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450. 

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закоп 
И чл. 20 точ. 4 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ 
НА ОПШТАТА УПРАВА И ЗА БУЏЕТ 

Член 1 
Називот на Државниот секретаријат за работи 

на буџетот и за државна администрација се менува 
и гласи: Државен секретаријат за работи на општата 
управа и за буџет. 

Член 2 
Државниот секретаријат за работи на општата 

управа и за буџет ќе ги врши, покрај работите што 
биле ставени во надлежност на досегашниот Државен 
секретаријат за' работи на буџетот и за државна 
администрација и следните работи од сојузната 
надлежност: 

1) работите во врска со службеничките односи 
(што со чл. 12 точ. 7, 8 и 10 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон се ставени во надлежност 
на Сојузниот извршен совет, а кои врз основа на 
овластението од точ. 13 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 21/53) ги вршела досегашната Персонална коми-
сија на Сојузниот извршен совет, — освен донесу-
вање прописи за принадлежностите и за звањата 
на државните службеници; 

2) работите од досегашната надлежност на 
Државниот секретаријат за работи на народното сто-
панство, и тоа: работите во врска со спроведувањето 
на прописите за работните односи, работите во врска 
со лотариите и другите игри на среќа, како и реша-
вање во втор степен по жалбите против првостепе-
ните решенија од Главната дирекција на југословен-
ските железници и Главната дирекција на поштите во 
врска со материјалната одговорност на службениците; 

3) донесување акт за експ-ро-пријацијата за кој 
по Основниот закон за експропријацијата беше на-
длежна Владата на ФНРЈ; 

4) работите од надлежноста на досегашната Ре-
парациона комисија; 

5) решавање во управната постапка по жалбите 
против првостепените управни акти што ги донесу-
ваат самостојните сојузни органи на управата освен 
државните секретаријати, ако за решавање по овие 
Жалби не е пропишана надлежност на Сојузниот из-
вршен совет; 

6) надзор над извршувањето на прописите за 
избирачките сцисоци; 

7) работите во врска со изборите на органите на 
самоуправувањето на производителите оо стопан-
ството; 

8) работите во врска со спроведувањето на про-
писите за организацијата и работата на самоуправните 
установи и установите со самостојно финансирање, 
доколку овие работи не им се дадени во надлежност 
на други државни органи; 

9) работите во врска со спроведувањето на про-
писите за организацијата на државните органи што 
работат на работите на општата управа, како и пре-ј 
длагање општи начела за организацијата и послува? , 
њето на тие органи; 

10) работите во врска со спроведувањето на проч 
писите за административното и канцелариското по-
одување; 

11) работите во врска со спроведувањето на иро- I 
писите за општата управна постапка; 

12) работите што со посебни прописи ќе бидат, 
ставени во негова надлежност, како и другите управ-! ј 
ни работи кои. со посебни прописи не се ставени воѓ'ј 
надлежност на други сојузни органи на управата или1 , 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Во Државниот секретаријат за работи на општата 

управа и за буџет се формира Комисија за службен' 
ничии прашања, која му предлага на Државниот се-, ј 
кретар за работи на општата управа и за буџет до- ј 
несување решенија за службеничките односи и за ! 

давањето на согласноста на решенијата за таквите 
односи во случаите кога според прописите што по-
стојат донесувањето на решенијата односно дава-
њето на согласноста спаѓале во делокруг на досе-
гашната Персонална комисија на Сојузниот извршен: 
совет. 

Претседателот и членовите на Комисијата за слу-
жбенички прашања ги именува сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет-

Член 4 
Сојузниот Државен секретар за работи на општа-

та управа и за буџет во спогодба со сојузниот Секре-
тар за законодавство и организација, а во согласност 
со Секретарот на Сојузниот извршен совет ќе донесе 
поблиски одредби за тоа кои работи, според одред-
б,ите од ова уредба, спаѓаат во надлежност на Држа.в-
ниот секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 319 

23 декември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Фито с. р. 
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451. 
Врз основа од чл. 81 од Уставниот закон, чл. 24 од 

Законот за буџетите и чл. 46 од Царинскиот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ЦАРИНСКО-КОНТРОЛНАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во Управата за царини на ФНРЈ се формира фонд 
за унапредување на царинско-контролната служба (во 
натамошниот текст: фонд). 

Член 2 
Средствата на фондот се создаваат со издвојување 

30%? од наплатените парични казни и противвредност 
од продаденит.е стоки одземени по царинските прекр-
шоци, како и 3% од одземените динарски и девизни 
средства по девизните прекршоци на патниците. 

Член 3 
Сите износи од наплатените парични казни и до-

бивената противвредност од продадените стоки одзе-
мени по царинските прекршоци се уплатуваат на од-
делна сметка на Управата за царини на ФНРЈ при На-
родната банка на ФНРЈ. 

Од оваа сметка се пренесува, по претходно одби-
вање на извршените враќања, 30%? во корист на фон-
дот, а остатокот од 70%? се уплатува во корист на 
сојузниот буџет. 

Во корист на фондот се внесува од фондот за 
унапредување на девизно-инспекционата служба 3%? 
од износот на одземените динарски и девизни средства 
по девизните прекршоци на патниците. 

Член 4 
Средствата од фондот служат: 
1) 70%? од средствата за набавка и одржување на 

техничките средства потребни за вршење на царинско-
контролната служба (патролни чамци, моторни пре-
возни средства за обиколка на царинарниците, царин-
ските оддели и граничните премини, ваги и други пред-
мети за преглед на стоки и за спроведување на царин-
ска контрола) и набавка на предметите за опрема на 
просториите на царинарниците, како и за намирување 
на издатоците за службата на сузбивање царински 
прекршоци; 

2) 30%) од средствата: 
- за периодични награди (месечно или во подолги 

периоди) на царинските службеници што вршат пре-
глед на возните објекти, на стоки и патници, царинење 
стоки, чување и спроведување на возни објекти и 
стоки, и што работат на сузбивањето на царинските 
прекршоци како и на унапредувањето на царинската 
служба; 

- за повремено наградување на царинските служ-
беници и лицата што се истакнале во откривањето и 
сузбивањето на царинските прекршоци. 

Член 5 
Решенија за употребата на средствата од фондот 

по чл. 4 од оваа уредба донесува директорот на Упра-
вата за царини на ФНРЈ. 

Член 6 
За сите уплати и исплати од фондот се составува 

завршна сметка во смисла на чл. 48 од Законот за бу-
џетите. 

Член 7 
Контрола на послувањето по овој фонд вршат 

надлежните органи за извршување на буџетот. 
Член 8 

Салдото од сметката основана со Решението од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ бр. 6205/51 ќе се 
уплати во сојузниот буџет, а салдото од сметката осно-

вана со Решението на Министерот на финансиите на 
ФНРЈ бр. 6206/51 ќе се пренесе, по претходно одбива-
ње на враќањата извршени од сметката основана со 
Решението од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
бр. 6205/51 од оснивањето на оваа сметка до влегу-
вањето во сила на оваа уредба, во корист на фондот, 
Износот одбивен на име извршените враќања ќе се 
уплати во сојузниот буџет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 308 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

452. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, чл. 23 

од Законот за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизен закон) и чл. 24 од Законот за буџетите, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ДЕВИЗНО-ИНСПЕКЦИОНАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во Управата за надворешна трговија на ФНРЈ се 
формира фонд за унапредување на девизно-инспекцц-
оната служба (во натамошниот текст: фонд). 

Член 2 
Средствата на овој фонд се создаваат со издвоју-

вање 5%? од наплатените парични казни, одземени 
пари и вредности по девизните прекршоци. 

Член 3 
Сите износи од наплатените казни, одземените 

пари и вредности се уплатуваат на одделна сметка при 
Народната банка на ФНРЈ под назив „Сметка на Упра-
вата за надворешна трговија во врска со спроведува-
њето на девизната контрола." 

Од оваа сметка се пренесуваат, по претходно од-
бивање на извршените враќања, 5%? во корист на 
фондот, а остатокот се уплатува во корист на сојузниот 
буџет. 

Член 4 
Средствата на фондот служат за наградување на 

службениците на девизните инспекции и на други лица 
што со својата работа ќе придонесат за спроведува-
њето и унапредувањето на девизно-инспекционата 
служба. 

Член 5 
Решенија за употреба на средствата во смисла на 

чл. 4 од оваа уредба донесува Директорот на Упра-
вата за надворешна трговија на ФНРЈ по предлог од 
Главниот девизен инспектор. 

Член 6 
За сите уплати и исплати од фондот се составува 

завршна сметка во смисла на чл. 48 од Законот за 
буџетите. ^ 

Член 7 
Контрола на почнувањето по овој фонд вршат 

надлежните органи за извршување на буџетот. 
Член 8 

Салдото од сметката основана со решението од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ бр. 23042 од 28 
ноември 1951 година ќе се уплати во сојузниот буџет, 
а салдото од сметката основана со решението на Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ бр. 23043 од 28 но-
ември 1951 година ќе се пренесе во корист на фондот; 



Понеделник, 28 декември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 53 - Стра,на 679 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. С, д 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

453. 
Брз сенова на чл. 79 тон, 7 и чл. 81 ст. 1 од 

УС-.Т-Е илот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА НА 

ПРЕДВОЈНИЧКАТА ОБУКА 
Член 1 

Со службата на предвојничката обука рако-
водеа' и се грижат за нејзината организација и 
спроведување на своето подрачје народните одбори 
на општинине, околиите и градовите, а на тери-
торијата на народната република републичкиот со-
вет за просвета и култура. 

Член 2 
Народниот одбор на околијата односно градот 

се грижи за организирањето и спроведувањето на 
службата на преднојничката обука на работнич-
ката, селската и средеошколската младина на по-
драчјето на околијата односно градот, врши над-
вор над работата на општините во поглед на спро-
ведувањето на оваа служба, над изведбата на пред-
вој личната обука во средните николи и над извр-
шувањето на обврските на стопанските претпри-
јатија во крека со оваа обука, се грижи за вклу-
чувањето на сите обврзници во предвојеичката 
обука, обезбедува материјални средства за вршење 
на оваа слЈтжба и се грижи за правилниот распо-
ред на ка дрогите за изведба на предвојничката 
обука. 

Член 3 
Народниот одбор на општината непосредно ор-

ганизира и се грижи за изведбата на предвојнич-
ката обука на работничката и селската младина 
на стасе го подрачје, врши надзор над работата на 
наставните центри за изведба на предвојничката 
обука на работничката и селската младина и над 
извршувањето на обврските на стопанските прет-
пријатија во врска со оваа одлука, се грижи за 
евидентирањето на сите обврзници на предвојнич-
хсата обука и го обезбедува нивното вклучување во 
предвојничката обука. 

Член 4 
Управните работи во врска со пред војничката 

обука ги врши во народниот одбор на околијата и 
градот и во народниот одбор на градската општина 
во кој постои таков совет, советот за просвета и 
култура. .. 

Член 5 
Во советот за просвета и култура на народниот 

одбор се формира одбор за прашања на предвој-
ничката обука. 

Задачата на овој одбор е да ги проучува пра-
шањата во врска со организацијата и изведбата 
Ша предвојничката обука, да му предлага на советот 
мерки за унапредување на предвојничката обука 
к за вклучување на сите обврзници на таа обука, 
и да врши други работи во врска со таа обука што 
ќе му го довери советот. 

Одборот се состои од претседа,тел и 2—6 члена. 
Претседателот на одборот го назначува советот за 
просвета и култура од редот на своите членови, а 
другите членови од редот на одборниците, прет-
ставниците на младинските и други општествени 
организации, просветните и воените установи и 

други гранки. Членовите на одборот од редот на 
претставниците на воените установи ги предлага 
надлежниот воен територијален орган. 

