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476. 
Брз основа на членот 79 став 1 точка 6 во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВО^ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА НА СТЕПЕН НА 

АМБАСАДА 
1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Република Индонезија се 
подига на степен на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаи-
вувањето во „Службе« лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 337 

SO август 1956 година 
Белград 

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

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 9150 
6 август 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е, р. 

477. 
Врз основа на одделот III точка 13 од Одлуката 

за кредитирање на индивидуалните селсхостопански 
производители (,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54 
и 43/54), а во врска со членот 2 оддел I алинеја а) 
точка 42 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
со согласност од Државниот секретаријат за работи 
на стоковниот промет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ИНДИВИДУАЛ-
НИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ЗА НАБАВКА НА ЦЕМЕНТ 
1. Народната банка, комуналните 6ВЈНКИ и задру-

жните штедилници ќе им одобруваат на земјодел-
ците, на регистрираните рибари, на членовите на 
земјоделските/ рибарските и пчеларските задруги 
кредити за набавка на цемент за потребите на нив-
ните домаќинства. 

2. Кредитите од претходната точка ќе се одобру-
ваат со срок за враќање до две години, со тоа, кре-
дит до износ од 25.000 динари да не може да се одо-
бри со подолг срок за враќање од една година. 

3. По одобрувањето, а пред користењето, на кре-
дитот заемобарателот е должен да и положи на бан-
ката (штедилницата) во готово 5% од износот на 
одобрениот кредит. 

4. За одобрување на кредитите според Оваа на-
редба важат условите п р о п и ш а н со Одлуката за 
кредитирање на индивидуалните селскостопански 
производители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54 
и 43/54) доколку не се во спротивност со условите од 
оваа наредба. 

478. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 27/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
, ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 

З Х П Р 1 Ш т А ^ ПЛАНОВИ НА 
СТШШШкит^ ~ 

Во Упатството за примена на контните планови 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/55) се вршат следните измени и до-
полнети ia : 

1. Во точката 1 третата реченица се менува и 
гласи: 

„Според начелата на простото (едноставно) кни-
говодство, го водат, по правило, своето книговод-
ство во смисла на ставот 4 од истиот член и прет-
пријатијата и дуќаните за кои органот на народниот 
одбор на општината односно на околината, што со 
посебни сојузни, прописи на тоа е овластен, одлучил 
да плаќаат паушален износ на име учество на око-
лии ата односно на општината во добивката и на 
други придонеси за општествената заедница" 

2. Во точката 2 место зборовите „Советот за сто-
панство на народниот одбор на околината (градот, 
градската општина сс одделни права)" се ставаат 
зборовите: „Органот на народниот одбор на општи-
ната односно на околната овластен со посебни со-
јузни прописи". 

3. Во точката 20 контото 14 — Аконтации на 
платите, се менува и гласи: 

vHa контото 14 — Аконтации на платите, вр-
шат книжењата во врска со исплатите на платите, 
со издатоците што се признаваат како плати, како и 
со другите лични издатоци. 

Контото 14 — Аконтации на платите, се расчле-
нува на следните аналитички групи конта што за-
должително се искажуваат во бруто билансот кој и 
се поднесува на банката и тоа* 

141 — Плати според тарифниот став 
142 —т" Награди за работа на учениците во сто-

панството 
143 —. Други издатоци што^се признаваат како 

плати 
144 — Плати од добивката односне плати над 

платите според тарифниот правилник 
145 — Награди-и премии 
146 — Законски обврски 
147*— Надоместоци и плати што ги товарат 

вонредните расходи и слично 
148 — Лични примања за изминатата година. 
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Во рамките на наведените аналитички групи 
стопанската организација може слободно /да врши 
натамошно расчленување на начинот кој најдобро 
и одговара заради обезбедување евиденција на лич-
ните издатоци по - одделни видови предвидени во 
чл 16, 31, 32, 39 и 139 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации одно-
сно во другите сојузни прописи. 

Книжењето на задолжувањата на аналитичките 
конта 141 до 148 се врши врз основа на времените 
односно конечните платни списоци, со одобрување 
на аналитичкото конто во рамките на синтетичко-
то конто 10 — Парични средства (благајна). 

На аналитичкото конто 148 — Лични примања за 
изминатата година, се врши и пренос на повеќе ис-
платените плати и на другите лични издатоци од 
изминатата година. 

Под извршена исплата во смисла на објаснение-
то кон контото 14 — Аконтации на платите, се под-
разбира вкупно подигнатата готовина ка ј банката 
наменета за исплата на платите и на другите изда-
тоци што се признаваат како плати. Евентуално не-
исплатените износи се полагаат во срок од 3 дена од 
денот на изземањето во корист на посебната сметка 
ка ј банката, како времен депозит на стопанската 
организација за сметка на односниот работник или 
службеник. При изземањето на готовината од овој 
времен депозит, заради дополнителна исплата, не 
се пресметуваат придонесите за социјално осигуру-
вање и станбена изградба како ни посебниот придо-
нес за буџетите од платите, ако истите се пресмета-
ни и уплатени при првобитното изземање на гото-
вината/ 

Во рамките на синтетичкото конто 14 — Аконта-
ции на платите, задолжително се води посебна ана-? 
лптичка евиденција (картичка — контовник) за сите 
извршени исплати по основот на личните примања 
за секој одделен работник односно службеник што 
е во работен однос со стопанската организација. 
Групирање на оваа аналитичка евиденција е дозво-
лено за оние работници и службеници што Бре-
мено или многу ретко се појавуваат во текот на го-
дината. 

При прекнижувањето на досегашните книжења 
на контото 14 — Аконтации на платите, со цел да се 
сообразат кон новиот распоред на аналитичките кон-
та, треба да се употреби методот на црвено сторно и 
да се постапи на следниов начин: 

а) д^ се пренесе книжењето на придонесот за 
социјално осигурување и на придонесот за станбена 
изградба на товар односно во корист на соодветните 
аналитички конта во рамките на синтетичкото конто 
23 — Други обврски; 

б) да се сторнираат преносите (одобрувањата) на 
првобитното книжење на товар на контото 15 — 
Плати според тарифниот правилник; 

в) да се разврстат другите книжења од долгов-
ната страна на соодветните нови аналитички конта 
141 до 148 

Контото 14 — Аконтации на платите, по прави-
ло, се задолжува во текот на годината, а на крајот 
на годината се врши негово салдирање (затворање), 
со пренесување на покритието за извршените испла-
ти од соодветните паралелни аналитички конта во 
рамките на синтетичкото конто 28 — Пресметани 
плати. 

На контото 14 — Аконтации на платите, можат 
да се појават-во вид на салдо само повеќе исплате-
ните износи на платите и на другите лични издато-
ци на одделни работници односно службеници. 

Стопанските организации што вршат книжења 
со помош на машини без направа за одбивање на 
прокнижените износи, ќе извршат стоено книжења 
во смисла на одредбите од ова упатство на начинот 
што го овозможуваат машините." 

Контото 15 — Плати според тарифниот правил-
ник, се менува и гласи: 

„Контото 15 — Плати според тарифниот правил-
ник, се укинува и на него не вршат повеќе книже-
ња стопанските организации. 

Досегашните книжења на тоа конто треба да се 
прекнижат со методот на црвено сторно врз соод-
ветните стари аналитички конта во рамките на син-
тетичките конта 14 и 28, така што ова синтетичко 
конто наполно да се израмни." 

Во контото 19 — Активни временски разграни-
чувања, по првиот став се додаваат нови ставови 
2 и 3, кои гласат: 

„Во рамките на ова синтетичко конто задолжи-
телно се води посебно аналитичко конто за евиден~ 
тирање на исплатените казни, пенали и затезни ин-
тереси наспроти наплатените казни, пенали и зате-
зните интереси во текот на пресметковниот период. 
На крајот на секој пресметковен период се врши ку-
мулативно пресметување и пренесување на побару-
вачкото салдо во корист на посебното аналитичко 
конто од синтетичкото конто 78 — Вонредни приходи. 
Ако салдото на посебното аналитичко конто 19 на 
крајот на пресметковниот период е долговно, *се по-
крива на товар на порано пренесеното салдо во ко-
рист на вонредните приходи, а евентуално ^ п о к р и -
ениот износ на товар на средствата за самостојно 
располагање на стопанската организација. 

Ако стопанската организација во еден пресмет-
ковен период извршила наплата на казните, пена-
лите и затезните интереси, а во претходниот пре-
сметковен период ги намирила исплатените казни, 
пенали и затезни интереси на товар на своите сред-
ства за самостојно располагање, ќе изврши враќање 
од дополнително исплатените износи, и тоа пред да 
изврши пренесување на позитивното салдо во ко-
рист на контото 78 — Вонредни приходи." 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 4 
и 5. 

