точката I на оваа наредба 
се подмируваат од вкупниот приход пред утврду-
вањето на добивката и платите на лицата запослени 
во стопанските организации пресметани со пропив 
тапото зголемување на тарифните ставови за ра-
ботата извршена прекувремено, и тоа платите: 

1) на инженерите и техничарите што во проце-
сот на производството или во вршењето на услуги 
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непосредно ракуваат со посложени машини, по-
стројки и автомати; 

2) на инженерите и техничарите во процесот 
на производството 'односно во вршењето на услуги, 
на поентерите, евидентичарите, нормирците на по-
гонот, работоводителите, магационерите, издавачите 
на материјали и алати и слично, чија работа непо-
средно и оперативно е врзана за работата на работ-
ниците што работат прекувремено; 

3) на лицата запослени во надворешнотрговски -
те претпријатија - за време на вршењето на опре-
делени задачи врзани за срок, чие извршување е 
наредено од страна на надлежните државни органи 
или е барано од Сојузната надворешнотрговска ко-
мора; 

4) на лицата запослени на прифаќање стоки во 
стопанските организации на меѓународниот тран-
спорт и на лицата кои во претпријатијата на лу-
ките и складовите и во претпријатијата за контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоките непосредно 
учествуваат во процесот на манипулирањето со 
стоките во складовите и бродовите, како што се: 
склад арите, број арчите, надзорниците на У т о в а р о т и 
Други; 

5) на извршниот персонал запослен во стопан-
ските организации на речниот или поморскиот со-
обраќај, на извршниот персонал на надворешната 
служба и отпремата на бродови запослен во помор-
ските агенции, на извршниот персонал во стоп,ан-
ските организации на воздушниот сообраќај (само 
на шалтерскиот персонал, на персоналот за прифа-
ќање и отпрема, на персоналот на сообраќа јно-дис-
печерската служба и на сервисите на аеродромите) 
и на персоналот вкрцан на бродовите на претпри-
јатијата на поморското стопанство; 

6) на запослените лица определени од страна 
на стопанската организација — за време вршењето 
на задачите на саеми, изложби и слично во земјата; 

7) на лицата заповлени во сметководствено-кни-
говодствената служба - за време составувањето на 
привремените периодични пресметки и годишните 
завршни сметки, односно за време работата на ко-
мисијата за преглед на' завршните годишни сметки 
или за време на вонредните прегледи наредени од 
страна на надлежните органи; 

8) на запослените лица кои со решение од над-
лежниот орган на стопанската организација се опре-
делени да вршат редовен годишен или периодичен 
попис на инвентар ната состојба, односно да вршат 
попис на состојбата на инвентарот нареден од стра-
на на државен орган — за времето колку траела 
прекувремената работа: 

9) -на запослените лица во состав на филмски 
екипи што вршат снимање на филм и на лицата 
придодадени кон тие екипи — само за часовите на 
прекувремена работа предвидени со финансискиот 
план на филмот што го одобрил работничкиот со-
вет во согласност со филмскиот совет на претпри-
јатието, во границите на највисокиот број на часо-
вите на прекувремена работа кој според важечките 
прописи е 'дозволен дневно односно неделно 

IV. Под условите од точ. I, И и ТП од оваа на-
редба од вкупниот приход пред утврдувањето на 
добивката се подмируваат и платите за работа во 
дните на неделен одмор и во дните на државни 

-празници, исплатени на работниците и лицата на-
ведени во точ. I, II и III од оваа наредба. 

V. Со панична казна до 10.000 динари ќе се ка -
зни за прекршок директорот 'на стопанската орга-
низација ако на органите од точката I став 3 од 
оваа наредба не им достави примерок од извештајот 
за извршената прекувремена работа поднесен на 
работничкиот совет. 