Одборот не може самостојно да врши управни 
работи ниту да донесува решенија. 

Член 6 
Во народниот одбор на општината се формира 

комисија за прашања на пред војничката обука. 
Комисијата му предлага на народниот одбор 

мерки за унапредување и изведба на предвојнич-
ката обука склучување на сите ССЕЗГЅ;;.!::"! С̂ 
таа обука, и врши други работи во врска со таа 
обука што ќе и' ги довери народниот одбор. 

Комисијата за прашања на предно јничхата 
обука се состои од 2—4 члена. Прет-седателот и 
членовите на комисијата ги избира народниот одбор 
од редот на своите членови, а другите членови, од 
редот на одборниците на народниот одбор на оп-
штината, претставниците на младинските и други 
општествени организации, просветните и воените 
установи и други граѓани. Членовите на комиси-
јата од редот на претставниците на воените уста-
нови ги предлага надлежниот воен територијален 
орган. 

Член 7 
Административните работи во врска со слу-

жбата на предвојничката обука ги врши во на-
родниот одбор на околијата односно градот сек.ре-1 
таријатот за просвета и култура преку определе-ј 
ниот службеник кому што е доверено вршењето' 
на тие работи, а во народниот одбор на општина?^ 
секретарот или друг сл у жбени к . опре дел ен од прет-
седателот од народниот одбор. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на сбја-: 

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

Р.п. бр. 318 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

454. 

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПОСЛУВАЊЕТО И УПРА-
ВУВАЊЕТО СО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, 

ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Југословенските пошти, телеграфи" и телефони 

се заедница на стопански претпријатија што вршат 
јавна служба за пренос на поштенски пратки и 
телеграфски и телефонски соопштенија во вна-
трешниот и меѓународниот сообраќај. 

Поштенските, телеграфските и телефонските 
средства што служат за пренос на поштенски прат-
ки и телеграфски и телефонски соопштенија се 
општествена своина. 

Член 2 
Заедницата на стопанските претпријатија на 

Југословенските 'пошти, телеграфи и телефони (во 
натамошниот текст: Заедница) ја сочинуваат прет-
пријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај и претпријатијата на теле-
графскиот и телефо,нскиот сообраќај (во н,атамо-
шниот текст: претпријатија). 

Во состав на претпријатијата влегуваат основ-
ните единици на определено стопанско подрачје. 
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Член 3 
Основни единици на претпријатијата на по-

штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај се: 

1) поштите, телеграфите и телефоните во се-
диштето на околијата (градот, градската општина 
со одделни права) што раководат со поштенската, 
телеграфската и телефонската служба на подрач-
јето на околијата (градот, градската општина со 
одделни права); 

2) издвоените пошти (сообраќајни, изменични 
и др.); 

3) издвоените телеграфи и телефони; 
4) телеграфско-телефонските технички секции; 
5) поштекско-телеграфско-телефонските автога-

ражи; и 
С) пеш тоне ко - те л еграфско- те л е ф оне ките рабо-

тилници. 
Во состав на основните единици од тон. 1 на 

претходниот став влегуваат како извршни единици 
сите пошти, телеграфи и телефони на подрачјето 
на околијата (градот, градската општина со оддел-
ни права) во чие седиште се наоѓа основната еди-
ница. 

Основните единици ги имаат правата и обвр-
ските определени со оваа уредба. 

Член 4 
Основни единици на претпријатијата на теле-

графскиот и телефонскиот сообраќај се: телегра-
фите и телефоните, телеграфско-телефонските тех-
нички секции и телеграфско-телефонските рабо-
тилници. 

Член 5 
За вршење одделни дејност^, како и за вр-

шење работи вон службата за пренос на поштен-
ски пратки и телеграфски и телефонски соопште-
нија со кои работи се придонесува кон порационал-
но поодување на Заедницата, можат да се осниваат 
одделни претпријатија, односно само-стојни погони 
во состав на претпријатијата и основните един,ици. 

Член 6 
Орган на Заедницата е Генералната дирекција 

на поштите, телеграфите и телефоните (во ната-
мошниот ткст: Генерална дирекција) со правата и 
обврските определени со оваа уредба. 

Генералниот директор му е одговорен на Соју-
зниот извршен совет за правилното и редното 
функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај на територијата на Југо-
славија. 

Со сојузни прописи може да се овласти Гене-
ралната дирекција да врши определени управни 
работи од областа на јавниот поштенски, телеграф-
ски и телефонски сообраќај од надлежноста на 
федерацијата. 

Член 7 
Со Југословенските пошти, телеграфи и теле-

фони управуваат работните колективи непосредно 
и преку своите претставнички органи. 

Со претпријатијата управуваат нивните работ-
ни колективи, 

Со Генералната дирекција управуваат претстав-
ниците што ги делегираат претпријатијата во со-
став на' Заедницата. 

Член 8 
Претпријатијата и Генералната дирекција се 

правни лица. 
Член 9 

Претпријатијата во состав на Заедницата и Ге-
нералната дирекција си имаат свои правила. 

Основните единици си имаат свој работен ред. 
Член 10 

Вкупниот приход на Заедницата се утврдува 
?а Заедницата во целост а неговата расподелба на 
претпријатијата во состав на Заедницата се врши 
Опрема н,ивното учество во остварувањето на вкуп-
ната работа на Заедницата. 

Расподелбата иза вкупниот приход на Заедни-
цата се врши спрема однапред утврдените мерила 
што се пропишани во правилата на Генералната 
дирекција. 

Член 11 
Обврските на претпријатијата во состав на За-

едницата спрема општествената заедница се извр-
шуваат спрема прописите што важат за стопан-
ските претпријатија, ако со оваа уредба не е пои-
наку определено. 

Вкупно остварената добивка на претпријатието 
подложува на сојузниот и републичкиот данок на 
добивката. 

Основните единици ги извршуваат своите об-
врски спрема околијата (градот, градската општина 
со одделни права) од делот на добивката што со 
решението на работничкиот совет им е утврден 
спрема одредбите од оваа уредба и другите прописи 
а со обѕир на нивното учество во остварувањето 
на вкупната работа на претпријатието. 

Околијата (градот, градската општина со оддел-
ни права) во својот општествен план го утврдува 
процентот на учеството во добивката на основната 
единица, а наплатата ја врши спрема добивката 
остварена во пресметковните периоди во кои прет-
пријатието ја врши пресметката на добивката. 

Член 12 
Претпријатијата се должни во своето послува-

ње да се придржуваат кон поштенско-телеграфско-
телефснската тарифа, техничките прописи за вр-
шењето на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај, прописите за финансиското и 
материјалното побелување, управните мерки за по-
штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај, како и обврските спрема Заедницата. 

Член 13 
Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот 

и телефонскиот сообраќај можат да вршат јавна 
служба, превоз на патници со поштенски превозни 
средства со кои се врши преносот на поштенските 
пратки ако ги исполнуваат пропишаните услови за 
вршење на таков превоз. 

Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај можат да вршат опреде-
лен платен промет (уплати и исплати по текуштите 
сметки и др.), уплати и исплати на штедните вло-
гови како и други работи за кои ќе бидат овластени 
со посебни прописи. 

Член 14 
Одговорноста на претпријатијата во состав на 

Заедницата спрема корисниците на поштенските, 
телеграфските и телефонските услуги како и одно-
сите на тие корисници спрема претпријатијата, се 

' регулираат со посебни сојузни прописи. 
Член 15 

Прописите за стопанските претпријатија се при-
менуваат и на претпријатијата во состав на Заед-
ницата, ако со одредбите од оваа уредба не е опре-
делено поинаку. 

II. ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 16 

Претпријатијата во состав на Заедницата ги 
оснива управниот одбор на Генералната дирекција, 

^во согласност со републичкиот извршен совет и 
со потврда од Сојузниот извршен совет. 

Управниот одбор на Генералната дирекција е 
должен да оснива одделни претпријатија на теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај, ако се за тоа 
исполнети стопанските и техничките услови. 

Член 17 
Основните и извршните единици, како и само-

стојните погони во состав на претпријатието или 
основните единици, ги оснива управниот одбор на 
претпријатието врз основа на својата програма за 
организација на поштенско-телеграфско-телефон-
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ската мрежа или по барање од народните одбори и 
другите државни органи или стопански и опште-
ствени организации. 

Нар-одните одбори и другите државни органи, 
стопанските и општествените организации должни 
се на претпријатието да му ги надокн,адуваат ра-
зликите на трошоците за пасивните основни и из-
вршни единици што се основани по нивно барање. 

Член 18 
Управниот одбор на Генералната дирекција о-

снива одделни претпријатија (претпријатија за гра-
дење телеграфски и телефонски линии, претприја-
тија за монтажа на уреди, печатници и др.) по 
прописите за оснивањето на стопанските претпри-
јатија. 

Правата и обврските на Заедницата спрема 
претпријатијата од претходниот став се регулираат 
со договор. 

Член 19 
За вршење на одделните дејности што се од 

интерес за целата Заедница управниот одбор на 
Генералната дирекција може да оснива одделни 
единици (институти, биран и др.). 

Правата и обврските на единицата од претход-
а т став спрема Заедницата се определуваат со 
решението за нивното оснивање. 

Член 20 
Претпријатијата во состав на Заедницата и Ге-

нералната дирекција се регистрираат кај надле-
жниот државен орган по прописите за регистра-
ција на стопанските претпријатија. 

Претпријатијата во состав на Заедницата му ги 
пријавуваат своите основни единици заради еви-
денција на народниот одбор на околијата (градот, 
градската општина со одделни права) на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на основната единица. 

Член 21 
Правилата на претпријатието во состав на За-

едницата и работниот ред на основните единици 
треба особено да содржат подробни одредби за: вна-
трешната организ-ација на претпријатието односно 
основната еди,ница, како и за нивното поелување; 
начинот на изборите, составот и работата на работ-
ничкиот совет и управниот одбор на претпријатието 
односно основната единица; условите на конкурсот 
за назначување директор на претпријатието, слу-
жбеници на раководни работни места во претпри-
јатието, како и за назначување управници (шефо-
ви) на основните единици. 

Правилата на Генералната дирекција треба о-
собено да содржат подробни одредби за: организа-
цијата на Заедницата со назначување на претпри-
јатијата во состав на Заедницата; внатрешната ор-
ганизација и послувањето на Генералната дирек-
ција; начинот на изборите, составот и работата на 
управниот одбор на Генералната дирекција; усло-
вите на конкурсот за назначување Генерален ди-
ректор и службеници на раководни работни места 
во Генералната дирекција; мерилата врз основа на 
кои се врши расподелбата на вкупниот приход на 
Заедницата на претпријатијата. 

Со правилата на претпријатијата и Генералната 
дирекција се определува минималната стручна спре-
ма, годините на служба и другите услови за ра-
ководните работни места во претпријатијата и Ге-
нералната дирекција. 

Правилата на претпријатијата во состав на За-
едницата содржат и други одредби предвидени со 
прописите што важат за стопанските претпријатија. 

Член 22 
Правилата на претпријатијата во состав на За-

едницата го одобрува управниот одбор на Генерал-
ната дирекција во согласност со Сојузниот извршен 
ссвгт. 

Работниот ред на основните единици го одо-
брува управниот одбор на претпријатието. 

Правилата на Генералната дирекција ги одо-
брува Сојузниот извршен совет. 