Во контото 23 — Други обврски, се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„На посебните аналитички конта стопанските 
организации ќе ги книжат пресметаните и уплатени-
те износи на придонесот за социјално осигурување 
и на придонесот за станбена изградба." 

Во контото 24 — Обврски за покритие на придо-
несот за општествената заедница, ставот 1 се менува 
и гласи: 

„На контото 24 — Обврски за покритие на при-
донесот за општествената заедница, се книжат след-
ните обврски на .посебните аналитички конта, и тоа: 

— интересот на основните средства, 
— данокот на промет, 
— земјарината, 
— сојузниот д 'мек на добивка. 
— делот од добивката за општествениот инве-

стиционе н фонд на околиите, 
— делот од добивката за буџетите на околиите, 
— делот од добивката за општествениот инве-

стиционен фонд на општините. 
— делот од добивката за буџетите на општините, 
— делот од добивката за сојузниот буџет и за 

фондовите на федерацијата, 
— посебниот придонес за буџетите од платите, 
—4 обврските за запирањето на данокот, 
— другите обврски спрема општествената заед-

ница, 
— фондот на разликата во цените при работе-

њето со странство. 
На аналитичкото конто — Фонд на разликата во 

цените при работењето со странство, се книжат пре-
сметаните износи за зголемување на средствата за 
самостојно располагање и за з големуванана плати-
те на работниците и службениците над платите спо-
ред тарифниот ^правилник (за премии) според одред-
бите на посебните сојузни прописи. Во корист на 
ова аналитичко конто се книжат попречите износи, 
се едновремено™ задолжување на посебното анали-
тичко конто во рамките на синтетичкото конто 10 
— Парични средства (жиро сметка). На товар на ова 
конто, а во корист на посебното аналитичко конто 
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£9 — Добивка на слободно располагање на стопан-
ската организација, се книжат пресметаните износи 
Ц1то'и' припаѓаат на стопанската организација. Оста-
токот на примениот износ се книжи во корист на 
јртопанската организација што учествува во делот на 
Заштедите остварени при пресметката на разликата 
џо цените за извршениот увоз односно извоз, одно-
сно во корист на фондот за унапредување на над-
ворешната трговија." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Контото 25 — Обврски спрема работниците и 

Службениците од добивката, се менува и гласи: 
„Контото 25 — Обврски спрема работниците и 

службениците од добивката, се укинува и на него 
стопанските организации повеќе не вршат никакви 
книжења. 

Досегашните книжења на тоа конто треба да са 
прекнижат со методот на црвено сторно на соодвет-
ните нови аналитички конта во рамките на синте-
тичкото конто 14 и 28, така што синтетичкото конто 
25 наполно да се гаси — израмнува." 

Контото 28 — Пресметани плати, се менува и 
гласи: 

„На контото 28 — Пресметани плати, се книжат 
пресметаните износи на платите, на издатоците што 
се признаваат како плати, како и на другите лични 
издатоци. , 

Контото 28 — Пресметани плати, се расчленува 
на следните аналитички конта кои задолжително 
£е искажуваат во бруто билансот што и се подне-
сува на банката, и тоа: 

281 — Плати според тарифниот став 
282 — Награди за работа на учениците во сто-

панството 
283 — Други издатоци што се признаваат како 

плати 
284 — Плати од добивката односно плати над 

платите според тарифниот правилник 
285 — Награди и премии 
286 — Законски обврски 
287 — Надоместоци и плати што ги товарат вон-

редните расходи и ел. 
288 — Лични примања за изминатата година 
289 — Покритие на товар на средствата за 

плати. 
Аналитичките конта 281 до 287 односно до 288 

претставуваат побарувачка страна на паралелните 
аналитички конта 141 до 147 односно до 148 

Аналитичките конта 281v — Плати според тариф-
ниот став, 282 — Награди за работа на учениците во 
стопанството и 283 — Други издатоци што се призна-
ваат како плати, се одобруваат на товар на посебни-
те аналитички кон>га 461 и 462 за износите на укал-
ку ли раните плати и издатоци што се признаваат ка -
ко плати, и тоа врз основа на конечните месечни 
платни списоци. 

^ Трговските и угостителските претпријатија и 
дуќани што го .утврдуваат платниот фонд со примена 
на определен цроцент врз остварениот промет ги 
одобруваат контата 281 до 283 на товар на посебното 
аналитичко конто 461, и тоа врз основа на изврше-
ната пресметка на платниот фонд од прометот оства-
рен според периодичната* пресметка. 

Аналитичкото конто 284 — Плати од добивката 
Односно плати над платите според тарифниот пра-
вилник, се одобрува за распоредените износи на 
платите од добивката односно на платите над .пда-
тите според тарифниот правилник, на товар на по-
себните аналитички конта на ение синтетички кон-
та од кои се врши издвојува овие плати (462, 
899 и 93). 

Аналитичкото конто 286 — Законски обврски, се 
одобрува за износот на законските обврски од до-
бивката според одредбите од членот 39 точ. 1, 2, 6 и 
членот 139 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации како и според 
другите7 сојузни прописи, а на товар на посебното 
аналитичко конто 843 — Распоред на добивката. 
Селскостопанските организации од членот 61, оп-

штите земјоделски задруги од членот бб, продавни-
ците на производните претпријатија од членот 301 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации како и трговските и .уго-
стителските претпријатија и дуќани што го пресме-
туваат платниот фонд според прометот, — го одобру-
ваат контото 286 на товар на посебното аналитичко 
конто 455 — Законски обврски (лични). 

Аналитичкото конто 287 — Надоместоци и плати 
што ги товарат вонредните расходи и слично, се одо-
брува за надоместоците и платите што се намиру-
ваат на товар на вонредните расходи (член точ. 
5, 7, 8 и 9 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации). Ова конто се 
одобрува и за платите и надоместоците што не вле-
гуваат во цената на чинењето на производите и у -
слутите, туку ги товарат непосредно контата рд кла-
сата 3 — Заеаои на материјали и ситен инвентар, 
освен ка ј трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани што го утврдуваат платниот фонд со при-
мена на определен процент врз остварениот промет. 
Овие стопански организации ги намируваат таквите 
плати и надоместоци од платниот фовд според про-
метот на товар на аналитичкото конто 461 — Плата 
според тарифниот став и издатоци што се призна-
ваат како плати. 

Аналитичкото конто 288 — Лични поимања за 
изминатата година, се одобрува за преносот на нена-
мирените плати и на другите лични издатоци за из-
минатата година. 

На аналитичкото конто 289 — Покритие на то-
вар на средствата за плати, се вршат во текот на 
годината собирни книжења на средствата за пла-
ти што служат за покритие на извршените и не-
покриените законски обврски од добивката одно-i 
сно за покритие на остварената загуба. На крајот 
на годината евентуалното долговно салдо на ова 
аналитичко конто се израмнува на начинот предви-
ден со посебни сојузни прописи за завршната 
сметка. 

Во рамките на синтетичкото конто 28 — Пре-
сметани плати, задолжително се води посебна ана-
литичка евиденција (картичка — контовник) на 
покритието на исплатите за секој одделен работ-
ник и службеник што е во работен однос со сто-
панската организација. Овие книжења можат д-д 
се вршат на истата картичка — контовник на која 
се врши аналитичката евиденција на исплатите на 
контото 14 — Аконтации на платите, така што 
картичката да дава податоци за секој работник и 
службеник за побарувањето и обврските настанати 
од работниот однос со стопанската организација. 

При прекнижувањето на досегашните книжења 
на контото 28 — Пресметани плати, со цел на соо-
бразување кон новиот распоред на аналитичките 
конта, треба да се употреби методот на црвено 
сторно и да се постапи на следниов начин: 

а) да се пренесат книжењата на поидонесот ^за 
социјално осигурување и на придонесот за станбе-
на изградба од бившото конто 28'1 врз бивтото 
конто 28/2; 

б) да се сторнираат задолжувањата на платите 
на бившото конто 28/2 првобитно книжени во к« -
ри ст на контото 15 — Плати според тарифниот пра-
вилник; 

в) да се разврстат останатите книжења на по-
барувачката страна на бившото конто 28''1 врз со-
одветните нови аналитички конта 281 до 287 

На изложениот начин во потполност се гаснат 
бившите аналитички конта 28/1 и 28/2. 

Контото 28 — Пресметани плати, по правило, 
се одобрува во текот на годината, а на крајот на 
годината се врши затворање на аналитичките кон-
та 281 до 288 со соодветните паралелни аналитички 
конта во рамките на синтетичкото конто 14 — 
Аконтации на платите. На одделно а ла лисичко 
конто од синтетичкото конто 28 можат да се јават 
во вид на салдо само пресметаните а не испи--
ните износи на платите и на другите лични издато-
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цп на одделил работници односно службеници за 
тек уплата деловна година." 