VI. Со денот на почетокот на применувањето 
на оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
условите под кои платите за прекувремена работа 
и за работа на дните на неделен одмор и државни 
Празници се признаваат во " цената на чинењето 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/56) 

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 11571 
6 јуни 1957 година 

Белград 
Држа,вен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

340. 
Врз основа на членот 97 став 5 од: Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), а 
во согласност со Секретаријатот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет, со-
јузниот Државен секретаријат за работи на Финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС (КОТИЗАЦИЈА) НА 
ОСНОВНИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ З А -
ДРУГИ ОД СТРАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ 
СОЈУЗИ 

1. Специјализираните земјод,елски задруги и де-
ловните сојузи на земјоделските задруги, како и 
деловните сојузи од пошироко подрачје формирани 
според членот 82 од Уредбата за земјоделските з а -
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56 и 47/56), 
плаќаат придонес (котизација) за издршка на основ-
ниот задружен сојуз во кој се зачленети. 

Височината на придонесот, начинот па пресме-
тување и сроковите за уплатување ги определува 
собранието на задружниот сојуз во кој се зачле-
нети специјализираните земјоделски задруги и де-
ловните сојузи. 

2. Специјализираните земјоделски задруги од 
вкупниот приход пред утврдувањето на добивката 
односно доходот издвојуваат придонес за основниот 
задружен сојуз во износот утврден од собргшието 
на задружниот сојуз до височината одобрена од со-
ветот надлежен за работи на финансиите на народ-
ниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на основниот задружен сојуз, 

Деловните сојузи на земјоделските задруги и 
деловните сојузи од пошироко подрачје можат да 
м,у плаќаат придонес на основниот задружен сојуз 
во кој се зачленети најмногу до 50.000 дина.ри ме-
сечно и платениот износ да го издвојуваат од вкуп-
ниот приход пред утврдувањето на добивката од-
носно доходот. 

3. Ако деловните сојузи се зачленети и во ко -
мори и во стручни здруженија, износите на члена-
рините што тие им ги плаќадт на тие комори и 
стручни здруженија се пресметуваат посебно за 
секоја комора односно здружение. Износите на тие 
членарини паѓаат на товар на вкупниот приход 
пред утврдувањето на добивката односно доходот 
до височината определена со посебни'прописи, не-
зависно од износот што се плаќа на име придонес 
на задружниот сојуз. 

4. Со денот на почетокот на примената на оваа 
наредба престанува да важи Одлуката за плаќање 
придонес на основните сојузи на земјоделските за-
други од страна на специјализираните земјоделски 
задруги зачленети во нив („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/56) и Наредбата за плаќање придонес (коти-
зација) на основните сојузи на земјоделските за-
други од стр,ана на деловните сојузи (-,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/57). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавув,ањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе со 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 11849 
12 јуни 1957 година 

. Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите. 
Авдо Хумо, с. р. 
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341. 
Врз основа на членот 55 став 2, во врска со 

членот 151 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/57), а во согласност со. Се-
кретаријатот за селско стопанство и шумарство на 
Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИ ВО СОП-
СТВЕНА РЕЖИЈА 

Како експлотација на шуми и шумски зем-
Јгаивќ во сопствена режија од страна на шумските 
с т о п а н в а и шумариите (во натамошниот текст: 
шумски стопанства) се подразбира секое искористу.-
вање на главните и споредните производи на -шу-
мите и на шумските земјишта, како што е: иско-
ристувањето на дрво, смола, лековити и други ра-
стенија, шумски плодови и други споредни про-
изводи, искористувањето на камен, земја и други 
нерудни материјали, освен искористувањето на шу-
мите и на шумските земјишта наведени во точката 
2 од оваа наредба. 

2. Како експлотација на шуми и на шумски 
земјишта според одредбите на претходната точка 
од оваа наредба не се подразбира искористувањето 
на шуми и на шумски земјишта што како споредно 
работење произлегува од вршење на санитарна и 
ресурекциона сеча, одгледување, нега и заштита 
на шумите и на шумските земјишта. Исто така, 
како експлоатација на шуми и шумски земјишта 
во сопствена режија не се подразбира ниту про-
изводството на семе и садници, вршењето на по-
шумување и на шумски мелиорации, одгледува-
њето на дивеч, изградбата на шумски комуникации 
и згради. 