Ш. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО 
1. Органи на претпријатието и на основните 

единици 
Член 23 

Органи на претпријатието се: работничкиот со-
вет, управниот одбор и директорот. 

Органи на основната единица се: работничкиот 
совет, управниот одбор и управникот (шефот) на 
единицата. 

Со работниот ред на основната единица може 
да биде определено основната единица да нема 
управен одбор. 

Член 24 
Прописите за органите на управувањето на сто-

панските претпријатија се однесуваат и до органите 
на управувањето на претпријатијата во состав на 
Заедницата и нивните основни единици, ако со оваа 
уредба не е определено поинаку. 

Член 25 
Работничкиот совет во основната единица се 

состои од определен број членови што ги избираат 
службениците и работниците на работа во основ-
ната единица и нејзините извршни единици. 

Бројот на членовите на работничкиот совет на 
основната единица се определува со нејзиниот ра-
ботен ред, сразмерно со бројот на службениците и 
работниците на работа во основната единица и во 
нејзините извршни единици. 

Член 26 
Директорот на претпријатието во состав на За-

едницата го назначува и сменува управниот одбор 
на Генералната дирекција во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет. 

Назначувањето на директорот на претпријати-
ето се врши по извршениот конкурс, ако Сојузниот 
извршен совет не определи поинаку. 

Член 27 
Управниците (шефовите) на основните и извр-

шните единици ги назначува и сменува управниот 
одбор на претпр,ијатието. 

Назначувањето на управниците (шефовите) на 
основните единици се врши по извршениот кон-
курс. 

2. Органи на Генералната дирекција 
Член 28 

Органи на Генералната дирекција се управниот 
одбор и Генералниот директор. 

Член 29 
Управниот одбор на Генералната дирекција се 

состои од 30—40 членови. 
Членовите на управниот одбор и Генералната 

дирекција ги избираат работничките совети на 
претпријатијата во состав на Заедницата. 

Генералниот директор е член на управниот од-
бор на Генералната дирекција по својата функ-
ција. 

Член 30 
Бројот на членовите на управниот одбор се о-

пределува со правилата на Генералната дирекција, 
сразмерно со бројот на службениците и работници-
те на работа во претпријатијата во состав на За-
едницата. 

Член 31 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Генералната дирекција трае две години. 
Поодделни членови на управниот одбор можат 

да бидат сменети и пред да истече времето за кое 
се избрани. 

Член 32 
Управниот одбор на Генералната дирекција 

може од редот на своите членови да формира се-



Страна 680 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Понеделник, 28 декември 1953 

кретаријат за вршење определени работи од својот 
делокруг. 

Член 33 
Генералниот директор го назначува и сменува 

Сојузниот извршен совет. 
Назначувањето на Генералниот директор се 

врши по извршениот конкурс, ако Сојузниот извр-
шен совет не определи поинаку. 

3. Права и должности на органите на 
управувањето 

а) П р а в а и д о л ж н о с т и н а о р г а н и т е на 
п р е т п р и ј а т и е т о 

Член 34 
Работничкиот совет на претпријатието: 
1) донесува заклучоци за подобрување услови-

те за правилно и редно функционирање на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за 
зацврстување работната дисциплина, за стручното 
издигање на персоналот и за техничката и здрав-
ствено" техничката заштита на трудот; 

2) донесува стопански план на претпријатието 
и заклучоци за извршување на тој план; 

3) ја одобрува завршната сметка на претприја-
тието; 

4) врши расподелба на добивката на претпри-
јатието на основните единици; 

5) решава за формирањето и употребата на 
фондовите на претпријатието; 

6) донесува заклучоци за висината на кратко-
рочните и долгорочните кредити; 

7) донесува тарифен правилник на претприја-
тието; 

8) донесува правила на претпријатието; 
9) го избира и сменува управниот одбор на 

претпријатието; 
10) ги избира и сменува претставниците за у-

правниот одбор на Генералната дирекција; 
11) го именува претседателот и членовите на 

дисциплинскиот суд и нивните заменици; 
12) донесува заклучоци во рамките на својот 

делокруг за работата на управниот одбор и дирек-
торот на претпријатието; 

13) решава по жалбите против решенијата од 
работните односи што ги донесува управниот одбор 
во рамките на својот делокруг. 

Работите наведени во претходниот став спаѓаат 
исклучиво во делокруг на работничкиот совет на 
претпријатието. 

Член 35 
Управниот одбор на претпријатието: 
1) се грижи за подобрување условите за пра-

вилно и редно функционирање на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за зацвр-
стување работната дисциплина; за стручното изди-
гање на персоналот и за техничката и здравствена" 
техничката заштита на трудот; 

2) донесува решенија за ^трошокот на фондо-
вите на претпријатието во границите на заклучо-
ците од работничкиот совет; 

3) донесува решенија за склучување и реали-
зација на краткорочните кредити, како и решенија 
за реализација на долгорочните кредити во грани-
ците на овластенијата добиззени од работничкиот 
совет; 

4) изработува и предлага тарифен правилник 
на претпријатието; 

5) назначува службеници на раководни работни 
места во претпријатието и управници (шефови) на 
основните и извршните единици и ги сменува; 

6) решава по жалбите на службениците и ра-
ботниците против решението на директорот на 
претпријатието од работните и дисциплинските од-
носи ; 

7) оснива основни и извршни единици. 
Управниот одбор на претпријатието може да го 

поништи заклучокот од работничкиот совет и у-

правниот одбор на основната единица што е во 
спротивност со прописите што постојат. у , 1 ^ 

Член 36 
Директорот на претпријатието го организира 

целокупното послување на претпријатието и непо-
средно раководи со тоа поодување. 

Директорот на претпријатието: 
1) презема мерки за правилно и редно функци-

онирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај; 

2) презема мерки за зацврстување на работната 
дисциплина, за стручното издигање на персоналот 
и за техничка и здравствено-техничката заштита 
на трудот; 

3) склучува договори од името и за сметка на 
претпријатието; 

4) -го застапува претпријатието пред државните 
органи и во правните односи со трети лица и им 
дава овластение на други лица да го застапуваат 
претпријатието во определени правни работи; 

5) донесува решенија за работните односи на 
службениците и работниците на претпријатието, во 
согласност со правилата на претпријатието; 

6) донесува решенија за дисциплинската и ма-
теријалната одговорност на службениците и работ-
ниците во рамките на овластени јата што му се да-
дени; 

7) врши надзор над поодувањето на основните 
и извршните единици. 

Директорот на претпријатието може да ги овла-
сти управниците (шефовите) на основните и извр-
шните единици да можат да донесуваат решенија 
за работните односи на службениците и работни-
ците на основните односно извршните единици во 
согласност со правилата на претпријатието. 

Директорот на претпријатието може да ги уки-
нува одлуките од управниците (шефовите) на основ-
ните и извршните единици ако се во спротивност 
со техничките прописи и наредбите о,̂  Генералниот 
директор што се однесуваат до правилното и ред-
ното функционирање на поштенскиот/ телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај. ' 

Член 37 
Директорот на претпријатието за својата работа 

му одговара на управниот одбор и на работничкиот 
совет на претпријатието а за правилното и редното 
функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај и на Генералниот директор, 

Ако директорот на претпријатието смета дека 
заклучокот од управниот одбор што се однесува 
до стопанското поодување на претпријатието им е 
спротивен на прописите или интересите на прет-
пријатието, ќе го запре од извршување и за тоа ќе 
го извести работничкиот совет на претпријатието. 

б) П р а в а и д о л ж н о с т и н а о р г а н и т е 
н а е д и н и ц и т е 

Член 38 
Работничкиот совет на основната единица: 
1) донесува план за работата на основната еди-

ница врз основа и во рамките на стопанскиот план 
на претпријатието; 

2) донесува работен ред на основната единица; 
3) одлучува за употребата на добивката со која 

располага основната единица; 
4) одлучува за употребата на средствата од 

фондовите на основната единица; 
5) донесува тарифен . правилник на основната 

единица; 
6) го избира и сменува управниот одбор на еди-

ницата ; 
7) донесува во рамките на својот делокруг за-

клучоци за работата на управниот одбор и на упра-
вникот (шефот) на основната единица. 

Работите споменати во претходниот став спа-
ѓаат исклучиво во делокруг на работничкиот совет 
на основната единица. 



Понеделник, 28 декември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 53 - Стра,на 679 

Член 39 
Управниот одбор на основната единица: 
1) се грижи за: извршување техничките про-

писи-за правилното и редното функционирање на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај; зацврстување работната дисциплина; струч-
но образование на персоналот; спроведување тех-
ничка и здравствено" техничка заштита на трудот 
и за правилни односи на персоналот на единицата 
спрема корисниците на поштенските, телеграфски-
те и телефонските услуги; 

2) решава за организацијата на работата и за 
уредувањето на основните и извршните единици; 

3) врши надзор над финансиското и материјал-
ното пее л ување на единицата; 

4) решава по жалбите на службениците и ра-
ботниците против решенијата од управникот (ше-
фот) на основната и извршната единица по праша-
њата од работните и дисциплинските односи. 

Член 40 
Управникот (шефот) на основната единица го 

Организира целокупното послување на единицата и 
непосредно раководи со тоа послување. 

Управникот (шефот) на основната единица е 
должен во раководењето на работите за пренос на 
поштенски пратки и телеграфски и телефонски со-
општенија да се придржува кон техничките про-
писи за вршење службата на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај и наредбите 
па директорот на претпријатието. 

Управникот (шефот) на основната единица при-
ма на работа работници и назначува службеници 
во единицата, во границите на овластени јата што 
ги добил од директорот на претпријатието и ги ра-
спо,редува на поодделни работни места и работи 
согласно правилата на претпријатието. 

Управникот' (шефот) на основната единица е 
должен да го. запре од извршување заклучокот од 
управниот одбор на основната единица што се од-
несува до финансиското и материјалното иселува-
ње, ако смета дека заклучокот им е спротивен на 
прописите и да побара за тоа одлука од управниот 
одбс^ на претпријатието. 

Член 41 
Управникот на извршната единица го органи-

зира целокупното поодување на единицата и непо-
средна'' раководи со тоа поодување придржувајќи 
се кои Техничките прописи за вршењето на слу-
жбата и наредбите од директорот на претпријатие-
то Оживено од управникот (шефот) на основната 
единица. ;г 

в) О р г а н и н а Г е н е р а л н а т а д и р е к ц и ј а 
Член 42 

,Управниот одбор на Генералната дирекција: 
1. донесува заклучоци за унапредување поштен-

скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и 
предлага генерална програма ,за развој на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони; 

'Ф. го утврдува вкупниот приход на Заедницата 
и врши негова расподелба на претпријатието; 

3. донесува технички прописи за вршењето на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај ; 

4. донесува прописи: за единственото финанси-
ско, материјално и комерцијално поодување; за во-
дење на статистиката; за стручното образование на 
персоналот, како и други прописи со кои на един-
ствен начин се регулира поодувањето во Заед,ни-
ца'! а; 

5. донесува ' прописи за тоа кои основни по-
ш1:екско-телеграфско-телефонски средства на прет-
пријатијата (во натамошниот текст: основни птт 
средства), под кои услови и на кој начин можат да 
бидат предмет на прометот вон Заедницата; 

6. пропишува основни стандард,и и типови на 
средствата на поштенско-телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај, ако со сојузни прописи не е опре-
делено поинаку; 

7. им дава предлози на извршните совети по 
прашањата за инвестиции и други важни прашања 
ед областа на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај; 

8. ја предлага поштенско-телеграфско-телефон-
ската тарифа; 

9. ја утврдува претсметката на расходите на 
администрацијата на Генералната дирекција и на 
одделните единици и ја определува висината на 
придонесот што се должни претпријатијата да и' 
го уплатуваат на Генералната дирекција односно 
на одделните единици за покривање расходите на 
администрацијата на Генералната дирекција и на 
сдделките единици; 

10. ја одобрува завршната сметка на Заедни-
цата; 

11. ги утврдува износите на терминалите такси 
од меѓународните спогодби за поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот сообраќај; 

12. му ги предлага правилата на Генералната 
дирекција на одобрение на Сојузниот извршен со-
вет; 

13. прибавува согласност за оснивање претпри-
јатија во состав на Заедницата; 

14. ги предлага начелата на платниот систем на 
Заедницата; 

15. назначува службеници на раководните фун-
кции во Генералната дирекција; 

16. го именува претседателот и членовите на 
дисциплинскиот суд при Генералната дирекција и 
нивните заменици; 

17. ги одобрува правилата на претпријатијата 
во согласност со Сојузниот извршен совет; 

18. решава по жалбите на службениците и ра-
ботниците против решенијата од Генералниот ди-
ректор од работните и дисциплинските односи. 