4. Во точката 22 контата 42 и 43 — Туѓи услу-
ги, се менуваат и гласат: 

„На контата 42 и 43 — Туѓи услуги, се книжат 
услугите од други стопански организации како и 
од други правни и физички лица, што самите го 
плаќаат данокот на доход. Овие конта во смисла на 
членот 18 од Уредбата за расиоделба на вкупниот 
приход на стопанските организации се расчлену-
ваат на следните аналитички групи конта кои за-
должително de искажуваат во бруто билансот што 
и' се поднесува на банката, и тоа: 

421 — Издатоци за услуги од други лица (член 
- 18 точка 2). 

422 — Лични издатоци (член 18 том. 5 до 9. 12 
. и 13) 

431 — Други издатоци што имаат карактер на 
доход (член 18 тон. 4, 10 и 11). 

432 — Интереси на кредитите за обртни сред-
ства (член 18 точка 3), 

Во рамките на наведените аналитички групи 
стопанската организација задолжително ги расчле-
нува туѓите услуги по видовите на општите тро-
шоци, но овие аналитички конта не ги внесува во 
бруто билансот што и го поднесува на банката. 

Општите трошоци на туѓите услуги можат да 
се расчленат, на пример, на следните видови тро-
шоци: 

а) Поправки извршени од страна на други, 
б) Транспортни трошоци, 
в) ПТТ трошоци. 
г) Патни трошоци (без дневници), 
д) Трошоци на платниот промет, 
ѓ) Кирии и закупнини, 
е) Трошоци на патенти, лиценци и сличим пра-

ва (ако патентите, лиценците и сличните 
права не се активирани на основните сред-
ства, во тој случај се книжат како аморти-
зација на товар на контото 44), 

ж) Дневници, патнт* паушале, теренски дода-
тоци и ел. 

з) Трошоци за превоз на работниците на рабо-
та и од работа, 

«;) Провизии на аквизитери (кај издавачката 
дејност), 

и) Авторски и уметнички хонорари, 
ј) Премии за осигурување, 
к) Трошоци за реклама во земјата, 
л) Трошоци за реклама во странство. 

љ) Трошоци во врска со учествувањето на сае-
ми и изложби (освен платите), 

м) Интерес на кредитите за обртни средства. 
Ако врз основа на посебни сојузни прописи ви-

сочината на одделни трошоци од претходниот став 
е ограничена, на товар на овие аналитички конта 
може да се книжи само до ограничениот износ, до-
дека остатокот се книжи на товар на средствата на 
самостојно располагање." 

Контото 45 — Придонеси за општествената за-
еднина и други придонеси, се менува и гласи: 

Контото 45 — Придонеси за општествената за-
едница и други придонеси, се расчленува на след-
ните аналитички групи конта кои задолжително се 
искажуваат во бруто билансот што и' се поднесува 
на банката, и тоа: 

451 — Интерес на основните средства 
452 — Земјарина 
453 — Придонеси и членарини за коморите и 

стручните здруженија 
454 — Други придонеси 
456 — Законски обврски — лични (првите се-

дум дена болување, одвоен живот, сти-
пендии и слично, на пример, ка ј тргов-
ските претпријатија и дуќани) 

— Законски обврски — останати (ануитета, 
придонес за резервниот фонд, придонес 
за средствата на самостојно располага-
ње, зголемен придонес за социјално оси-

гурување и слично, на пример, ка ј тр-
говските претпријатија и дуќани). 

Во рамките на наведените аналитички групи 
стопанската организација врши слободно натамо-
шно расчленување на начинот кој најдобро и' од-
говара." 

Во контото 46 — Плати ставот 3 се менува и 
гласи: 

„На товар на контото 16 .— Плати, покрај пла-
тите се книжи и придоне-ог за социјално осигуру-
вање и придонесот за станое на изградба во висо-
чина на нормите о п р е д е л и л со посебни сојузни 
прописи што се однесуваат на укалкулираните 
плати книжени на ОБ а аналитичко конто, со одо-
брувањето на посебните аналитички конта во рам-
ките на контото 23 — Други обврски." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Контото 46 — Плати, ка ј трговските и угости-

телските претпријатија и дуќани што го утврду-
ваат платниот фонд со примена на определен про-
цент врз остварениот промет, се расчленува на 
следните аналитички конта кои задолжително се 
искажуваат во бруто билансот што и' се поднесува 
на банката, и тоа: 

461 — Плати според тарифниот став и издато-
ци што се признаваат како плати 

462 — Плати над платите според тарифниот 
правилник 

463 — Премии на работниците и службениците 
464 — Придонес за социјално осигурување 
465 — Придонес за станбена изградба 
466 — Резервен платен фонд 
467 — Средства за самостојно располагање. 
Другите стопански организации го расчлену-

ваат контото 46 — Плати, на следните аналитички 
конта: 

461 — Плати на изработката 
462 — Плати на режијата 
463 — Придонес за социјално осигурување 
464 — Придонес за станбена изградба. 
Стопанската организација може слободно да 

изврши натамошно аналитичко расчленување на 
контото 46 — Плати, на начинот кој најдобро и* 
одговара." 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Во рамките на книжениот износ на остваре-

ниот платен фонд со примена на процентот врз 
извршениот промет, преку определените аналитички 
конта на основното конто 46 — Плати, се книжат 
платите, соодветниот придонес за социјално оси-
гурување и придонесот за станбена изградба во 
височина на нормите определени со посебни сојуз-
ни прописи." 

Ставот 7 се менува и гласи: 
„Од вкупниот износ со кој се задолжува кон-

тото 46 — Плати, им се одобрува соодветниот дел 
на ©пределените аналитички конта во рамките на 
синтетичкото конто 28 — Пресметани плати, и на 
контото 23 — Други обврски, за придонесот за со-
цијално осигурување и за придонесот за станбена 
изградба. Трговските и угостителските претприја-
тија и дуќани што го утврдуваат платниот фонд со 
примена на определен процент врз остварениот 
промет ги одобруваат, покрај тоа, уште и посеб-
ните аналитички конта во рамките на синтетичко-
то конто 9*3 —Разни фондови и контото 89 — Добив-
ка на слободно располагање на стопанската ор-
ганизација, за соодветниот дел на распоредениот 
платен фонд според прометот во резервниот платен 
фонд односно за средства за самостојно распо-
лагање." 

5. Во точката 23 ставот 4 се менува и гласи: 
„Индустриските и рударските стопански орга-

низации се должни во е тучај кога во книговод-
ството не вршат пресметување на трошоците о 
одделни погони, ова пресметување да го извршат 
со употреба на погонскиот пресметковен лист 
(Пол). Погонекиот пресметковен лист во тој слу-
ча ј има значење на помошна книга. Погонски пре-
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смегкивен лист можат да воведат и стопанските ор-
ганизации од други дејности." 

6. Во точката 25 во контото 75 — Реализација 
на готовите производи и услуги, ставот 4 се мену-
ва и гласи: 

„На товар на посебното аналитичко конто во 
рамките на ова синтетичко конто се книжат даде-
ните рабати и попусти како и однапред договоре-
ното каса-сконто одобрено на купувачите за про-
дадените производи односно за извршените услу-
ги. Дополнителни одобрувања во вид на каса-скон-
то, бонификации и слични попусти при продажба-
та, што во смисла на членот 12 точка 8 од Уредба-
та за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации кај купувачите односно ка ј ко-
рисниците на услугите влегуваат во вкупниот при-
ход, се книжат ка ј продавачот на товар на посе-
бното аналитичко конто во рамките на синтетич-
кото конто 73 — Вонредни расходи." 