3. Шумските стопанства се должни во своето 
книговодство посебно да го искажуваат успехот од 

работењето во експлоатацијата на шумите и на 
шумските земјишта во сопствена режија според 
точката 1, а посебно успехот од работењето кое не 
се смета како експлоатација според точката 2 од 
оваа наредба, та и во случај кога работењето од 
точката 2 од оваа наредба се врши за туѓа сметка 
со надоместок. 

Заедничките трошоци на шумското стопанство 
што се однесуваат на работењето од точката 1 и 
на роботењето од точката 2 на оваа наредба се де-
лат на тие работења сразмерно со исплатените 
плати на работниците. 

4. Вкупниот приход на шумското стопанство 
остварен со експлоатација на шумите и на шумските 
земјишта во'смисла на одредбата од точката 1 на 
оваа наредба се утврдува и се распределува спо-
ред одредбите на главата II од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход па стопанските органи-
зации, не ,применувајќи ги при тоа одредбите од 
чл. 50—54 од истата уредба. 

Вкупниот приход на шумското стопанство 
остварен со работењето од точката 2 на оваа на-
редба се утврдува и се распределува според одред-
бите од чл. 50—54 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, со 
тоа добивката остварена со тоа работење да се 
распределува според прописите од републичкиот 
извршен совет. 

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат на 
сите шумски стопанства^ и шумарии, без оглед на 
тоа дали се организирани како претпријатија или 
како установи со самостојно финансирање. 

6. Од денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престануваат да важат Одлуката за 
искористување на главните и споредните производи 
на шумите и на шумските земјишта во сбпствена 
режија од страна на шумските стопанства, шума^ 
риите и дирекциите на шумите („Службен лист на 

ф ^ у З " . бр. 13/56) и Упатството за начинот и усло-

вите за искористување на главните и споредните 
производи во сопствена режија од страна на шум-
ските стопанства („Службен лист на ФНРЈ"', бр. 
11/57). 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Број 10811 
15 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

' за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

342. 
Врз основа на членот 12 оддел II точка 3 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), во согласност 
со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извр-
шен совет, а по прибавеното мислење од Централ-
ното веќе на Сојузот на синдикатите на Југослави-
ја, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршеа 

0совет издава 
Н А Р Е Д Е А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКРАТЕНО РЕДОВНО РА-
БОТНО ВРЕМЕ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОДИ И 
ФЕРОЛЕГУРИ 

1. Во стопанските организации за п р о и з в о д с т в о 
на електроди и феролетури се определува скратено 
редовно работно врехме од 6 часови дневно во про-
дукцијата на фероманган за работите: на возачи на 
мишела, на крцачи на мишела, на уфрлање во печ-
ка, на дупчење, на монтажа -на електроди и на ам-
пер исти. 

2. Оваа наредба влегува во сила осм.иот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1145 
10 мај 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Секретарот за трудот на Сојузниот 
извршен совет 

Помошник државен секретар, 
инж. Спасоје ТЅелтшировиќ, с. р 

343. 
Брз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата 'за организацијата, школувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПО-
ШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО 
НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА РАБОТНИЧКИТЕ СО-

ВЕТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
На 25 јуни 1957 година ќе се пуштат во оптек 

две пригодни поштенски марки по повод одржува-
њето на Првиот конгрес на работничките совети на 
Југославија, и тоа: 

1) марката од 15 динари, во црвенојоргованеста 
боја; 

2) марката од 30 динари, во виолетноултрама-
ринска боја. 

Сликата на обете марки е иста, и прикажува 
фабрика во подадена рака, што ја симболизира па-
ролата: „Фабрики на работниците". На горниот дел 
од сликата отпечатено е „Југославија", и тоа со ки-
рилица на првата, а со латиница на втората марка. 
На долниот дел од марката, под мотивот, отпечатено 
е со ситни букви: ,,Конгрес радничких савета 1957". 
и тоа со латиница на првата, а со кирилица на вто-
рата марка. Ознаката на вредноста ,на обете марки 
е отпечатена во горниот десни атол. 
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Овие марки ќе бидат во продажба ка ј сите пого-
леми пошти до потрошувањето, -а за франкирање 
на поштански пратки ќе важат неограничено време, 

Бр. 3360 
8 јуни 1957 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите 

телеграфите и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

344. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, иселувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефони' 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 53/53) Генералната 
дирекција на поштите телеграфите и телефоните 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОД-

НИ ПОШТЕНСКИ МАЈСКИ ПО ПОВОД НА П 
ГИМНАЕСТРАДА 

На 1 јули 1957 година ќе се пушти во оптек се-
рија пригодни поштенски марки по повод на И-та 
гимнаестрада, која се одржува оваа година во За-
греб. . 