Член 43 
Генералниот директор го организира и непо-

средно раководи со поодувањето на Генералната 
дирекција, ги претставува Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони пред државните органи и 
во правните односи со трети лица, како и во одно-
сите со странските поштенс1ко-телеграфско-телефон-
ски управи и меѓународните поштенско-телеграф-
ско-телефонски организации. 

Генералниот директор: 
1) ја организира изработката на техничките 

прописи за вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај, како и други про-
писи што ги донесува управниот одбор н,а Генерал-
ната дирекција и врши надзор над нивното спро-
ведување; 

2) донесува решенија за стандардите и типо-
вите на средствата на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај, ако управниот одбор не 
донесол основни стандарди и типови на тие сред-
ства и ако со сојузни прописи не е определено по-
инаку; 

3) донесува решенија за издавање поштенски 
марки и вредносници; 

4) ги определува износите на надокнадите за 
услугите што не се предвидени со тарифата; 

5) донесува решенија за измена на тарифата, 
до која доаѓа поради измените во уделите на стран-
ските поштенско-телеграфско-тел^фонски управи и 
Заедницата, како и за нам,алување терминалите 
и транзитните такси врз базата на реципроцитет; 

6) ги, заснива и ликвидира обврските од обла-
ста на меѓународниот поштенско-телеграфско-теле-
фонски сообраќај спрема странските поштенско-
то л еграфско-телефокски управи; 

7) донесува решенија за работите и дисциплин-
ските односи на службениците и работниците на 
Генералната дирекција, ако со правилата на Гене-
ралната дирекција не е определено поинаку; 

8) издава дозволи за градење и работа на при-
ма-пред а виите радио станици, им доделува фрек-
венции и пОканителни знаци на овие радио станици 
и врши контрола на употребата на доделените 



Страна 680 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Понеделник, 28 декември 1953 

фреквенции и поканителни знаци, ако оо сојузни 
прописи не е регулирано поинаку за поодделни 
стопански организации и државни органи. 

Генералниот директор може за вршењето на 
поодделни работи од претходните ставови да ги 
овласти раководните службеници на Генералната 
дирекција. 
IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СЛУЖБАТА ЗА ПРЕНОС 
НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ И ТЕЛЕГРАФСКИ И 

ТЕЛЕФОНСКИ СООПШТЕНИЈА 
1. Регулирање службата за пренос 

Член 44 
Претпријатијата ја организираат и вршат слу-

жбата за пренос на поштенски пратки и телеграф-
ски и телефонски соопштенија врз основа на прав-
ните прописи, техничките прописи за вршењето на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај, поштенско-телеграфско-телефонската тари-
фа и управните мерки од областа на јавниот по-
штенски, телеграфски и телефонски сообраќај. 

Претпријатијата ја организираат и вршат слу-
шната за пренос преку основните и извршните еди-
ници. 

Член 45 
Генералната дирекција ја регулира службата за 

пренос со донесување единствени технички пропи-
си за вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и 
Телефонскиот сообраќај, како и надзор над извр-
шувањето на тие прописи. 

Член 46 
Поштенско-телеграфско-телефонската тарифа е 

единствена за целата територија на Југославија. 
Поштенско-телеграфеко-телефонската тарифа 

се донесува со сојузен пропис. 
Ако со сојузни прописи ќе бидат одобрени вон-

^арифски повластици во преносот на поштенските 
Пратки и телеграфски и телефонски соопштенија, 
претпријатијата имаат право на надокнада од со-
јузниот буџет во висина на разликата помеѓу це-
лата на тарифата и повластицата. 

Член 47 
Технички прописи за вршењето на поштенски-

от, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај доне-
сува управниот одбор на Генералната дирекција во 
рамките на сојузните прописи. 

Доколку прописите од претходниот став се од-
еруваат и до стопанските претпријатија вон гра-
ницата или до установите и граѓаните, за донесу-
вањето на овие прописи е потребна согласност од 
Сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет односно од сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Како технички прописи за вршењето на по-
штенско - телеграфско - телефонскиот сообраќај се 
Сметаат прописите за внатрешната и меѓународ-
ната поштенска, телеграфска и телефонска служба 
и прописите за проектирање, градење, колаудирање 
и одржување на телеграфските и телефонските по-
строј-ки. 

Член 48 
Ако јавниот интерес или потребата од служба-

та на преносот го бара тоа, Генералниот директор 
може да нареди поодделни претпријатија во состав 
ка заедницата да им отстапат на времена употреба 
на други претпријатија во состав на Заедницата 
определени основни птт средства. 

Во кои случаи, под кои услови и кои основни 
средства можат да се отстапат на времена употреба 
во смислЈа на претходниот став, се определува со 
посебни прописи од управниот одбор на Генерал-
ната дирекција со потврда од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 49 
Генералниот директор може од името на Гене-

ралната дирекција да отклучува договори за меѓу-
себните услуги со установите и стопанските орга-
низации. 

Претпријатијата можат да склучуваат договори 
со приватни лица за превозење поштенски пратки 
со превозни средства од тие лица. 

Член 50 
Претпријатијата можат при оснивањето па из-

вршните единици, односно во извршните единици 
што постојат, да ги регулираат со договор работ-
ните односи со лицата односно со службениците 
што не се запослени со полно редовно работно 
време. 

Лицата односно службениците со кои се склу-
чуваат договорите од претходниот став се назна-
чуваат спрема извршениот конкурс. 

Поблиски прописи за тоа под кои услова и на 
кој начин можат да се склучуваат овие договори 
донесува Генералната дирекција во согласност со 
сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Член 51 
Ако народниот одбор или некој друг државен 

орган, стопанска или општествена организација ба-
ра поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај да се врши вон редовното работно време, 
претпријатието е должно да постапи по тоа барање. 

Народниот одбор или друг државен орган, сто-
панска или општествена организација по чие ба-
рање е воведено вршењето на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај вон редовното 
работно време, должни се да му ги надокнадат на 
претпријатието трошоците предизвикани со тоа. 

Член 52 
Претпријатијата имаат право во согласност со 

надлежниот народен одбор да поставаат и одржу-
ваат поштенсконтелеграфско-телефонски постројки 
на општонародниот имот (патишта, мостови, згради 
и др.) придржув-ајќи се кон прописите за јавните 
патишта. 

Претпријатијата имаат право да поставаат и 
одржуваат поштенско-телеграфско-телефонски по-
стројки на приватен имот. 

Претпријатијата не се должни да платат иадо-
кнада за намалената вредност на имотот поради 
поставањето поштенско-телеграфско-телефонски 
постројки и објекти во смисла на претходните ст-а-
вови, но се должни да го отстранат секое расипува-
ње што ќе настане при изведбата на работите или 
подоцнежното одржување. 

Против решенијата од претпријатијата донесе-
ни во смисла на претходните ставови може да се 
подаде жалба до републичкиот државен секретар 
за работи на општата управа и за буџет во срок 
од 15 дена по приемот на решението. 

Член 53 
Претпријатијата и Генералната дирекција има-

ат право и должност да вршат контрола дали теле-
графските и телефонските постројки (линии, уреди, 
инсталации и др.), што им припаѓаат на други 
правни или физички лица а кои се приклучени или 
ќе се приклучат кон телеграфската и телефонската 
мрежа за јавен сообраќај, ги исполнуваат условите 
предвидени со прописите за проектирањето, граде-
њето, колаудирањето и одржувањето на телеграф-
ските и телефонските постројки. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
до телеграфските и телефонските постројки на Ју-
гословенската народната армија и јавната безбед-
ност. 

Член 54 
Органите на управувањето односно сопствени-

ците на зградите или на земјиштата на кои се 
наоѓаат или покрај кои минуваат телеграфските и 
телефонските постројки, како и изводачите на ра-
ботите на такви згради или земјишта, не можат да" 
преземат работи што би можело да им пречат на 
тие постројки, пред да го известат претпријатието 
за тоа. 

Изводачите на работи на електрични водови и 
на водови на електровлеча се должни при извед-
бата на работите да се придржуваат кон прописите 
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за заштита на водовите за електроврски од елек-
тричните водови. 

Ако поради изведбата на јавните работи треба 
да се изместат телеграфските и телефонските по-
стројки, трошоците на ова изместување ги сноси 
инвеститорот. 

Член 55 
Претпријатијата можат да ги преземат на упра-

вувале телефонските линии и водови што ги из-
градиле самите претплатници, со надокнада на нив-
ната фактична вредност, ако го бара тоа потребата 
од проширувањето на телефонската мрежа за јав-
ниот сообраќај. 

Член 56 
Претпријатијата можат во сопствена режија да 

изведуваат градење на телеграфски и телефонски 
линии, монтажа на телеграфски, телефонски и ра-
дио-уреди и градење помали поштенско-телегра"ф-
ско-телефонски објекти. 
2. Одговорност во вршењето на службата за пренос 

Член 57 
Управникот (шефот) на основната и извршната 

единица му одговара на директорот на претприја-
тието за правилното и редното функционирање на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај, за техничката исправност и правилното 
користење на птт средства, за правилната примена 
на техничките прописи за вршењето на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за 
работната дисциплина во единицата како и за 
стручното оспособување на службениците и работ-
ниците за вршењето на службата на своето работно 
место. 

Управникот (шефот) на основната или изврш-
ната единица има право да започне дисциплинска 
постапка и да изрекнуЕа дисциплински казни про-
тив службениците и работниците на единицата во 
границите на овластени јата што му се дадени, како 
и времено да ги отстрани од должноста службени-
ците во случај на потешка повреда на техничките 
прописи за вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај. 

Член 58 
Директорот на претпријатието му одговара на 

Генералниот директор за правилната примена на 
прописите и наредбите за вршењето на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај. 

Член 59 
За правилното и редното функционирање на 

поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај се одговорни и работничките совети и упра-
вните одбори на претпријатијта и основните еди-
ници, како и управниот одбор на Генералната ди-
рекција, ако навремено не им обрнале внимание на 
одговорните старешини или на своите повисоки ор-
гани на управување на околностите што го загро-
зуваат правилното и редното функционирање на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај или на можноста за подобрување на тој со-
обраќај. 