Во ставот 5 по точката се додава нова реченица, 
која гласи: 

„Покрај аналитичкото конто за редовната ре-
ализација на готовите производи и услугите во 
рамките на ова синтетичко конто задолжително се 
обезбедува аналитичка евиденција: 

а) за примените аванси што се засновуваат на 
извршеното производство односно услуги, а врз осно-
ва на времените фактури издадени согласно ситу-
ациите; 

б) за вредноста на употребените производи од 
сопствено производство и на извршените услуги за 
инвестициони цели; 

в) за вредноста на давањата односно на услу-
гите што стопанските организации им ги прават без 
надоместок на други лица, на општествени органи-
зации, претпријатија, установи и ел.; 

г) за вредноста на стоките, на продадените про-
изводи и на извршените услуги на друг погон во 
составот на претпријатието или на самото прет-
пријатие (меѓупогонска реализација); 

д) за вредноста на интерната реализација (пре-
нос за сопствените потреби во класата 3, 4 или 5); 

ѓ) за вредноста на реализацијата на сопствените 
производи и услуги по работите на извоз; 

е) за вредноста на реализацијата по работите 
застапување на странски фирми во височина на из-
носите стасани за наплата според издадените фак-
тури, без оглед на тоа дали наплатата е извршена.® 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Вредноста на реализацијата по работите на из-

воз и застапување на странски фирми се пресмету-
ва според двојниот званичен курс исправен за ди-
спаритетот (пресметковен курс), со примена на про-
пишаните коефициенти. Разликите што се појаву-
ваат при пресметувањето на разликата во цените 
по работите на извоз, ја зголемуваат односно нама-
луваат реализацијата на пресметковниот период во 
кој стопанската организација го извршила споме-
натото пресметување со банката и со надворешно-
трговското претпријатие" 

Досегашниот став 5 станува став 7. 
Контото 76 — Реализација на трговските стоки, 

се менува и гласи: 
„На контото 76 — Реализација на трговските 

стоки, се книжат износите на продадените трговски 
стоки, со истовремените задолжувања на соодвет-
ните конта: на купувачите, на благајната, ита. 

Трговските стопански организации што се зани-
маваат со трговија на големо и на мало, се должни 
во рамките на ова синтетичко конто да обезбедат 
посебна аналитичка евиденција одвоено за работе-
њето на големо и одвоено за работењето на мало. 

На товар на посебното аналитичко конто во рам-
ките на синтетичкото конто 76 — Реализација на 
трговските стоки, односно во рамките на формира-
ната аналитичка евиденција на работењето според 
обемот, се книжат дадените рабати, попусти, како 
и однапред договорените каса-сконта на купувачите 
за продадените стокиќ 

Дополнителните одобрувања под вид на каоа-
сконта, бонификации и слични попусти при про-
дажбата, кои во смисла на членот 12 точка 8 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
Стопанските организации, к а ј купувачите односно 
корисниците на услугите влегуваат во вкупниот 
приход, се книжат к а ј продавачот на товар на по-
себно аналитичко конто во рамките на синтетичко-
то конто 73 — Вонредни расходи, 

На крајот на годината на товар на ова конто се 
пренесува салдото од контото 71, а разликата што 
по тоа ќе се појави на контото 76, се книжи во корист 
или на товар на контото 79 — Распоред на разликата 
на реализацијата." 

Контото 78 — Вонредни приходи, се менува и 
гласи: 

„На контото 78 — Вонредни приходи, се книжат 
приходите што ги остварува стопанската организа-
ција, а кои не можат да се искажат како приходи од 
реализацијата на контата 75 до 77. 

Контото 78 — Вонредни приходи, задолжително 
се расчленува на следните аналитички конта, кои 
не се искажуваат посебно во бруто ^билансот што и 
се поднесува на банката, и тоа: 

а) наплатени отпишани побарувања, * 
б) надоместок на штетата добиен врз основа на 

осигурувањето на обртните средства, 
в) позитивни разлики од наплатените договорни 

казни, пенали и затезни интереси, 
г) наплатени кап ари, откажници, надоместоци 

на штетата и интереси по основот на побару-
вањето ка ј банката, 

д) наплатени дополнителни одобрувања во вид 
каса-сконто, бонификации, попуст при на-
бавките и слично, 

ѓ) утврдени вишоци од готовината и од загасите 
на суровини и материјали, полу производи и 

готови производи, 
е) позитивни разлики од временските и кал ку ла-

тив ките разграничувања, 
ж) дополнително утврдени редовни приходи од 

изминатите деловни години, 
з) други вонредни приходи." 
Контото 79 — Распоред на разликата на реали-

зацијата, се менува и гласи: 
'нНа контото 79 — Распоред на разликата на ре-

ализацијата, по правило, се книжат на крајот на 
пресметковниот период разликите меѓу износите на 
реализацијата и на вонредните приходи на синте-
тичките конта 75 до 78 од една страна, и трошоците 
односно набавките цени. и вонредните расходи на 
контата 70 до 73 од друга страна. 

Контото 79 — Распоред на разликата на реали-
зацијата, се расчленува-на следните аналитички кон-
та кои задолжително се искажуваат во бруто би-
лансот што и се поднесува на банката, и тоа* 

791 — Разлики при реализацијата на готовите 
производи и услугите (75 и 70) 

792 — Разлики при реализацијата на трговските 
стоки (76 и 71) 

793 — Разлики при реализацијата на материја-
лите и отпадоците (77 и 72) 

794 — Разлики меѓу вонредните приходи и вон-
редните расходи (78 и 73). 

Трговските стопански организации што се зани-
маваат со трговија на големо и на мало, се должни 
да водат задолжителна аналитичка евиденција за 
извршените книжења на контата 792 и 794. одвоено 
за работењето на големо и за работењето на мало. 

Стопанските организации, што во својот состав 
имаат погони односно посебни деловни единици за 
кои не се врши самостојно пресметување на вкупниот 
приход, задолжително ги расчленуваат аналити-
чките конта* на разликите при реализацијата 791 до 
793, заради одвоено искажување на успехот од ра -
ботењето на секој погон односно деловна единица. 

Натамошното расчленување на контото 79 сто-
панската организација според потреба може сама 
да го вршж 



Итрана 674 — Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСЃ НА ФНРЈ „ . Среда, 22 август 1956 

Ако стопанската организација во текот на пре-
сметковниот период прибавила имотна корист со вр-
шење работи што се спротивни на важечките про-
писи, за износот на така здобиената имотна корист 
се задолжува соодветното аналитичко конто на ра- < 
зликата при реализацијата, со одобрување на соодве-
тните аналитички конта од синтетичкото конто 24 -— 
Обврски за покритие на придонесот за општестве-
ната заедница. 

Стопанските организации, што во својот состав 
имаат погони односно деловни единици за кои се 
врши самостојно пресметување на вкупниот приход, 
евентуалните загуби на тие погони и деловни еди-
ници ќе ги книжат на товар на соодветното анали-
тичко конто 841 — Добивка (загуба), со одобрување 
на соодветното аналитичко конто во рамките на син-
тетичкото конто 16 — Односи со погоните и посебни-
те деловни единици. 

Разликите со кои се задолжува односно одобрува 
одделно аналитичко конто Ј91 до 794 во (производ-
ните односно услужните стопански ор ш« из аци и, се 
книжат во корист односно на товар на аналитичкото 
ко»нто 841 — Добивка (загуба). 

трговските стопански организации се врши 
задолжување на аналитичките конта 791 до 794 прво 
за износот на вкупно остварените трошоци на трго-
вијата на контата од класата 4, со одобрување на 
контото 49 — Распоред на трошоците. Евентуалниот 
остаток по овие книжења во вид на негативно салдо 
на контото 79 претставува загуба, која се пренесува 
на товар на аналитичкото конто 841 — Добивка (за-
губа). Ако остатокот од салдото на контото 79 по 
подмирените трошоци на трговијата од класата 4 е 
позитивен, ова позитивно салдо претставува дел од 
вкупниот приход до чија височина се задолжуваат 
аналитичките конта 791 до 794, со одобрување на 
контото 49—Распоред на трошоците, и тоа за на-
станатите законски обврски, за средствата за само-
стојно располагање и за платниот фонд според про-
метот. Преостанатото салдо од контото 79 претставу-
ва добивка, која се пренесува во корист на анали-
тичкото конто 841 — Добивка (загуба). 

На крајот на годината сите конта од класата 7 
меѓусебно се затвораат на тој начин, што салдата од 
контата 70 до 73 се пренесуваат на соодветните пара-
лелни конта 75 до 78. Разликите што при тоа ќе се 
покажат на контата 75 до 78 се книжат на товар од-
носно во корист на соодветното аналитичко конто 
79 — Распоред на разликата на реализацијата." 

7. Во точката 26 контото 84 — Добивка (загуба) 
се метава и гласи: 

„На контото 84 — Добивка (загуба) се книжи 
утврдениот резултат од работењето на претпријати-
ето. На ова конто мора да биде прокнижен на крајот-
на периодот за кој се врши пресметувањето вкупниот 
финансиски резултат, како и распоредот на оства-
рената добивка односно покритието на загубата, и 
тоа од почетокот на годината до крајот на периодот 
за кој се врши пресметувањето. 

Ако според периодичната пресметка на вкупниот 
приход на стопанската организација во текот на го-
дината ѓе се покаже загуба тогаш добивката по-
стигната во претходниот пресметковен период се на-
малува за износот на загубата и се врши повторна 
расподелба Ако според периодичната пресметка ќе 
се покаже добивка, а во претходната пресметка била 
утврдена загуба. износот на остварената добивка 
првенствено се покрива загубата од поранешниот 
пресметковен период. 