Серијата на овие марки има четири вредности 
со мотиви што прикажуваат фигури на вежбани и 
вежбачки од разни дисциплини на гимнастиката. 
Фигур-ите се претставени линеарно-црно и површин-
ски-бело на секоја марка) Вредностите и боите се 
следните: 

1) од 10 динари, маслинестозелена; 
2) од 15 динари, кафеавокарминска; 
3) од 30 динари, зеленкаестосина.; 
4) од 50 динари, кафеава, 

- На сите марки под мотивот отпечатено е ,.Југо-
славија", и тоа на првата и третата со латиница, а 
на втората и четвртата со кирилица, Натписот „11 
гимнаестрада 1957!' отпечатен е со латиница на се-
која марка над мотивот. Ознаките на вредноста от-
печатени се на левата страна на марката. 

Овие марки ќе бидат во продажба ка ј сите пого-
леми пошти до потрошувањето, а за франкирање на 
поштенски пратки ќе важат неограничено време. 

Бр. 2527 
10 јуни 1957 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, 

телеграфите и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на македонски јазик на 
Законот за експропријацијата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/57) се поткраднале долу наведените 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

1. Во членот 18 став 1, во првиот ред, наместо 
-зборовите „правосилното решение" треба да стои 
зборот „решението". 

.2, Во членот 40, во четвртиот ред, наместо зборот 
„да" треба да стои зборот „не". 

3. Во членот 43 став 3, во третиот ред, место 
зборовите „на земјиштето" треба да стојат зборо-
вите „за земјиштето". 

4. Во членот 90 став во четвртиот ред, наместо 
зборот „обезбедено" треба да стои зборот „опреде-
лено". 

,5. Во членот 95 став 2, во третиот ред, меѓу збо-
ровите „положи готови" треба да се уфрли збо-
рот „во". 

6. Во членот 110 став 2, по петтиот ред, место 
зборот „не" треба да стои, зборот „но", 

7. Во членот 122 треба да се додаде став 2, кој 
гласи: 

„Сојузниот извршен совет може со тие прописи 
да одреди оснивање на посебни фондови во кои 
ќе се уплатуваат износите на надоместокот за ко-
ристење ма земјишта." 

Од Сојузната народна скупштина, 15 јуни 1957 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
,утврдено е дека во текстот на Одлуката за нормите 
на данокот на доход за 1957 година, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/57, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА 

ДОХОД ЗА 1957 ГОДИНА 
Во точката VII во петтиот ред наместо зборови-

те: „даночна норма" треба да стојат зборовите: „да-
ночна основица и највисоката основица". 

Од Сојузниот извршен совет, 18 јуни 1957 годи-
на, Белград. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 53 од Законот за држав-

ната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата 
за организа,цијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВ-
НИК НА УРЕДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ имот ВО СТРАНСТВО 
1. Се разрешува од должноста управник на У р е -

дот за заштита на југословенскиот имот во стран-
ство Никола Булајиќ. 

2. Се назначува за управник на Уредот за за-
штита на југословенскиот имот во странство др Ми-
хаило Смиљаниќ, советник на Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство. 

Б. бр. 2668 
7 јуни 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 став 2 Уредбата за Ју -
гословенската инвестициона банка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/56) и членот 26 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

1. Се разрешува од досегашната должност на 
член на управниот одбор на Југословенската инве-
стициона банка Марин Цетиниќ, бидејќи од страна 
на Сојузниот извршен совет е именуван за претсе-
дател на управниот одбор на ^Југословенската банка 
за надворешна трговија. 