Работничките совети и управните одбори на 
претпријатијата и основните единици, како и 
управниот одбор на Генералната дирекција не мо-
жат во никој случај да ги укинат одлуките и на-
редбите од управниците (шефовите) на основните и 
извршните единици, од директорите на претприја-
тијата и од Генералниот директор што се засниваат 
врз прописите за правилното и редното функцио-
нирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај. 
3. Надзор над вршењето на службата за пренос 

Член 60 
Надзор над работата на основните и извршните 

единици во поглед на примената на техничките 
прописи за вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај вршат претприја-
тијата, а; надзор над работата на претпријатијата 
врши Генералната дирекција. 

Члан 61 
Директорот на претпријатието има право да им 

издава наредби на управниците (шефовите) на 
основните и извршните единици, да ги укинува 
нивните решенија и наредби ако им се спротивни 
на прописите за правилното и редното функциони-
рање на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај или на наредбите од генералниот 
директор, да започнува дисциплинска постапка и 
да изрекнува дисциплински казни против управни-
ците (шефовите) на основните и извршните едини-
ци и други одговорни лица, како и времено да 
отстрани од должноста во случај на потешка по-
вреда на прописите и наредбите за правилното и 
редното функционирање на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај. 

Правата од претходниот став му припаѓаат и на 
управникот (шефот) на основната единица спрема 
извршните единици во состав на таа основна еди-
ница. 

Против решенијата од директорот на претпри-
јатието донесени во смисла на ст. 1 од овој член, 
како и против решенијата од управникот (шефот) на 
основната единица донесени во смисла на ст. 2 од 
овој член може да се подаде жалба до управниот 
одбор на претпријатието во срок од 5 дена по прие-
мот на решението. 

Член 62 
Генералниот директор има право да ги укинува 

решенијата и наредбите од директорите на прет-
пријатијата и управниците (шевовите1) на основните 
и извршните единици, ако им се спротивни на про^ 
писите и наредбите што се однесуваат до правил-
ното и редното функционирање на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и да' 
започнува дисциплинска постапка и изрекнVва ди-
сциплински казни против директорите на претпри-
јатијата и управниците (шефовите) на основните и 
извршните единици и други одговорни лица во . 
претпри ј атието. 

Против решенијата од Генералниот директор 
донесени во смисла на претходниот став може да' 
се подаде жалба до управниот одбор на Генерал-
ната дирекција во срок од осум дена по приемот 
(соопштувањето) на решението. 

Член 63 
Претпријатијата и Генералната дирекција го. 

остваруваат надзорот преку инспекторите и други 
овластени службеници. 

Инспекторите се органи на претпријатијата од-
носно на Генералната дирекција. 

Член 64 
Инспекторите мораат да имаат потребна стручна 

спрема за вршењето на инспекцијата. 
Стручната спрема на инспекторите ја пропи-

шува управниот одбор на Генералната дирекција. 
Член 65 

Инспекторите се овластени: 
— да издаваат наредби за отклонување непра-

вилностите во поодувањето што го пречат правил-
ното и редното функционирање на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај; 

— времено да отстранат од должност службе-
ник и работник што со својата работа го загрозува 
правилното и редното функционирање на поштен-
ско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; 

— времено да запрат работи на градење на те-
леграфски и телефонски постројки ако тие работи 
се изведуваат спротивно на прописите за градењето 
на тие постројки. 

За преземените мерки инспекторот е должен 
веднаш да го извести органот што го овластил да 
врши инспекција, како и управникот (шефот) на 
основната и извошната единица односно директорот 
на претпријатието во кое е извршена инспекцијата. 

Претпријатијата, основните и извршните еди-
ници се должни да им го овозможат на инспекто-
рите вршењето на контролата и да им ги дадат сите 
потребни податоци и обавести. 
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Член 66 
Инспекторите издаваат наредби писмено и од-

говорни се за издадените наредби. 
Против наредбата од инспекторот може да се 

подаде жалба во срок од осум дена по приемот на 
наредбата. 

Жалба се подава, и тоа: 
— против наредбата од инспекторот на претпри-

јатието — до директорот на претпријатието; 
— против наредбата од инспекторот на Генерал-

ната. дирекција — до Генералниот директор. 
Жалбата не го задржува извршувањето на на-

редбата. 
Член 67 

Инспекторите на Генералната дирекција имаат 
право да бараат од инспекторите на претпријати-
јата да извршат определени задачи, како и да под-
несат извештаи за својата работа. 

Член 68 
Поблиски прописи за работната и стручната 

спрема на инспекторите донесува управинот одбор 
на Генералната дирекција во согласност со сојузни-
от Државен срекретар за работи на народното сто-
панство. 

Член 69 
Примената на одредбите за надзорот над врше-

њето на службата за пренос од чл. 60—63 од оваа 
уредба не го исклучува правото на надзор на дру-

' гите инспекции што постојат. 
V. СТОПАНСКО ПООДУВАЊЕ 

1. Средства и фондови 
Член 70 

Претпријатијата управуваат со основните птт 
средства во рамките на прописите за управувањето 
со основните средства од страна на стопанските 
организации, ако со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Основните и извршните единици се грижат за 
правилното функционирање и одржување на оние 
основни птт средства што служат за вршењето на 
нивната дејност. 

Член 71 
Прометот на основните птт средства помеѓу 

претпријатијата во состав на Заедницата може да 
се врши без ограничение. 

Кои основни птт средства, под кои услови и на 
кој начин можат да бидат предмет на прометот вон 
Заедницата се определува со прописите што ги до-
несува управниот одбор на Генералната дирекција 
согласно со прописите за управувањето со основните 
средства на стопанските организации. 

Член 72 
Генералната дирекција има право да врши над-

зор над претпријатијата во поглед на прометот на 
основните птт средства, 

Директорот на претпријатието е дисциплински 
одговорен за продажба на основните птт средства 
вон Заедницата спротивно на прописите од управ-
ниот одбор на Генералната дирекција, ако таква 
продажба не претставува кривично дело. 

Член 73 
Претпријатијата во состав на Заедницата склу-

чуваат договори за кредитите за обртни средства 
по прописите што важат за стопанските претпри-
јатија. 

Претпријатијата им ги обезбедуваат потребните 
обртни средства на основните и извршните единици 
од своите кредити за обртните средства. 

Член 74 
Фондовите на претпријатијата во состав на За-

едницата се формираат и користат по прописите за 
формирањето и користењето на фондовите на сто-
панските претпријатија, ако со оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Член 75 
Сите основна птт средства, освен телеграфските 

и телефонските линии, се осигуруваат по прописите 

за осигурувањето на основните средства на стопан-
ските претпријатија. 

За покритие на штетите станати на телеграф-
ските и телефонските линии се формираат одделни 
фондови при претпријатијата во состав на Заед-
ницата. 

Фондовите од претходниот став се формираат 
од средствата што се должни да ги уплатуваат прет-
пријатијата во тие фондови, б зие средства влегу-
ваат во трошоците на претпријатието. 

Поблиски прописи за формирање на фондовите 
од ст. 2 на овој член и за нивното користење доне-
сува управниот одбор на Генералната дирекција, 
во согласност со сојузниот Државен секретар за-

работи на народното стопанство. 

2. Инвестиции 
Член 75 

Претпријатијата самостојно одлучуваат за ин^ 
вестициите што се финансираат од средствата на 
фондовите со кои располагаат. 

За инвестициите од поголем обем претпријати-
јата можат да склучуваат инвестициони кредити 
по прописите за долгорочното кредитирање. 

Генералната дирекција може да биде инвести-
тор за инвестициите за кои ќе биде овластена со 
сојузни прописи. 

Член 77 
Со сојузни пропи-си се утврдува, по предлог од 

Генералната дирекција, генерална програма за ра-
звој на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони. 

Член 78 
Ако народниот одбор или некој друг државен 

орган бара од претпријатието да изгради инвести-
ционен поштенски, телеграфски или телефонски 
објект што не е предвиден или ги преминува рам-
ките на планот за инвестициона изградба на прет-
пријатието, претпријатието е должно да постапи 
по тоа барање, ако народниот с^бор или државниот 
орган се обврзе да ги сноси трошоците на инвести-
ционата изградба, односно разликата на тие тро-
шоци. 

Член 79 
Ревизијата на проектите на инвестициони по^ 

Виенски, телеграфски и телефонски објекти се вЈН 
ши по општите прописи за ревизија на ароввтихе 
на инвестиционите објекти, со тоа пЛо ргвиѕнпвоМ 
комисија да не може да бара измени ш проектите 
што би им биле спротивни на техничките ирсггшсЈС 
за вршењето на поштенскиот, телеграфскиов и тв^ 
лефонскиот сообраќај или што се однесуваат ДО 
поштенските, телеграфските и телефонските капа-
цитети. 

Проектите на инвестиционите поштенски, теле-
графски, телефонски објекти на претпријатијата 
односно проектите на инвестиционите поштенски, 
телеграфски, телефонски објекти и постројки од 
особено значење за целата Заедница (меѓународни 
и меѓурепублички врски) и проекти на телеграф-
ските и телефонските мрежни групи подложуваат 
на претходна ревизија од ревизиоНите комисии на 
претпријатието, односно ревизионата комисија на 
Генералната дирекција (внатрешна ревизија на про-
ектите) . 

Управниот одбор на генералната дирекција до-
несува прописи за организацијата и работата на ко-
мисијата за ревизија на проектите од претходниот 
став. 

Член 80 
Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство може да определи ревизијата 
на проектите на инвестиционите телеграфски и те-
лефонски објекти да ја вршат ревизионите комисии 
од чл. 79 ст. 2 од оваа уредба место органите надле-
жни по општите прописи за ревизија на проектите. 

Член 81 
Надзорот над извршувањето на инвестиционите 

поштенски, телеграфски и телефонски објекти с^ 
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врши по општите прописи за надзор над изведбата 
на инвестициони објекти. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство може да ги овласти претприја-
тијата и Генералната дирекција да вршат надзор 
над изведбата на инвестициони, телеграфски и те-
лефонски објекти и уреди место органите надлежни 
по општите прописи за вршење на тој надзор. 

3. Завршна сметка 
Член 82 

Претпријатијата во состав на Заедницата и Ге-
нералната дирекција ги донесуваат своите завршни 
сметки по општите прописи. 

4. Ревизија на финансиското и материјалното 
послување на претпријатијата 

Член 83 
Ревизијата на финансиското и материјалната 

школување на претпријатијата и Генералната ди-
рекција се врши по прописите за ревизија на сто-
панските организации. 

Член 84 
Со правилата на Генералната дирекција можат 

да се предвидат комисии за внатрешна ревизија на 
финансиското и материјалното послување на Заед-
ницата. 

Ревизијата од претходниот став не го исклу-
чува^ правото на ревизија на финансиското и ма-
теријалното послување на Заедницата од страна на 
финансиската инспекција по прописите што по-
својат, 

V I УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 85 
Прописите за вкупниот приход на стопанската 

организација и за негова расподелба се применуваат 
и на претпријатијата во состав на Заедницата, ако 
со оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 86 
Управниот одбор на Генералната дирекција го 

утврдува вкупниот приход за целата Заедница и 
врши негова расподелба на претпријатијата во со-
став на Заедницата. 

Управниот одбор на Генералната дирекција вр-
ши расподелба на вкупно остварениот приход на 
Заедницата врз основа на однапред утврдените ме-
рила во правилата на Генералната дирекција. 

Основно мерило за расподелба на вкупно оства-
рениот приход на Заедницата на претпријатијата е 
бруто работа (работна единица) што ја извршило 
секое поодделно претпријатие во текот на една 
работна година. 

Против решението од управниот одбор на Гене-
ралната дирекција за расподелба на вкупниот при-
ход на Заедницата претпријатијата можат да пода-
дат жалба до Сојузниот извршен совет во срок од 
30 дена по приемот на решението. 