Контото 84 — Добивка (загуба) се расчленува на 
следните аналитички конта кои задолжително се ис-
кажуваат во бруто билансот што и се поднесува на 
банката, и тоа: 

841 — Добивка (загуба) 
842 — Зголемување на добивката 
843 — Законски обврски од добивката 
848 — Распоред на добивката 
849 —'Покритие на загубата 

На аналитичкото конто 841 — Добивка tзагуба) 
се книжи остварената добивка на товар па соодве-
тните аналитички конта 79, односно остварената за-
губа во корист на . соодветните аналитички конта 79 
— Распоред на разликата на реализацијата. 

Аналитичкото конт^ 842 — Зголемување на до-
бивката, служи за книжење на добивката на стопан-
ската организација што според посебни сојузни про-
писи не подлежува на сојузно оданочување; како на 
пример: на разликата меѓу износите на прпдопес/г 
за социјално осигурување пресметана според пони-
ската норма од онаа пропишана со Сојузниот опште-
ствен план, која се книжи на товар на посебното 
аналитичко конто во рамките на синтетичкото конто 
23 — Други обврски, итп. 

На товар на аналитичкото конто 843 — Законски 
обврски од добивката, се книжат износите на оние 
законски обврски од добивката, што мораат да се 
покријат без оглед на височината на остварената 
добивка, а кои настанале од почетокот на годината 
до крајот на периодот за кој се врши пресметува-
њето на вкупниот приход на стопанските организа-
ции, освен к а ј стопанските организации што овие 
законски обврски ги книжат на товар на трошоците 
од класата 4 (контата 455 и 456), При тоа се одобрува 
аналитичкото конто 286 за (покритието на исплате-
ните обврски на товар на контото 146 — Законски, 
обврски, кои претставуваат лични примања {надо-
местоци за првите 7 дена неспособност за работа, 
надоместок за одвоен живот), како и посебните ана-
литички конта во рамките на контото- 23 — Други 
обврски, за стипендиите според договорите склучени 
до 31 декември 1955 година, за зголемената норма на 
придонесот за социјално осигурување и за ануитетите 
по долгорочните кредити. 

Ако стопанската организација не остварила до-
статочен износ на добивката (конта 841 и 842) за по-
критие на законските обврски од претходниот став, 
непокриениот износ има да се покрие на товар на 
средствава на резервниот фонд односно на товар на 
средствата за самостојно .располагање. Ако овие 
средства се недостаточни, ^покриениот дел од за-
конските обврски ќе се книжи на товар на контото 
289 — Покритие на товар на средствата за плати. 

Книжењето на ануитетите по долгорочните кре-
дити стопанските организации ќе го извршат во сми-
сла на претходните два става, ако давателот -на га-
ранцијата не преземал обврска за исплата на ануите-
тите во случај стопанската организација да не оства-
ри достаточно добивка за исплата на законските об-
врски. Ако е, преземена гаранција, ^покриениот 
износ на ануитетите ќе се книжи на товар на посеб-
ното аналитичко конто на давателот на гаранцијата 
во рамките на синтетичкото конто 13 — Други поба-
рувања. 

Ако стопанската организација остварила доста-
точен износ на добивката (контата 841 и 842) за по-
критие на законските обврски од ставот 6, на товар 
на аналитичкото конто 843 — Законски обврски од 
добивката, ќе се книжат износите на другите закон-
ски обврски од добивката (придонес за резервен 
фонд, придонеси за други задолжителни фондови на 
претпријатието односно на заедницата, награди ка 
работниците и службениците за остварените заште-
ди во материјали и во други трошоци ако тоа е< 
предвидено со сојузните прописи ити.), но само до 
височина на остварената добивка, бидејќи аналитич-
кото конто 843 задолжително се израмнува, а овие 
законски обврски не ќе можат да се покријат од дру-
гите средства на стопанската организација. 

Аналитичкото конто 848 — Распоред на добивка-
та, се задолжува за расподелбата на остварената до-
бивка (контата 841 и 842) со одобрување: 

а) на посебните аналитички конта во рамките 
на контото 24 — Обврски за покритие на при-
донесот за општествената заедница, за дел од 
добивката што по расподелбата им припаѓа 
на пол итичк отер итоои ј а лин т е единици и на 
општествените инвестициони фондови; 
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б) на п осмоно го аналитичко конто во рамките на 
контото 93 — Разни фондови i инвестиционен 
фонд), на оние стопански организации на кои 
според посебни сојуз чи прописи им е отста-
пен данокот на добивка. Ако тој дел од до-
бивката им припаѓа FT а заедниците на прет-
пријатија, тогаш одобрувањето се врши во 
корист на посебното аналитичко конто на за-
едницата на претпријатијата во рамките на 
синтетичкото конто 23 — Други обврски; 

в) на посебното аналитичко конто 891 — Учество 
во остварената добивка ка претпријатието, за 
износите со кои стопанската организација уче-
ствува по извршената расподелба во. добив-
ката. 

Аналитичкото конто 849 — Покритие на загу-
бата — се одобрува според следниот ред: 

а) на товар на аналитичкото конто во рамките ba 
синтетичкото конто 93 — Разни фондови, за покритие 
на изземените износи од средствата на резервниот 
фонд односно од средствата за самостојно распо-
лагање; 

б) на товар на аналитичкото конто 289 — за 
непокриенр1отчдел од загубата што не можел да сб 
покрие од средствата на резервниот фонд односно од 
средствата за самостојно располагање на стопанската 
организација." 

Контото 89 — Добивка на слободно располагање 
на стопанската организација, се менува и гласи: 

„На контото 89 — Добивка на слободно распо-
лагање на стопанската организација, се книжи на 
крајот на пресметковниот период за кој се врши пре-
сметувањето износот на делот од добивката одно-
сно на вкупниот приход со кој стопанската органи-
зација самостојно располага, како и расподелбата 
на таа добивка односно на делот од вкупниот при-
ход. 

Контото 89 — Добивка на слободно располагање 
на стопанската организација, се расчленува на след-
ните аналитички конта кои задолжително се иска-
жуваат во бруто билансот што и се поднесува на 
банката, и тоа: 

891 — Учество во остварената добивка односно 
во вкупниот приход на претпријатието 

892 —. Примени награди и средства што не влегу-
ваат во вкупниот приход на претприја-
тието 

899 — Распоред на добивката односно на де дот 
од вкупниот приход на слободно распо-
лагање. 

На аналитичкото конто 891 се книжи вкупниот 
износ на учеството на стопанската организација во 
расподелбата на добивката, на това^р на аналитич-
кото конто 848, како и износот на учеството во делот 
на вкупниот приход за износот на придонесот за 
средства за самостојно располагање на трговските 
и угостителските претпријатија и дуќани, на товар 
на аналитичкото конто 456. Стопанските организации 
што го утврдуваат платниот фонд со примена на 
определениот процент врз остварениот промет го 
книжат во корист на ова конто а на товар на ана-
литичкото конто 467 износот што се издвојува за 
средства за самостојно располагање, ако стопанската 
организација ќе одлучи еден дел од остварениот пла-
тен фонд да издвои во средствата за самостојно 
располагање. 

Аналитичкото конто 892 служи за книжење на 
износите на примените награди на саеми, изложби 
ити., како и на сличните средства што според по-
себните сојузни прописи не влегуваат во вкупниот 
приход на стопанската организација. Ова аналитичко 
конто се одобрува: 

а) на товар на посебното аналитичко конто на 
давателот на наградата во рамките на синтетичкото 
конто 23 — Други обврски; 

б) на товар на посебното аналитичко конто во 
рамките на контото 24 — Обврски за покритие на 
придонесот за општествената заедница (фонд на 
разликата во цените при работењето со странство), за 

средства за самостојно располагање и за премии спо-
ред посебните сојузни прописи за употребата'на'де-
лот од динарските средства остварени со извозот на 
стоките и на делот од заштедете остварени при пре-
сметувањето на разликата во цените за извршениот 
увоз и извоз. Ако стопанската организација не го 
врши извозот односно увозот на стоки непосредно, 
аналитичкото конто 892 се одобрува за овие средства 
на товар на посебното аналитичко конто на односното 
надвзрешнотрговско претпријатие во рамките на.син-
тетичкото конто 12 — Купувачи. 