2. За нов член на управниот одбор на Југосло-
венската инвестициона банка се именува Антун Па-
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в л илиќ, член на Извршниот ^овет на Саборот на НР 
Хрватска, ѕ 

Б. бр. 2654 
30 мај 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
- „Службени гласник Народне Републико Србије4, 

во бројот 17 од 27 април 1957 годин,а објавува: 
Задолжително толкување на членот 58 став 3 

од Законот за народните одбори на околиите. 
Во бројот 18 од 4 мај 1957 година објавува: 
Наредба за евиденција на предметите на упра-

вната постапка; 
Упатство за инвентура на архивската граѓа во 

државните архиви во Народна Република Србија; 
Решение за ставање под заштита на државата 

подрачјата во слевот на реките Ресава, Суваја, Че-
мерница, Јелов Поток и Бељаничка Река; 

I конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Инвестициониот фонд на Народна 
Република Србија; 

II конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Инвестициониот фонд на Народна 
Република Србија; 

Исправка на Законот за надзорот над стручна-
та работа на здравствените установи. 

Во бројот 19 од 8 мај 1957 година објавува: 
Решение за измена и дополнение на Решението 

за оснивање Институтот за испитување на лекови-
тите растенија како установа со самостојно финан-
сирање; 

Правилник за оснивањето, организацијата и ра-
ботата на диспанзерите за кожни и венерични бо-
лести; 

Правилник ,за оснивањето, организацијата и ра-
ботата на антитрахомните диспанзери. -

Во бројот 20 од 11 мај 1957 година објавува: 
Наредба за начинот на водење на деловните 

ЈКНИГИ ВО социјалните установи со самостојно фи-
нансирање; 

Правилник за дисциплинските казни и за ди-
сциплинската постапка за студентите на виши учи-
лишта; , 

Правилник за начинот на полагање испити и за 
формата на дипломата на вишите училишта; 

- Извештај од републичката изборна комисија за 
резултатот на дополните лагите избори за народен 
пратеник во Соброт на производителите на Народ-
ната скупштина на Народна Република Србија. 

Во бројот 21 од 15 мај 1957 година објавува: 
Уредба4 за издвојување на помали изолирани 

шуми на општонародниот имот и за предавање на 
управување на земјоделските стопанства и задру-
гите; 

Наредба за забрана на оснивање откупни стани-
ци за купување и промет на селскостопански про-
изводи; 

Правилник за оснивањето, организацијата и ра-
ботата на онколошките диспанзери. 

Во бројот 22 од 18 мај 1957 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Општестве-

ниот план на НР Србија за 1957 година; 
Решение за оснивање Управа на Каналот Дунав 

—Тиса-Дунав како установа со Самостојно финан-
сирање; 

Решение за дополнение наЈРешението за опре-
делување нормата на придонесот по која околиски-
те бирои за посредување на трудот ќе го уплатуваат 
придонесот во републичките доплонителни средства 
за посредување на трудот во 1957- година: 

Правилник за оснивањето, организацијата и ра-
ботата на хигиенските заводи; 

Правилник за организацијата и работата на пе-
риодичните училишта за учениците во стопанството; 

Правилник за правата и должностите на уче-
ниците од средните училишта; 

Решение на Заводот за 'заштита и научно проу-
чување на спомениците на културата на АПВ за 
ставање под заштита на државата на археолошкиот 
локалитет кај Старчево. 

Во бројот 23 од 25 мај 1957 година објавува: 
Одлука за потврда на Одлуката за измени и 

дополненија на статутите на околиите; 
Одлука за избирање судии на окружните су-

дови и окружните стопански судови; 
Одлука за разрешување од судиската должност 

на судии на окружни и окружни стопански судови; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на НР Србија за 1957 година; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 

определување објекти и работи' чии инвестициони 
програми ќе ги одобрува Извршниот совет на НР 
Србија: 

Одлука за измена на Одлуката за начинот на . 
управувањето и работењето на републичкиот фонд 
за станбена изградба; 

Решение за расподелба на придонесот за кад-
рови во стопанството на Републичкиот и околиските 
фондови за кадрови во стопанството; 

Правилник за измени и дополненија^на Пра-
вилникот за примање ученици во почетниот клас 
на средните стручни училишта, и на стручните 
училишта со практична обука" и на средните учи-
лишта за општо образование; 

Одлука за разврстување на одделни занаетчии 
ски работи во постојните' занаетчиски дејности. 