Член 87 
Делот на вкупно остварениот приход на Заед-

ницата што му е определен на претпријатието со 
решение од управниот одбор на Генералната дирек-
ција во смисла на претходниот член, претставува 
вкупен приход на претпријатието. 

Член 88 
Вкупно остварената добивка на претпријатието 

подлежува на сојузниот и републичкиот данок на 
добивката. 

Од остварената добивка по одбивање данокот 
на добивката, се издвојува делот за платниот фонд 
на претпријатието над пресметковниот платен фонд, 
доколку со сојузни прописи не е поинаку опреде-
лено, делот за резервниот фонд, инвестициониот 
фонд, за отплата на ануитетите на банката по дол-
горочните кредити и делот со кој претпријатието 
самостојно располага. 

Процентите врз основа на кои се врши издвоју-
вање на делот на добивката за намирување на фон-
довите и средствата од претходниот став се утвр-
дуваат со сојузниот односно републичкиот опште-
ствен план или со други прописи. 

Добивката што преостанува се распределува на 
основните единици и на управата на претприја-
тието. 

Делот на добивката што им припаѓа на основ-
ните единици и на управата на претпријатието го 
определува работничкиот совет на претпријатието 
врз оснбза на мерилата однапред утврдени во пра-
вилата на претпријатието, а сразмерно со учество-
то на основните единици и управата на претприја-
тието во остварувањето на вкупната работа на прет-
пријатието. 

Против одлуката на работничкиот совет на претп-
ри јатието за расподелба на добивката, може да 
се подаде жалба до управниот одбор на Генералната 
дирекција во срок од 15 дена по приемот на од-
луката. 

Член 89 
Основните единици и управите на претпријати-

јата од делот на добивката што им е определен во 
смисла на претходниот член ги извршуваат своите 
обврски спрема околијата (градот, градската општи-
на со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на основната единица односно претприја-
тието. 

Член 90 
Претпријатијата во состав на Заедницата пла-

ќаат придонес за покритие на расходите на адми-
нистрацијата на Генералната дирекција и на од-
делните единици (институти, бирол и др.). Овој 
придонес влегува во трошоците на претпријатијата. 

Висината на придонесот за покритие на овие 
расходи ја определува управниот одбор на Генерал-
ната дирекција 

Член 91 
Ако Заедницата не го оствари вкупниот приход 

што им е потребен на претпријатијата во состав 
на Заедницата, за надокнада на вредноста на сред-
ствата потрошени во производството, за извршување 
на општествените обврски и за пресметковниот пла-
тен фонд, разликата се намирува со сојузни до-
тации. 

лга. ПЛАТЕН СИСТЕМ 
Член 92 

Платите на службениците и работниците на 
претпријатијата во СОСТРЛ на Заедницата се утвр-
дуваат и расподелбата на платниот фонд се врши 
по општите прописи за платите на службениците и 
работниците на стопанските организации, ако СО 
оваа уредба или со други сојузни прописи не е 
определено поинаку. 

Член 93 
Со сојузни прописи се утврдуваат начелата за 

определување на платите, звањата и напредувањата 
за службениците како и платите за работниците. 
При донесувањето на тарифните правилници прет-
пријатијата се должни да се придржуваат кон тие 
начела. 

Член 04 
За службениците и работниците во управата на 

претпријатието тарифниот правилник го донесува 
претпријатието, а за службенициве и работниците 
во основните единици тарифниот правилник го до-
несува основната единица. 

Со тарифниот правилник на претпријатието се 
утврдуваат оквирните одредби за составување на 
тарифните правилници на основните единици. 

Член 95 
Платите на службениците и работниците на 

работа во претпријатијата се исплатуваат од пре-
сметковниот платен фонд и од делот на средствата 
со кој претпртатието самостојно располага од 
остварената добивка, и што ќе ги намени тоа за 
исплата на службениците и работниците на прет-
пријатието. 
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Член 96 
Висината и начинот на утврдувањето на пре-

сметковниот платен фонд на претпријатието се опре-
делуваат со прописите од чл. 93 на ова уредба. 

Член 97 
Платите на службениците и работниците на Ге-

нералната дирекција и на одделните единици (ин-
ститути, бирои и др.) се определуваат со сојузни 
прописи. 

Платите од претходниот став се исплатуваат од 
придонесот на претпријатието. 

VIII. КАЗНЕНИ И ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПО-
ВРЕДИ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 98 
Од претпријатието во состав на Заедницата кое 

со дејствието сторено спротивно со одредбите од 
оваа уредба прибавило за себеси имотна корист, 
ќе се одземе целокупниот износ на така прибаве-
ната корист. 

Член 99 
Претпријатието во состав на Заедницата ќе се 

казни со парична казна од 10.000 до 20.000 динари: 
1) ако не се придржува кон поштенско-теле-

трафско-телефонската тарифа или управните мер-
ки за поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај; 

2). ако не постапи по одлуката од Генералниот 
директор со која е укинута одлуката на директорот 
на претпријатието односно управникот (шефот) на 
основната и извршната единица како спротивна на 
прописите за правилното и редното функционира-
ње на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
'сообраќај; 

3) ако не ја изврши наредбата од Генералниот 
дипсптор за времено отстапување основни птт сред-
ства; 

4) ако продаде основни птт средства спротив-
но на прописите на Генералната дирекција за про-
метот на основните птт средства вон Заедницата; 

5) ако го поени вршењето на контролата на 
инспекторот на Генералната дирекција или органот 
за ревизија на финансиското и материјалното по-
одување на Генералната дирекција, или не постапи 
во определениот срок по нивната наредба издадена 
во вршењето на контролата. 

За дејствието од тон. 1, 2 и 5 од претходниот 
став ќе се казни и одговорното лице во претприја-
тието со парична казна од 1.000 до 10.000 динари, 
а за дејствието од точ. 3 и 4 — со парична казна од 
5.000 до 50.000 динари. 

Член 100 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примена на казнените и други мерки 
предвидени во чл. 98 и 99 од оваа уредба ќе се 
применуваат и одредбите на чл. 75 до 83 од Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации. 

Член 101 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во надле-
штвото, установата, стопанската или општествената 
организација или друго физичко лице: 

1) ако не позволи или го пречи вршењето на 
надзорот над изведбата на инвестициони поштенски, 
телеграфски и телефонски постројки; 

2) ако не позволи или го пречи поставањето и 
одржувањето на постројките или другите објекти 
што му служат на јавниот поштенски, телеграфски 
и телефонски сообраќај; 

3) ако не позволи или го пречи вршењето на 
контролата на телеграфските и телефонските по-
стројки што се приклучени или ќе се приклучат во 
телеграфската или телефонската мрежа за јавен 
сообраќај; 

4) ако пристапи кон работи на зграда или земји-
ште на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат 

телеграфски и телефонски постројки, кои би м : ж : -
ли на тие постројки да им пречат, пред да го изве-
стат за тоа претпријатието, или ако при изведбата 
на тие работи не се придржува кон прописите за 
заштита на водовите на електроврски од електрич-
ни водови. 

Член 102 
Водењето на административно-казн-ената постап-

ка и донесувањето на решенијата за прекршоците од 
претходниот член се врши по одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 103 

Изборите за сите органи на управувањето на 
Заедницата ќе се извршат во срок ед два месеца 
од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 104 
На првите избори за органите на управувањето 

. на Заедницата ќе се избираат: 
— во работничкиот совет на претпријатието 30 

до 100 члена спрема бројот на запослените службе-
ници и работници во претпријатието; 

— во работничкиот совет на основната единица 
10 до 60 члена спрема бројот на запослените слу-
жбеници и работници на основната единица; 

— во управниот одбор на Генералната дирек-
ција 30 до 40 члена спрема бројот на службениците 
и работниците на претпријатијата во состав на За-
едницата. 

Член 105 
Упатство за спроведување на изборите за ор-

ганите на управувањето со Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони ќе донесе Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 106 
До избирањето на управниот одбор на Генера.л-

ната дирекција, работите од неговиот делокруг пред-
видени со оваа уредба ќе ги врши Генералниот ди-
ректор на Генералната дирекција. 

Член 107 
Работните односи и дисциплинската и матери-

јална одговорност на службениците и работниците 
на Заедницата се регулираат со посебни сојузни 
прописи. 

Член 108 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 300 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

455. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Стопанските организации го водат книговод-
ството спрема одредбите од ова^ уредба. 

Капо стопански организации во смисла на прет-
ходниот став се сметаат стопанските претпријатија 
и дуќани. 

Одредбите од оваа уредба согласно ќе се при-
менуваат на банките, штедилниците, осигурител-
ното друштво и задружните организации, ако со 
посебни пр-описи не е определено поинаку. 

Сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство ќе пропише за установите со 
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самостојно финансирање што во своето поодување 
вршат и стопанска дејност, упатство за водење 
книговодство за таа дејност, согласно со одредбите 
од оваа уредба. 

Член 2 
Стопанската организација е должна преку кни-

говодството да го обезбеди остварувањето на опште-
ствената контрола над своето побелување и да ово-
зможи периодично утврдување на резултатот на 
своето послување. 

Со цел ги оствари задачите од претходниот 
став стопанската организација е должна да ја еви-
дентира состојбата и движењето на сите средства 
со кои ракува како и со нивните извори, да ги 
води и распределува трошоците по местата на нив-
ното настанување (погони) и по производите, со 
тоа што да ги обезбеди податоците за нивна ана-
лиза. 

Член 3 
Книжењето на работните измени на стопанска-

та ,организација "се врши ЈЗО работните 'книги, Јпо 
начелата на^двоЈното' книговодство. 

Работни книги што ги води задолжително сто-
панската организација се: дневник, главна книга 
и оние помошни книги што се потребни за оства-
рување на општествената контрола над иселува-
њето на стопанската организација. 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да може да про-
пише кои помо-шни книги мораат да се водат. 

Работните книги имаат значење на јавна 
исправа. 

Член 4 
Стопанската организација е должна на поче-

токот на своето поодување да ја утврди фактич-
ната состојба на сита средства и нивните извори и 
врз основа на така утврдената состојба да состави 
почетен биланс. 

Врз основа на составениот почетен биланс сто-
панската организација ги отвора работните книги. 

^Член 5 
На крај на работната го.дина стопанската орга-

низација зад,олжително врши согласување на со-
стојбата искажана во книговодството со состојбата 
утврдена со пописот (инвентарисањето). 

По исклучок од одредбите од претходниот став 
се ослободуваат од задолжителниот натурален по-
пис на материјалните вредности големите претпри-
јатија што имаат организирано континуирано ин-
вентарисање, со тоа што тоа да се изврши најмалку 
еднаш годишно. 

Трговските претпријатија и дуќаните освен те-
хничките сервиси и гол емо тр г с з с к и те претпријатија, 
што водат евиденција за набавката и продажбата 
на стоките во пари и по количината и артиклите, 
вршат попис (инвентараање) на занаетите на сто-
ките на крајот на секое тримесечјз. 

На крајот на поодделни пресметковни периоди 
во текот на работната годти-га стопанската органи-
зација состава периодични пресметки, а на крајот 
на работната година — завршна сметка. 

Годишниот биланс, како дел на завршната 
сметка, со кус извод од извештајот за поодувањето 
во односната година, стопанските организации го 
објавуваат во републиките службени листови. 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството може да пропише обврска за објаву-
вање и други документи од завршната сметка, како 
и поблиски прописи за одред.бите од претходниот 
став. 