На товар на аналитичкото конто 899 се книжи 
расподелбата. на делот од добивката односно на де-
лот од вкупниот приход со кој стопанската организа-
ција самостојно располага (контата 891 и 892), со 
одобрување: 

а) на аналитичките конта 284 и 285 за износите 
што по расподелбата се издвојуваат за плати од до-
бивката односно за награди и премии; 

б> на посебните аналитички конта во рамките на 
синтетичкото конто' 23 — Други обврски, за соодвет-
ниот придонес за социјално осигурување и за при-
донесот за станбена изградба на издвоените- износи 
на платите од добивката односно на наградите и 
премиите; 

в) на посебните аналитички конта во рамките на 
синтетичкото конто 93 — Разни фондови, за фондо-
вите што стопанската организација ги формира (ре-
зервен фонд, инвестиционен фонд, фонд за само-
стојно располагање, резервен платен фонд и други 
фондови); 

г) на контото 96 — Фонд на обртните средства, 
за издвоениот износ односно за нераспоредениот 
остаток од аналитичките конта 391 и 892, бидејќи 
синтетичкото конто 89 задолжително се израмнува на 
крајот на периодот за кој се врши пресметувањето. 
Ова книжење се врши вревено, бидејќи расподел-
бата на делот од добивката односно на делот од 
вкупниот приход што и припаѓа на стопанската ор-
ганизација за средства за сг>мостојно располагање се 
врши конечно при одобрувањето на завршната смет-
ка на стопанската организација." 

8. Во точката 27 во контото 93 — Разни фондови, 
ставовите 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„При формирањето, на фондовите к а ј стопан-
ските организации што ги .пресметуваат платите спо-
ред тарифниот правилник, книжењата се вршат во 
корист на посебните аналитички конта на синте-
тичкото конто 93 — Разни фондови, е па товар: 

а) на посебните аналитички конта во рамките на 
контото 23 за амортизационите фондови; 

б) на аналитичкото конто 843 за придонесите на 
резервниот фонд и на другите задолжителни 
фондови на претпријатието; 

в) на аналитичкото конто 899 за фондовите што 
стопанските организации ги формираат од 
средствата за самостојно располагање односно 
од делот на добивката за плати. 

Стопанските организации што го утврдуваат 
платниот фонд со примена на определениот процент 
врз остварениот промет, го книжат формирањето на 
фондовите во корист на посебните аналитички конта 
на синтетичкото конто 93 — Разни фондови, а на 
товар: 

а) на посебните аналитички копита во рамките на 
контото 23 за амортизационите фондови; 

б) на аналитичкото конто 456 з а придонесот за 
резервниот фонд и придонесот за средствата за 
самостојно располагање во рамките на задол-
жителните износи; 

в) на аналитичкото конто 466 за износот што со 
издвојува во резервниот платен фонд од плат-
ниот фонд според прометот; 

г) на аналитичкото конто 899 — за другите фон-
дови што стопанската организација ги форми-
ра од средствата за самостојно располагање/* 

Контото 96 — Фонд на обртните средства, се ме-
нува и гласи: 
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„На контото 96 —- Фонд на обртните средства, си 
книжат износите што стопанската организација ги 
издвојува во тој фонд од своите средства за само-
стојно располагање, како и нераспоредениот остаток 
од износите на аналитичките конта 891 и 892 на кра-
јот на периодот за ко ј се врши периодичното пре-
сметување на вкупниот приход во текот на годината. 

Книжењето се врши на товар на аналитичкото 
конто 899 — Распоред на добивката односно ка делот 
од вкупниот приход на слободно располагање." 

9. Точката 36 се менува и гласи: 
„Измените и дополненијата содржани во ова 

упатство не се однесуваат на селскостопанските ор-
ганизации од членот 61 на Уредбата за расиоделба 
на вкупниот приход на стопанските организации/'1 

10. Точката 37 се брише. 
11. Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Бр, 9163 

25 јули 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Државниот секретар за работи 

на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

479, 
По исполнувањето еа условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, собирите и јавните 
собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИ-
ЗВОДСТВО И ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА РАСТЕНИ-

ЈАТА 
Се одобрува, спрема поднесениот статут, осни-

вањето и работата на Југословенското друштво за 
производство и оплеменување на растенијата, со 
седиште во Белград, а со дејност на целата тери-
торија на Југославија. 

П З бр. 16816 
1 август 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за внатрешни работи, 
Државен потсекретар, 
Павле Пекиќ, е. р. 

480. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 

и 16 од Законот за здруженијата, собирите и јав-
ните собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА АНАТОМИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
Се одобрува, според поднесените правила, осшг-

вашето и работата на Здружението на анатомите 
на Југославија, со седиште во Белград, а со де ј -
ност на целата територија на Југославија. 

11/3 бр. 16169 
1 август 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за внатрешни работи, 
Државен потсекрета р, 

Павле Пекиќ, е, р. 

Среда, 22 август 1956 

По извршеното сравнување со из в ура и от текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за измени 
и дополненија на Списокот за видовите стоки и 
услуги и за коефициентите за пресметување разли-
ката во цените при, увозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/56) се п о т п а д н а т и долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУ-
ГИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-

Њ Е РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1) Во одделот i точка 6) — гранка 117 (металопре-

работувачка индустрија) под 86 наместо „Машине за 
топионице и ваљаонице" треба да стоји „Машине и 
уређаји за топионице и ваљаонице"; 

2) во фуснотата***) под а) ве последниот ред 
треба да се брише зборот „означене"; 

3) во точката 8) — гранка 119 (електроиндустри-
ја) во петтиот ред од Забелешката 2 треба да се 
брише зборот „споменатите"; 

4) во точкота 9) — гранка 120 (хемиска инду-
стрија) под 22 наместо „Барути и експлозиви" тре-
ба да стои „Барути и експлозиви (Витезит)", 

Во истата точка под 27 наместо „Трака за ки-
нематографска и тонска снимања**)" треба да стои 
„Трака за кинематографска и тонска снимања***)"; 

5) во точката 12) — гранка 124 (текстилна инду-
стрија) под 54 наместо „Етамин, маркизет, воал, 
батист и опал-батист за народну радиност" треба да 
стои „Етамин, маркизет, воал, баптист и опал-ба-тист 
за народну радиност*)". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 19 јули 
1956 година, Белград. 

По извршеното сравнувс»ње со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за изме-
ни и дополненија на Списокот за видовите стоки и 
услуги и за коефициентите за пресметување' разли-
ката во цените при извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/56) се поткраднати долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
Во точката 9 — гранка 120 (хемиска индустрија) 

под 90 место „Колидно сребро" треба да стои , Ко-
лон дно сребро", а во истата точка под 112 место 
„Олово оксид (миниум 32Тг)" треба да стои „Олово 
оксид (миниум)". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 19 јулт 
1956 година. Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на XIV конкурс за да-
вање инвестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за потребите на тргови-
јата, угостителството и туризмот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/56) е поткожната долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА XIV КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИО-
НИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТР-
ГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ 

Во точ. XXIII под 1) во третиот ред по зборот 
„што" треба да се додаде зборот „не". 

Од Народната банка, 7 август 1956 година, Бел-, 
град. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

.членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО БЕЛГИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 

ВО БЕЛГИЈА 
1 

Се отповикува 
Маријан Баришиќ од должноста извонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Белги ја 

И 
Се назначува 
Михајло Јаворски, досегашен опел немошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ооолномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Белгија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 10 

17 јули 1956 година 
Белград 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Брз основа на членот 38 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
КОМУНАЛНИ РАБОТИ И УРБАНИЗАМ НА СОЈУ-

ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Во Советот за комунални работи и урбанизам 

на Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

Илиќ ЈБубо, ополномошен министер во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи, 
за членови: 

Бакрач инж. Борис, претседател на Сојузната 
градежна комора, 

Балог др Никола, помошник на државниот се-
кретар во Секретаријатот за оплати стопански ра-
боти на Сојузниот извршен совет, 

Бајлон арх. Мате, професор на Архитектонскиот 
факултет во Белград, 

Бјеличиќ Сретен, генерален секретар на Посто-
јаната конференција на градовите, 

Дермастија Маријан, претседател на Народниот 
одбор на око ли јата Љубљана, 

Финци арх. Јахиел, професор на Техничкиот фа-
култет во Сараево, 

Хранисављевиќ Божа, началник на Одделението 
за комуналии работи на Народниот одбор на околи-
јата Белград, 

Јаковлевски Трпе, народен пратеник на Народ-
ното собрание на Н Р Македонија и потпретседател 
на Народниот одбор на околната Скопје, 

Клеменчич Тоне, ш е ф на Одделението на За-
водот за стопанско планирање на Н Р Словенија, 

Ненадови« инж. Мирко, претседател на Посто-
јаната комисија за урбанистички работи Белград. 