Во бројот 24 од 1 јуни 1957 година објавува: 
Решение за Заводот за геолошки, геофизички 

и рударски истражувања како установа со само-
стојно финансирање: 

Решение за оснивање Дом за тешко умно за-
останати деца и младина во Извор; 

Решение за оснивање Дом за тешко умно за-
останати деца и младина во Кулин; 

Решение за определување државен орган на-
длежен за работите и задачите на установите со 
самостојно финансирања: 

Одлука на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Белград за границите на износот-
на на надоместокот за трошоците на исхрана и сме-
стување за време патувањето и престојот во друго 
место; 

Одлука на Републичкиот завод за социјално 
осигурување - Белград за планот на расходите на 
Републичкиот фонд за превентивна здравствена 
заштита: 

Одлука на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Белград за покривање на вишоците 
на расходите над приходите на околиските заводи 
за социјално осигурување настанати во 1956 година; 

4 Препорака од Републичкиот завод за социјално 
осигурување - Белград за употреба на средствата 
од фондовите за превентивна здравствена заштита 
за изградба и адаптација на простории за секторски 
здравствени станици; 

Ш конкурс на Југословенската" инвестициона 
банка — Централа за НР Србија за давање инве-
стициони заеми од средствата на Инвестициониот 

фонд на НР Србија 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватске, во бројот 17 од 26 април 1957 
године објавуваат: 

Одлука за нормите за пресметување на придо-
несот на околиските бирои за посредзгвање на тру-
дот во дополнителните средства за осигурување 
правата на лицата привремено вон работен однос; 

Одлука за височината на придонесот на народ-
ните одбори на околиите во средствата за осигу-
рување правата на лицата привремено вон работен 
однос; 

Решение за оснивање на Интернатот на Пио-
нерскиот град во Гранешина како установа со са-
мостојно финансирање; 

Решение за дополнение на Решението за про-
гласување на Завод за геолошки истражувања на 
Народна Република Хрватска за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за измена и дополнение ,на Решението 
за оснивање на Интернатот на Високото управно 
училиште и на Високото стопанско училиште во 
Загреб како установа со самостојно финансирање; 

Попис на постојаните судски толкувачи на 
подрачјато на Народна Република Хрватска; 

Решение за оснивање на здравствен центар во 
Славонски Брод. 

Во бројот 18 од 29 априла 1957 година објаву-
ваат : 

Одлука за определување процентот во кој од 
износот на делот на добивката за општествените 
инвестициони фондови на градежните и монтажни-
те претпријатија, на претпријатијата за експлоата-
ција на шуми и на претпријатијата за. истражу-
вачки работи се издвојува дел за општествениот 
инвестиционен фонд на околијата на чие подрачје 
е седиштето на претпријатието; 

Правилник за курсевите за здобивање со струч-
на спрема за вршење поткивачка занаетчиска 
дејност; 

Претсметка на приходите и расходите за 1957 
година; 

Одлука за расподелба на општите норми на 
придонесот за социјално осигурување; 

Одлука за преземање мерки и извршување за-
дачи на превентивна здравствена заштита на оси-
гурениците во 1957 година и за височината на по-
требните средства за таа цел; 

Решение за оснивање на Здравствена станица 
Горичан. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист ЈБудске Република Словеније" во 
бројот 12 од 18 април 1957 година објавува; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за расподелба на пресметковните 
средства за научни истражувања. 

Во бројот 13 од 25 април а 1957 година објавува: 
Закон за измени на Законот за шумите; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

шумските фондови; 
Одлука за потврда на Статутот на околијата 

Љубљана; 
Одлука за изборите за судии на Врховниот суд 

на Народна Република Словенија и за изборите за 
судии на окружните судови; 

Одлука за изборите на судија на Вишиот сто-
пански суд на Народна Република Словенија и су-
дија на Окружниот стопански суд. 