За дуќаните и другите помали стопански ор-
ганизации народниот одбор на околијата (градот) 
утврдува дали и на кој начин ќе се врши објаву-
вањето на годишниот вилана 

Член 6 
Стопанските организации го водат К Н И Г О Е : Д -

ството спрема контните планови што се составен 
дел од оваа уредба. 

Големите и средните стопански организации ги 
водат своите книговодства спрема единствениот 
основен контен план. 

Дуќаните и помалите стопански организации го 
водат своето книговодство спрема скусените к:н-
тни планови. 

Занаетчиските и угостителските дуќани со мал 
вкупен приход го водат книговодството по начелата 
на едноставното (просто) книговодство. 

Народниот одбор на околијата (градот) или град-
ската општина со одделни права определува кои ^ 
стопански организации во смисла на ст. 3 од овој 
член се сметаат како мали стопански организации 
односно кои занаетчиски и угостителски дуќани од 
претходниот став се сметаат како дуќани со мал 
вкупен приход. 

Банките и штедилниците, како и Државниот4 

осигурите лен завод (ДОЗ), ги водат своите книго-
водство спрема одделните контата планови што ги 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Право на увид во работните книги на стопан-

ските организации имаат надлежните државни ор-
гани, а банките и штедилниците при давањето и 
користењето на кредити, како и врз основа на 
овластени јата по посебни прописи, додека заводот 
за социјално осигурување при контролата на пра-
вилноста на пресметката на обврските за социјално 
осигурување и за социјални давања. 

П, Работни книги 
Член 8 

Работните книги мо-раат даЈзидат поврзани или 
во слободни^ листови (картотека). 

Дневникот"и ' главнатаГ книга'"мораат. пред какво 
и ^ ^ е ^ ^ г а Љ у в а ње да бидат заверени од финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата (гра-
дот)""на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација, а за одвоените погони — од финанси-
скиот орган на народниот одбор на околијата (гра-
дот) на чие подрачје се наоѓа погонот. 

По исклучок Главната централа на Народната 
банка на ФНРЈ сама ќе го завери дневникот и 
главната книга на централите и филијалите и ќе 
ја пресмета и плати пропишаната такса за заверка 
на овие книги. Народната банка на ФНРЈ води 
регистар на работните книги во кои ги внесува 
книгите што ги заверила самата. 

Член 9 
Водењето на работните книги мора да им од-

говара на начелата на редноста на книговодството. 
Запишувањето во работните книги се врши не-

посредно или со копирање, мастило, мастилен молив 
или со машина. 

Член 10 
Дневникот е основна книга во која се, книжат 

по хроно^ошки ,ред сите работни измени, и тоа вед-
наш ќо ѓаЈста н а л е. 
' "^Хневникот'"може да биде еден, за книжење на 
сите работни измени или може да ги има повеќе, за 
книжење поодделни видови работни измени. 

Главната книга се состои од поодделни основни 
(синтетички) конта, на кои поединечно или збирно 
се книжат состојбите и измените на секој дел на 
средствата и нивните извори, расходите и приходи-
те, како и успехот на поодувањето. 

Ако стопанската организација не води во кни-
говодството основни (синтетички) конта, туку само 
аналитички, како главна книга се смета збирната 
главна книга во смисла на одредбите од ставот 6 
на овој член. 

Врската помеѓу запишу.вањето во дневникот и 
запишувањето во главна книга мора да биде обез-
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бедена со пренесување или со копираше, низ поеди-
нечното или збирното запишување. 

Стопанските организации се должни да водат 
поврзана збирна главна книга со мгсечгн бруто 
пролет по поодделни основни синтетички конта. 

Помошните книги служат за расчленување на 
контата на главната книга. 

Член 11 
Работните книги по завршетокот на работната 

година мораат да бидат заклучени и побрзани а 
дневникот, главната книга и збирната главна книга 
со месечниот бруто промет уште и потпишани од 
претседател от на управниот одбор, директорот на 
стопанската организација и раководителот на кни-
говодството. 

Член 12 
Малите занаетчиски и угостителски дуќани што 

во смисла на одредбите на чл. 6 водат книговодство 
по начелата на едноставното (просто) книговодство, 
водат книга на благајната, книга на набавките, кни-
га на доверителите и должниците и книга на ин-
вентарот. 

Член 13 
Работните книги мораат редно да се чуваат нај-

малку 10 години, сметајќи од последниот ден на ра-
ботната година на која се однесуваат. 

III. Книговодствени документи 
Член 14 

Книжењата во книговодството се вршат само 
врз основа на писмени документи со кои се прав-
даат станатите работни измени. 

Документот за книжење мора да биде составен 
во моментот кога станала работната измена. Содр-
жината на документот мора да биде таква недво-
смислено да ја покажува станатата работна измена. 

Документите за книжење мораат да бидат на-
пишани непосредно или со копирање, мастило, ма-
стилен молив или со машина и потпишани од ли-
цата што се овластени за потпишување на соодвет-
ните документи. 

Пред книжењето секој документ мора да биде 
редно ликвидиран од страна на директорот на сто-
панската организација или од друго лица овластено 
за тоа од него и во знак на ликвидирањето потпи-
шан (сигниран). Должноста на ликвидаторот е да 
ја утврдува исправноста, точноста и законитоста на 
документот на книжење. 

Документите од материјална и парична при-
рода мораат покрај потписите од претходниот став 
да 'бидат потпишани (сигнирани) уште и од раково-
дителот на книговодството или лицето овластено 
од него. 

^Раководителот на книговодството е должен 
претходно да го потпише (сигнира) секој документ 
за ,исплата преку банката или благајната, како и 
секоја материјална и финансиска обврска на сто-
панската организација/ 

" Член 15 
Стопанските организации се должни докумен-

тите за книжење редно да ги чуваат најмалку 
10 години сметајќи од последниот ден на работната 
година на која се однесуваат. 

Документите на платниот промет во банките и 
штедилниците се чуваат три години. 

Помошната документација (на пр.: продавни и 
контролни блокови, помошни обрасци при пресмет-
ките и сл.) се чува најмалку една година по истекот 
на работната година на која се однесува, под услов 
да е дадена согласност на завршната сметка за таа 
работна година. 

Документите од трајна вредност како што се: 
завршни сметки со биланси, годишен статистички 
извештај, платни списоци односно картони на еви-
денцијата на заработката на работниците и службе-
ниците, мораат одделно да се одлагаат и трајно да 
су чуваат, т. е. и по истекот на срокот од ст. 1 на 
овој член. 

IV. Единствен контен план 
Член 16 

Сите стопански организации ги отвораат своите 
работни книги спрема пропишаниот единствен кон-
тен план. 

Стопанските организации ги отвораат само оние 
конта на кои постојат почетни салда, односно канта 
на кои во текот на поодувањето ќе се појават ра-
ботни измени. 

Стопанските организации не смеат да отвораат 
други основни (синтетички) конта освен оние про-
пишани со единствениот контен план. 

Основните (синтетички) конта се расчленуваат 
задолжително на аналитички во сите случаи што се 
предвидуваат со Упатството за пркосна на поитните 
пла.нови, додека стопанските организации мохѕат да 
вршат натамошно расчленување во сите случаи во 
кои е тоа потребно. 

Дуќаните и помалите стопански организации од 
ст. 3 и 4 на чл. 6 од оваа уредба согласно' ги приме-
нуваат одредбите на чл. 16 до 31 од оваа уредба. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе донесе прописи за примена 
на одредбите од претходниот став. 

Член 17 
Стопанските организации се должни кога имаат 

во својот' состав самостојни погони, организацијата 
на книговодството да ја согласат тана што за секој 
погон одделно да обезбедат пресметка на успехот 
на поучувањето. 

Работниците и службениците на другите погони 
можат да бараат воведувале одделно иска:ку::?.:ле 
на успехот на погонот, заради одделно пресметувале 
на нивните заработка Ако работничкиот совет не 
го одобри ова барање, работниците и службеници го 
на погонот можат да поднесат барање до соборот па 
производителите на околијата (градот) на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на стопанската органи-
зација. 

Ако погонот чии работници и службеници ба-
раат воведување одделно искажување на успехот 
на нивниот погон се наоѓа (вон подрачјето на око-
лијата (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на стопанската организација, и ако соборот на про-
изводителите на околијата (градот) го одбил бара-
њето за одделно искажување на успехот, работни-
ците и службениците на погонот можат да поднесат 
жалба до републичкиот извршен совет. 

Член 18 
Основните средства се искажуваат во книговод-

ството по вредностите утврдени врз основа на од-
редбите од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

Покрај редовното книжење на основното и 
аналитичкото конто на основните средства, за основ-
ните средства мора да се води уште одделна книга 
на инвентарот, во која се запишуваат сите предме-
ти од основните средства по ред како се набавени 
и се испишуваат кога се расходуваат или отуѓуваат. 

Книгата нд инвентарот подлежува на заверка 
во смисла на одредбите од чл. 8 на оваа уредба. 

Исправката на вредноста на основните средства 
за износот на пресметаната амортизација што слу-
жи за замена, стопанските организации ја вршат 
по индиректен метод. 

Книжењето на исправката на вредноста по ин-
директен метод се врши на тој начин што износот 
на исправката на вредноста се искажува на оддел-
но конто, со тоа што истовремено за истиот износ ќе 
се намали и фондот на основните средства, додека 
на контото на основните средства не се вршат ни-
какви книжења. 

Член 19 
Суровините, материјалот, набавените полупро-

изводи и ситниот инвентар се водат во книговод-
.ството по набавната цена% 
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Стопанските организации можат суровините, ма-
теријалот, набавените полупроизводи к ситниот ин-
вентар да ги водат и по постојаните цени што ќе ги 
определи самата стопанска организација, во кој слу-
чај се должни разликите помеѓу набавните и по-
стојаните цени да ги искажуваат одделно. 

Вредноста на суровините, материјалот, набаве-
ните полупроизводи и ситниот инвентар стопански-
те организации ја внесуваат во цената на чинењето 
односно на товар на трошоците по цените од ст. 1 
односно 21 на овој член. 

Трговските претпријатија и дуќани можат сто-
ките на залае да ги водат по набавните или про-
давшгге цени. Ј ^ ^ 

Угостителските претпријатија и дуќани можат 
залаете на пијалоците и животните прехрани што 
не се преработуваат да ги водат и по продавг-тите 
цени. 

Во случај кога трговските и угостителските 
претпријатија и дуќани ги водат стоките на запас 
по продавната цена, тие ги искажуваат разликите 
помеѓу продавните и набавните цени на одделното 
конто. 

Член 20 
Обврските и побарувањата се водат во книго-

водството на соодветните конта во износите утвр-
дени врз основа на писмени документи. 

Член 21 
Обврските за придШШГна општествената заед-

ница се утврдуваат спрема -прописите што постојат 
и се искажуваат во книговодството како обврски за 
придонеси на општествената заедница, и тоа рас-
членети по поодделни видови обврски. 

Стопанските организации ја товарат со каматите 
на вредноста на основните средства, со земјарината 
и со каматите на обртните средства својата цена на 
Чинењето односно своите трошоци, додека со рен-
тата и данокот на промет ја товарат реализацијата. 

Данокот на добивката ја товари остварената до-
бивка. 

Стопанската организација ги калкулира платите 
на товар на трошоците односно на товар на цената 
џа чинењето на производите и услугите, во висина 
на пресметковниот платен фонд. 

Книжењето на сите исплати на товар на плат-
ниот фонд се врши исклучиво преку контото на 
^исплатите на товар на платниот фонд. 

Член 23 
Производните стопански организации и сто,пан-

ските организации што вршат услуги за кои соста-
в а т калкулации (на пр.: сообраќајни претпријати-
ја, претпријатија за ремонт и сл.), ги пресметуваат 
и водат своите производи односно своите услуги по 
цената на чинењето. 