Перц инж. Милан, началник на Одделението за 
комунални работи и за градежништво на Народниот 
одбор на околината Загреб, 

Теодоровиќ инж. Богда.«, шеф на Одделението за 
комунална хигиена во Хигиенскиот завод на НР 
Хрватска, 

Танциг Бранка, директор нг. Институтот за уна-
предување на домаќинствата во Љубљана, 

Ж е ж е љ инж. Бранко, директор на Институтот за 
испитување на градежни материјали во Белград. 

2. Покрај именуваните, според својата положба 
се членови на Советот: претседателите на републич-
ките совети за комунални работи и урбанизам, прет-
ставник на Народната банка и директорот на Соју-
зниот институт за комунални работи. 

Од народните републики каде не се основани 
совети, во Советот за комунални работи и урбанизам 
влегуваат како претставници секретарите за кому-
нални работи, урбанизам и стамбена изградба на ре-
публичкиот извршен совет. 

3. Должноста секретар на Советот за комунални 
работи и урбанизам ја врши началникот на Одделе-
нието за комунални работи и урбанизам во Секрета-
ријатот за општи стопански работи на Сојузниот 
извршен совет. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ44. 

Б. бр. 2103 
2.9 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е р. Светозар Вукмановић, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 19 од 28 април 1956 година објавува: 
Одлука за започнувањето на работата на ново-

основаниот Окружен суд во Смедерево: 
Одлука за започнувањето на работата на ново-

основаниот Окружен стопански суд во Пожаревац. 
Во бројот 20 од 5 мај 1956 година објавува: 
Наредба за заштитата на црничин стебла. 
Во бројот 21 од 12 мај 1956 година ^објавува: 
Општествен план на Народна Република Србија 

за 1956 година; 
Закон за буџетот на Народна Република Србија 

(Републичкиот буџет) за 1956 година;-
Закон за завршната сметка на Народна Репу-

блика Србија (Републичката завршна сметаа) за 
1954 година; 

Закон за органите на управата во Народна Ре-
публика Србија; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за 
оснивање и територијална надлежност на окружните 
и околиските судови; 

Одлука за избирање судии на окружните и окру-
жните стопански судови. 

Во бројот 22 од 19 мај 1956 година објавува: 
Одлука за оснивање Занаетчиска комора на На-

родна Република Србија; 
Одлука за разрешување од судиската должност 

на суди гте на окружните судови; 
Решение за именување Изборна комисија за 

Околината Титово Ужице за раководење со избо-
рите за одборници на народните одбори; 

Правилник за вршење понаша и желадење во 
шумите; 
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Правилник за надоместоците за судски излегу-
вања извршени по барање и на трошок од странката. 

Во бројот 23 од 21 мај 1956 година објавува: 
Одлука за посебниот додаток на службениците 

во просветно-научната служба со специјална струч-
на спрема; 

Одлука за расподелба на општите норми за при-
донесот за социјално осигурување; 

Одлука за употреба на средствата на фондот за 
здравствена изградба во 1956 година; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за оснивање Издавачка установа „Научно дело" во 
Белград; 

Упатство за пренесување на работите врз ново-
основаниот Окружен суд во Смедерево; 

Упатство за пренесување на работите врз но-
вооснованиот Окружен стопански суд во Пожаре-
вац. 

^НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ. 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ , 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 26 од 24 мај 1956 година 
објавуваат: 

Одлука за престанок со работата на укинатите 
и за отпочнување со работа на основаните републич-
ки органи на управата. 

Во бројот 27 од 29 мај 1956 година објавуваат: 
Одлука за управувањето со Институтот за океа-

нографија и рибарство. 

УРАДИ!! ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 12 од 26 април 1956 година објавува: 

Наредба за тоа кои испити, положени според 
поранешните прописи, се сметаат како испити пред-
видени во Правилникот за стручно образование на 
работниците во угостителските претпријатија и ду-
ќани; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Институтот за турбине™ постројки на Сло-
венската академија на знаностите и уметностите за 
установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 13 од 3 мај 1956 година објавува: 
Општествен план на Народна Република Слове-

нија за 1956 година; 
Закон за буџетот на Народна Република, Слове-

нија (Републичкиот буџет) за 1956 година; 
Закон за управните органи во Народна Репу-

блика Словенија; 
Закон за употреба на земјиштата за градежни 

намени; 
Закон за дополнување на Законот за подрачјата 

на околиите и општините во Народна Република 
Словенија; 

Одлука за потврда на Одлуката за временото 
финансирање на републичките потреби во април 
1936 година: 

Одлука за разрешување судии на Окружниот 
суд во Пел^е; 

Одлука за начинот и постатжатаа за одреду-
вање данокот на доход во постојан износ; 

Одлука за нормите на данокот на доход од сел-
ското стопанство за 1956 година; 

Одлука за одредување дополнителен данок на 
доход од селското стопанство што го плаќаат про-
изводители на хмел; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Република Словенија; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Соборот на производителите на На-
родното собрание на НР Словенија во производи-
телната група индустрија, трговија и занатство. 

Во бројот 14 од 12 мај 1956 година објавува: 
Одлука за престанок со работата на укина-

тите и за почеток со работата на новите републички 
управни органи; 

Решение за „Господарело разставишче" како 
установа сз самостојно финансирање; 

Одлука за таксите на поточари и речни мел-
ници, како и на хибридна лоза; 

Одлука за одредување надоместок за препушта-
ње на одбраните приплодни пастуви. 

Во бројот 15 од 17 мај 1956 година објавува 
само одлуки на народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" во бројот 5 од 10 март 1956 година 
објавува: 

Одлука за определување срокот за завршувања 
работата на замена и издавање на работните книшки; 

Одлука за пренесување правото на оснивач на 
здравствените установи врз народните одбори на 
околиите; 

Одлука за оснивање Републичка комисија за 
физичка култура; 

Одлука за измена на Одлуката за расподелба на 
Делот од добивката на Железничкото транспортно 
претпријатие во состав на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските желез -
ници ; 

Одлука за дополнување на Одлуката за овла-
стување Одборот за стопанство и за буџетски пра-
шања да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за определување делот на средствата во 
кои учествуваат Републичкиот и околиските фон-
дови за унапредување на рибарството во 1956 година; 

Одлука за управување со Републичкиот фонд 
за унапредување на рибарството; 

Одлука за определување делот на надоместокот 
за вршење стопански риболов што се внесува во 
буџетот на о кол и јата; 

Решение за сточарските селекциски центри; 
Решение за оснивање Завод за станбена изград-

ба во Сараево; 
Решение за Болницата за туберкулоза на коски-

те во Столац; 
Решение за- Клиничката болница за детски бо-

лести и за гинекологија на Медицинскиот факултет 
во Сараево: * 

. Решение за Клиничката болница на Медицин-
скиот факултет во Сараево; 

Решение за оснивање Болница за микотични за-
болувања ..Др Симо Милошевим" во Сараево; 

Решение за Апотеката на Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи на НР БиХ; 

Правилник за риболовните дозволи; 
Наредба за средствата и справите за вршењ*е 

стопански и спортски риболов; 
Наредба за максималниот број на дневниот улов 

на салмонидните видови риби, за минималните мер-
ки и за ловостоите на риби и ракови и за забрана на 
риболовот на одделни текови, за времето што се 
смета како ноќен лов и за забрана на секој риболов 
на ретки и проредени видови риби; 

Наредба за определување природните води на 
кои ќе са врши стопански риболов; 

Наредба за определување рибишгте плодишта; 
Решение за определување распонот на надоме-

стоците за риболовни дозволи; 
Упатство за елементите з а . договорот за преда-

вање правото на риболов и за условите за вршење 
стопански риболов; 

Упатство за давање одобрение на специјалните 
угостителот туристички објекти да можат да имаат 
свои риболовци; 
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Упатство за ставање вон сила на Упатството за 
спроведување на Уредбата за управување со стан-
бените згради; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
рибарството; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за именување, претседател и членови на Комисијата 
за селскостопанскиот земјишен фонд на НР БиХ; 

Решение за назначување Републички финанси-
ски инспектор; 

Решение за разрешување и за назначување Ре-
публички санитарен инспектор; 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија 
на Општествениот план; 

Исправка на Законот за месниот самопридонес; 
Исправка на Законот за дополнување на чл. 107 

од Законот за народните одбори на општините; 
Исправка на Законот за слатково дното рибар-

е т е 
Исправка на Законот за ловот; 
Исправка на Резолуцијата за усвојување изве-

штајот на -Извршниот совет на НР БиХ за презе-
мените мерки за намирување на обврските на НР 
БиХ од 1954 и 1955 година. 