Во бројот 14 од 5 мај 1957 година објавува: 
Закон за измени на Законот за буџетот на На-

редна Република Словенија (Републичкиот буџет) 
за 1957 година: 

Одлука за измени и дополненија на Општестве- ф 

ниат план на Народна Република Словенија за 1957 
година; 

Решение за именување на членовите на управ-
ниот одбор на Управата на одгледувачките ловишта 
на НРС што ги именува Извршниот совет. 

Во бројот 15 од 9 мај 1957 година објавува само 
одлуки на народните одбори. 

Во бројот 16 од 16 мај 1957 година о,бјавува само 
г одлуки на народни одбори. 

Во бројот 17 од 22 мај 1957 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Сове-

тот за школство на НРС; 
Уредба за организацијата и работата на Сове-

тов за култура и просвета на НРС; 
,. -Уредба за организацијата и работата на Сове-

тот за -здравство на НРС; 
Уредба за организацијата и работата на Сове-

тот за социјална заштита на НРС; 
Одлука за определување делот од придонесот 

за кадрови во стопанството, што му припаѓа на Ре-
публичкиот фонд односно на околиските фондови 
за кадрови во стопанството за 1957 година; 

Одлука за пренесување работите од надлежно-
ста на бившгјта Управа за инвестиции на НР Сло-
венија врз одделни други органи; ' 

Одлука за овластените проектант во проек-
тантските организации; 

Решение за именување помошник секргтаф во 
Секретаријатот за урбанизам, станбена изградба и 
комунални работи на Извршниот совет; 

Решение за именување, членови на управниот 
одбор на фондот на НР Словенија за кадрови во 
стопанството; 

Наредба за измени и дополнение на Наредбата 
за полагање стручни испити за квалифициран и 
висококвалифициран возач на моторни возила; 

Решение за именување Околиски изборна коми-
сија Љубљана со седиште во Љубљана; 

Конкурс за примање редовни слушатели во пр-
вата година на Управното училиште во Љубљана 
(Шкофљица) за училишната 1957/58 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИЃСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА БО-
СНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народ,не Републике Босне и 
Херцеговина"' во'бројот 12, од 5 април 1957 година 
нема служб,ен дел. 

Во бројот 13 од 12 април 1957 година објавува: 
Уредба за Советот за урбанизам; 
Одлука за почетокот на работата на 'Околискиот 

суд во Какањ; 
Одлука за местата во кои на претседателиве и 

судиите на околиските судови им се определува по-
голема дополнителна плата; 

Одлука за условите и начинот на финансир-ања 
републичките и буџетските инвестиции во 1957 го-
дина; 

Решение за изодена на Решението за цените за 
ситно техничко дрво, шумски садници, с п о р едни 
шумски производи и за користење на шумското 
земјиште; 

Исправка на Решението за именување члшови 
на управниот одбор на РепубличКиот фонд за води. 

Во бројот 14 од 19 април 1957 година објавува: 
Одлука за најголемите количини за сечење 

иглолионици и! лисј ари во шумите од општонарод-
ниот имот за одделни шумски подрачја во 1957 го-
дина; 

Одлука за височината на таксата што ја пла-
ќаат приватните сопственици за сечење дрва во при-
ватните шуми во околиските фондови за унапреду-
вање на шумарството; 

Одлука за расподелба на наплатената пасарина 
еа планинските пасишта во 1957 година; 
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Одлука за определување делот на средствата во 
кој учествуваат Републичкиот и околиските фон-
дови за унапредување на рибарството во 1957 година; 

Наредба, за спроведување Одлуката за почето-
кот на работата на Околискиот суд во Какањ. 

Решение за новиот состав на Комисија за вер-
ски прашања. 