Во бројот 6 од 28 март 1956 година нема слу-
жбен де 

Во бројот 7 од 16 април 1956 година објавува: 
Решение за оснивање Завод за воспитување на 

всспитно-запуштената машка младина во Љубиње; 
Упатство за измени и дополненија на Упат-

ството за полагање стручни и дополнителни испити 
за звањето воспитан, учител, стручен учител, на-
ставник и професор на средно училиште; 

Упатство за формата, содржината и начинот на 
пополнувањето исплатните листи и нивното доста-
вување ќа органите на социјалното осигурување. 

Во бројот 8 од 27 април 1956 година објавува? 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за работењето на приватните угостителски дуќани; 
Уредба за Школата за детски одредувачки во 

Сараево; 
Уредба за Републичкиот завод за физичка кул-

тура , 
Одлука за нормите на данокот на доход од сел-

ското стопанство за 1956 година; 
Одлука за одредување граници за пропишување 

општински такси: 
Одлука за начинот и, за постапката на утврду-

вање на данокот на доход во постојан износ за 1956 
година; 

Одлука за количините на вино и ракија што 
можат производителите да ги трошат во своето 
домаќинство без плаќање да»нок на промет во 1956 
година; 

Одлука за пропишување износот на таксата на 
воденици на потоци и реки; 

Одлука за временото финансирање потребите 
по буџетот на НР БиХ за април 1956 година; 

Одлука за одредување органите за пропишување 
цени за поипу цртањето на приплодни грла; 

Наредба за одредување реките на кои е дозво-
лено плавење; 

Наредба за ггревозење лица на товарни авто-
мобили; 

^ Решение за именување членови на координа-
циониот одбор за УНИЦЕФ за НР БиХ; 

Решение за именување членови на Комисијата 
за п~'пучургн-р на елзктгификацијата на селото, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службе« весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 6 од 14 март 1956 година објавува: 

Решение за оснивање Институт за туберкулоза; 
Решение за потврдување Статутот на Републич-

киот завод за социјално осигрување: 

Статут на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување; 

Правилник за приватните испита во економските 
техникуми; 

Правилник за дипломски испит во средните 
стручни школи; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори на народни пратеници за 
Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ; 

И т е ш т а ј на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори на народни пратеници за 
Соборот на производителите на Народното собрание 
на НРМ 

Во бројот 7 од 27 мирт 1858 година објавува: 
Одлука за одредување отопите на данокот на 

доход од селското стопанство и начинот за опре-
делување данокот на доход во постојанен износ за 
1956 година: 

Одлука за одредување бројот на судиите во 
околиските судови во НРМ; 

Одлука за отпочнување со работа на околи-
ските судови во Делчево, Свети Николе и Радовиш; 

Одлука за органот на републичката управа што 
се овластува да дава согласност за парничните и 

други работи БО кои вредноста на главното барање 
надминува 500 000 динари: 

Одлука за одредување оквирни тарифни ставки 
за пропишување општински такси; 

Наредба за преземање мерки за спречување 
и отстранување шушкавецот по говедата; 

Наредба за презимање мерки за спречување 
и отстранување на црниот пришт по добитокот; 

Дополнување на списокот за постојаните суд-
ски гтреводачи на територијата на НР Македонија; 

Решение за назначување стални СУДСКИ вешти 
лица во Народна Република Македонија. 

Во бројот 8 од.9 а рил 1956 година објавува: 
Уредба за 'задолжителен преглед на лицата што 

првпат влегуваат на работа; 
Одлука за дополнителните плати на ветеринар-

ните лекари и ветеринарните помошници на ра-
бота во ветеринарните станици; 

Одлука за издвојување на посебна сметка при 
Народната банка на ФНРЈ делот од данокот га 
промет од продаден тутун наменет за извоз во 1956 
година; 

Одлука за определување максимални износи на 
општинската такса на бочви и рамничарски лозја 
на приватни сопственици; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори на народен пратеник за 
Соборот на производителите на Народното собрание 
на НРМ, одржани во Изборната околија Куманов-
ска I. 

Во бројот 9 од 21 април 1956 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за заштита-

та на добитокот од заразните болести; 
Указ за прогласување на Законот за управува-

ње со културно-просветните, уметничките и науч-
ните установи; 

Указ за прогласување на Законот за туристич-
кото логорување; 

Указ за прогласување на Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за државниот печат 
на Народна Република Македонија; 

Препорака за подобрување службата на финан-
сиското и материјалното работење ка ј државните 
органи и установи; 

Одлука за избор на судија на Окружниот суд 
во Скопје; 

Одлука за утврдување престанок на пратенички 
мандат и за одредување дополнителни избори за 
упразиетото место на народен пратеник на Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во Изборната околија ко-
чанска ПХ; 

Одлука за потврдување Статутот на Битолска, 
Кумановска, Охридска, Скопска, Тетовска, Титеив-
велешка и Штипска околија; 
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Одлука за ОД^Б-JVплње Правилата на Стручното 
здружение на претпријатијата за јавен патен соо-
браќај и ремонт вп Нпро дна Република Македо-
нија, 

Решение за именуваше Центра ина изборна ко-
мисија за спроведување изборите за работнички 
совет на Железничкото транспортно претпријатие 
— Скопје; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Републичкиот собор 
во Изборната околија Кочанска Ш. 

Во бројот 10 од 25 април 1956 година објавува: 
Решение за оснивање Завод за културно-про-

светеч и наставен филм. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 4 од 29 февруари 1956 година објавува: 

Уредба за измени на Уредбата за оснивање Фонд 
за социјални установи; 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход што има да се 
наплати во I квартал од 1956 година; 

Одлука за определување границата до која мо-
жат да се пропишуваат општинските такси и дано-
кот на промет; 

Решение за износот на надоместокот на службе-
ните патувања во форма на километража; 

Решение за оснивање Фонд при здравствените 
установи со самостојно финансирање на територи-
јата на НР Црна Гора; 

Извештај од Изборната комисија на НР Црна 
Гора за дополнителните избори за народен пратеник 
на Соборот на призводителите на Народното собра-
ние на НР Црна Гора одржани во Изборната околија 
Титоград: 

Решение за оснивање Станица за вештачко осе-
менување на добиток со седиште во Титоград. 

В; бројот 5 од 20 март 1956 година објавува: 
Одлука за определување срокот за распишува-

ње редовни избори за работнички совети на прет-
пријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај; 

Одлука за определување срокот за распишување 
редовни избори за работнички совети на стопан-
ските претури ј ати ј а; 

Одлука за дополнение на Одлуката за одобру-
вање на инвестиционата програма; 

Наредба за начинот на дч-и^л к"ч*;ња на те-« 
риту!;;и јата на НР Црна Гори; 

Правилник за надоместок за судските пвлегу-
вања извршени по барање од приватни лица. 

Упатство за работата на комисијата за одбирања 
машки приплодни грла и за начинот за одбирањето; 

Програма за стручниот дел на испитот за квали-
фициран и висококвалифициран работник на тутун-
ската струка. 

Во бројот 6 од 31 март 1956 година об јаруга: 
Одлука За највисоките цени на дрвото на пе-

н у ш к а за 1956 година; 
Упатство за работата на комисијата за одбирање 

машки приплодни грла и за начинот на одбирање; 
Упатство за задачите и работата на републич-

ката комисија за определување места за туристичко 
логорување. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

476. Одлука за подигање Пратеништвото на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Република Индонезија оа степен 
на амбасада — 6Ѕ9 

477. Наредба за одобрување кредити на инди-
видуалните селскостопански производи-
тели за набавка на цемент 669 

478. Упатство за измени и дополненија на 
V'п^тс^вбто Уа примена на " контните пла-
нови на~стоп аеските ̂ б^јшизацТш ^ — 6 6 9 

479. Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботата на Југословенското друштво за 
производство и оплеменување на растени-
јата 676 

480. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Здружението на анатомите на 
Југославија 676 
Исправка на Решението за измени и до-
полненија на Списокот за видовите стоки: 
и услуги и за коефициентите за пресме-
тување разликата во цените при увозот 676 
Исправка на Решението за измени и до-
полненија на Списокот за видовите стоки 
и услуги и за коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените при извозот 676 
Исправка на XIV конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Општи-
от инвестиционен фонд за потребите на 
трговијата, угостителството и туризмот 676 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од И мај 1956 година, годишна-

та претплата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година зголемена е од 1200 на 1500 
динари. 

Повторно се покануваат претплатниците разликата од ЗОО дин. за по еден при-
мерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, 
бр. 1032-Т-220. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна 
до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремањето на листот 
Од 1 октомври 1956 година* 

Одделение за претплата 
на „Службен лист на ФНРЈ" 

Белград, Кр. Марка 9 — телефон 26-267 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" — новинско-издавачко претпријатие — Белград. Улица Краљевима 
Марка бр* 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бр 9. 

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