Во бројот 15 од 26 април 1957 година. 
Правилник за дополнителните и приемните ис-

пити за запишување во средните стручни училишта 
односно во работничките одделенија на средните 
стручни училишта на свршени ученици на стручни 
училишта со практична обука и на училишта за 
ученици во стопанството; 

Наредба за испитната комисија за испитите за 
квалифицирани и висококвалифицирани рабоници 
во занимањата градинар-цвеќар и градинар-паркар; 

Решение за определување бројот и за именува-
ње членови на Советот на управното училиште во 
Сараево; 

Програма за испитите за квалифицирани и ви-
сококвалифицирани работници во занимањата гра-
динар--твеќар и градинар-паркар; 

Попис на овластените проектанти за градежно 
проектирање. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,.Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 5 од 30 март 1957 година објавува: 

Општествен план на Народна Република Црна 
Гора за 1957 година: 

Закон за буџетот на Народна Република Црна 
Гора (Републичкиот буџет) за 1957 година; 

Закон за завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на Народна Република Црва Гора (Ре-
публичкиот буџет) за 1955 година. 

Закон за слатководното рибарство; 
Одлука за определување бројот и за избирање 

повремени судии на Вишиот стопански суд на На-
родната Република Црна Гора; 

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање 
Секретаријат за народна одбрана на Извршниот 
совет на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Црна Гора; 

Одлука за определување срокот за распишу-
вање редовни избори за работнички совети на сто-
панските организации; 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње дополнителни избори за работнички совети на 
претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и. 
телефонскиот сообраќај. 

Во бројот 6 од 15 април 1957 година објавува: 
Решение за назначување секретар на Секрета-

ри,; атот за народна одбрана на Извршниот совет на 
НР Црна Гора; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање голема матура; 

Правилник за измени и дополненија на Пра^ 
вилникот за учиТелскиот дипломатски испит; 

Правилник за измена и дополнение на Пра-
вилникот за полагање приватен и дополнителен 
испит во општообразовните училишта и дополни-
телен испит во средните стручни училишта; 

Правилник за измена и дополнение на Пра-
вилникот за полагање дипломски испит во Сред-
ното поморско училиште. 

Сабота, 22 јуни 1957, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

333. Наредба за утврдување на платите од до-
бивката и на посебното учество во добив-
ката на стопанските организации з а . 1957 
година - - - - - — — — — 449 

334. Наредба за утврдување на придонесот за 
резервниот фонд, на придонесот за опште-
ствените инвестициони фондови и за сред-
ствата за самостојно располагање и на 
делото од добивката за буџетите за 1957 
година - - - - - - — - - 456 

33'5. Наредба за утврдување делот од доходот 
што стопанските организации во 1957 го-
дина го уплатуваат во општествените Ин-
вестициони фондови - — — — — — 458 

336. Наредба за у гврдување на основиците и 
пресметување на придонесот од личниот 
доход на работниците на стопанските ор-
ганизации - - — - - - — — 468 

337. Наредба за највисоките износи на додато-
ците, надоместоците и издатоците што се 
признаваат како плати пред утврдувањето 
на добивката во определени стопански ор-
ганизации — — - — — — — — 488 

338. Наредба за утврдување на основиците и 
за пресметување на придонесот за станбе-
на изградба од стопанските организации 489 

339. Наредба за условите под кои платите за 
прекувремена работа и за работа во дните 
на неделен одмор и на државни празници 
во стопанските организации се подмиру-
ваат од вкупниот' приход пред утврдува-
њето на добивката — —' — - — '— 495 

340. Наредба за плаќање придонес (котизација) 
на ,основните сојузи на земјоделските за-
други од страна на специјализираните зе-
мјоделски задруги и деловните сојузи — 491 

341. Наредба за работите што се сметаат како 
експлоатација на шуми во сопствена ре-
жија — — — — — — — - — 492 

342. Наредба за определување скратено редов-
но работно време во стопанските органи-
зации за производство на електроди и фе-
иолегури — — — — — — — — 492 

343. Решение за . штање во оптек на пригод-
ни поштенски марки по повод одржува-
њето на Првиот конгрес на работничките 
совети на Југославија — — — — - 492 

344. Решение за пуштање во оптек на серија 
пригодни поштенски марки по повод на 
II гимнаестрада — — - — — — — 493 

Исправка на Законот за експропријацијата — 493 

Исправка на Одлуката за нормите на данокот 
на доход за 1957 година — — — — — 493 
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