Во цената на чинењето на производите односно 
услугите влегуваат вредноста на средствата потро-
шени во производството (материјални трошоци и 
амортизација), каматата на основните средства, ка-
матата на постојаните обртни средства, земјарината, 
каматите на кредит за обртните средства и платите 
од пресметковниот платен фонд. 

; Член! 24 
Стопанските организации од претходниот член. 

ја утврдуваат добивката на тој начин што од изно-
сот на реализацијата ја одбиваат цената на чине-
њето на производите односно услугите, а за произ-
водите и услугите што подлежуваат на плаќање 
рента и данок на промет уште и износот на рентата 
и данокот на промет. 

Член 25 
Тргов,ските? претпријатија и дуќани јд .утврду : 

ната,, И,ЈШКШНУт,дена М,, стоките ги покриваат ш д з а ј м г а в ^ на основните., на , постојаните 
Обртни средства, земј арената, кама,тите на кредитот 

придонес за социјално осигурување. / 
Член 26 "V 

Другите стопански организации што не се оп-
фатени со одредбите од чл. 23—25 на оваа уредба 
(на пр.: бирои, застапништва, претставништва) ја 
утврдуваат добивката кога од износот на реализа-
цијата ги одбиваат материјалните трошоци, аморти-
зацијата, каматите на основните средства, каматите 
на постојаните обртни средства, земјарината, кама-
тите на кредитот за обртните средства, данокот на 
промет и платите од пресметковниот платен фонд 
со соодветниот придонес за социјално осигурување. 

/ Член 27 
У/ Добивката пред нејзината расподелба се книжи 
на контото на добивката. 

Расподелбата на добивката се книжи во ќор ист 
на контбто"на обврските за придонес на ^пШеетве-
натаГ^заедница,^за износот, на^данокот да^ добивката 
и дан(Жут јјјУм^ополека^дабивка, како и за износот 

ш т о ^ г ^ р и п а " " на 
жната околија 
Д^лог-Ѕ^добивката јн^^сл ̂  на 
^ ^ н с к а т ^ со кој^стопан-
ск^С^рганизација с а м о с т о а г а " 

- - - " Член 28 
Остварениот платен фонд за исплата се книжи 

во корист на контото на остварениот платен фонд, а 
на товар на укалкулираниот пресметковен платен 
фонд за висината што им одговара на пресметков-
ните плати во' реализираната количина на произво-
дите односно услугите и на товар на делот на до-
бивката со кој стопанската организација самостојно 
располага за делот на платниот фонд што се фор-
мира од добивката заедно со соодветниот придонес 
за социјално осигурување. 

Член 29 
Стопанската организација ги книжи на оддел-

ното конто на разните фондови, аналитички по ви-
довите следните фондови: 

— амортизациониот фонд за замена, 
— амортизациониот фонд за инвестиционо одр-

жување, 
— резервниот фонд, и ' 
— другите фондови што ги создава ед делот на 

добивката за слободно располагање. 
Средствата на фондовите од претходниот став 

стопанската организација ги уплатува на одделната 
сметка кај банката и ги книжи на контото на бан-
ката — издвоени средства на фондовите. 

Член 30 
Долгорочните кредити за инвестиции се иска-

жуваат на контото финансирање на инвестициите 
се додека инвестицијата се наоѓа во тек на набавка, 
во тек на работа или монтажа а по довршувањето 
се прокнижува на контото долгорочни кредити за 
довршените инвестиции. 

Член 31 
За основните средства на општествениот стан-

дард и вонбилансна евиденција стопанските органи-
зации отвораат одделни книговодства, вон книго-
водството на стопанската дејност на стопанската ор-
ганизација. 

Член 32 
Технички упатства за примена на контните пла-

нови донесува сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство. 

V. Организација и техника на книговодството 
Член 33 

Стопанските организации ги организираат сво-
ите книговодства и ја применуваат техниката која 
обезбедува од една страна спроведување на одред-
бите од оваа уредба, а од друга страна составување 
извештаи и поднесување податоци до органите нг.-
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работничкото управување на јасен и едноставен 
начин. 

Организацијата и техниката на книговодството 
ги одбираат самите стопански организации. 

VI. Калкулации 
Член 34 

Стопанските организации составуваат калкула-
ција на цената за единица на набавената стока со 
цел да се пронајде продавната цена за единица на 
такза стока. 

Производните стопански организации составу-
ваат калкулации на цените за единица на набаве-
ната суровина, материјал или услуга со нелида се 
пронајде цената по која набавената суровина, мате-
ријал или услуга се пресметува во производството. 

: озизводните стопански организации составу-
ваат калкулација на цените за единица на произве-
дениот производ со цел да се пронајде цената на 
чинењето за единица на производот, капо и продав-
натз цена по која се продава единицата на произ-
водот. 

По исклучок од одредбите на претходниот став 
селско-стопанските организации можат да составу-
ваат калкулации за вкупното производство по гран-
ките или за целата селско-стопансха организација, 
за што одлучува народниот одбор на околијата (гра-
дот) на чие подрачје се наоѓа селско-стопанската 
организација. 

:Зо смисла на одредбите од претходниот член ќе 
постапат и д.уќаните и помалите стопански органи-
зации од ст. 3 и 4 на чл. 6 

Р,о смисла на ст. 2, 3 и 5 од овој член ќе поста-
пат и оние стопански организации што вршат услу-
ги и ја пресметуваат цената за единица на таква 
услуга. 

Производните стопански организации ги приме-
нуваат методите на калкулација што и' одговараат 
на понудата на процесот на производството (тшви-
зиона калкулација, калкулација на сврзани произ-
води, поединечна калкулација). 

Член 35 
Производните стопански организации и стопан-

ските организации што вршат услуги во смисла на 
ст. 6 од претходниот член, составуваат претходни 
и дополнителни (пресметковни) калкулации. 

Претходните калкулации се составуваат пред да 
почне производството односно пред да почне рабо-
тата ча услугите. 

Дополнителните (пресметковните) калкулации се 
составуваат по довршувањето на производот однос-
но по извршената услуга. 

Член 36 
Дополлителните калкулации на цените се соста-

вуваат врз основа на книговодствените и другите 
статистички податоци. 

Член 37 
Во калкулацијата на цените можат да бидат оп-

фатени само оние трошоци што се нужни за набав-
ка на стоките односно за производство на произво-
дите и вршење на услугите. 

Расходите што настануваат во стопанската ор-
ганизација а не се сврзани за набавка на стоки од-
носно за производство на производи и вршење 
услуги, не смеат да се внесуваат во калкулацијата 
на цените на стоките односно производите и услу-
гите. 

Како трошоци во смисла на ст. 1 од овој член 
се сметаат: во вредност изразен утрошокот на суро-
вините, материјалот, услугите и амортизацијата, 
издатоците за придонесот на општествената заед-
ница и пресметковниот платен фонд со соодветниот 
придонес за социјално осигурување. 

Член 38 
Стопанската организација е должна трошоците 

станати во врска со производството или со услугата 
да ги дели по видовите и да ги распределува по ме-

стата на нивното настанување (по погони и др.) и 
по носителите на трошоците (по производи и услуги). 

Видовите на трошоците се распределуваат на 
единицата на производот или услугата, односно на 
поодделни места на настанувањето (погони и др.), 
непосредно или посредно. 

Сите оние трошоци што не можат да бидат во 
калкулациите на поодделни производи опфатени 
непосредно, мораат како такви да се опфатат (по-
единечни трошоци), додека другите трошоци се оп-
фаќаат најпрво збирно (по правило, по местата на 
настанувањето), и по тоа се распределуваат на по-
одделни производи и услуги (општи трошоци или 
режиски трошоци). 

Член 39 
Калкулацијата за единица на производите или 

услугите се составува, по правило, на следен начин; 
1) материјал за изработка 
2) амортизација 
3) плати на изработката 
4) општи трошоци на изработката 
5) општи трошоци на управата и продажбата 

I Цена на чинењето 
6) рента 
7) данотс на промет 
8) д о б и в к а ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ 

II Продавна цена 
Член 40 

М^еочјалот за во кал кул аци јата мо-
ра да биде наведен и во материјална форма по ви-
довите. 

Ако производството се врши по фазите односно 
претходна изработка на поодделни делови или по-
лупроизводи, за низ се составува калкулација на 
ист начин како и за готовите производи. 

Производите или полупроизводите и деловите 
на поодделни фази или хогони влегуваат во ната-
мошната фаза како елемент на материјалот за из-
работка. 

Производите на претходната фаза или полупро-
изводите и деловите на сопственото производство 
влегуваат во натамошната фаза по цената на чи-
нењето. 

Ако стопанската организација врши пресметка 
на успехот на школувањето по поодделни фази или 
потони, можат производите на претходната фаза или 
полупроизводите и деловите на сопственото произ-
водство да влегуваат во натамошната фаза по це-
ната на чинењето или по внатрешната постојана це-
на односно по продаваната цена. 

Член 41 
Амортизацијата на основните средства влегува 

во цената на чинењето во полн износ пресмзтан врз 
основа на пропишаната стопа што ја обезбедува за-
мената и инвестиционото одржување на основните 
средства. 

Цената на чинењето на поодделен производ, на 
поодделна Лаза на производството или трошоците 
на поодделни потони односно места на настанува-
њето на трошоците ја товари сразмерниот дел на 
амортизацијата, што му одговара на фактичкото 
учество на основните средства при производството 
на односниот производ во определена фаза на пло- -
изводството. во поодделен погон односно место на 
настанувањето на трошоците. 

Ако за расподелба на вкупната маса на аморти-
заципата на поодделни пооизводи, фази, погони и 
други места на настанувањето на трошоците се при-
менат исти начела како и за расподелба на општите 
трошоци, амортизацијата може да се опфати и во 
општите трошоци на изработката и во општите тро-
шоци на управата и' продажбата. Во тој случај 
амортизацијата во калкулацијата ,не се искажува 
како одделна позиција. 

Член 42 
Укалкулираната плата на изработката по та-

рифните ставови на стопанската организација за-
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едно со укалкулираните плати во општите тро-
шоци во еден пресметковен период еднакви му се 
на пресметковниот платан фонд за односниот 
период. 

Во цената на чинењето се внесуваат платите на 
изработката, како и платите во општите трошоци, 
пресметани врз основа на тарифните ставови на сто-
панската организација, сведени на висината на пре-
сметковниот платен фонд. 

Ако стопанската организација во текот на пре-
сметковниот период конечно ги калкулира платите 
сто својот тарифен правилник, должна е на крај на 
пресметковниот период издвоено да ја искаже во 
книговодството разликата што станала помеѓу зби-
рот на пресметковните плати по тарифните ставови 
и пресметковниот платен фонд. 

Покрај платите во смисла на претходните ста-
вови од овој член, стопанските организации го вне-
суваат во цената на чинењето и соодветниот износ 
на придонесот за социјално осигурување. 

Член 43 
Во општите трошоци на изработката се внесу-

ваат сите трошоци станати во врска со производ-
ството што не можат непосредно да се опфатат на 
посадел ен производ или услуга. 

Општите трошоци на изработката се распреде-
луваат на поодделни производи спрема однапред 
утврдениот најцелесообразгн метод (клуч на распо-
делбата на општите трошоци на изработката). 

Ако пресметката на успехот или следењето на 
трошоците се врши по поодделни Лази или по по-
гони, во општите трошоци мораат да се опфатат по 
поодделни фази односно псгони, покрај материјал-
ните трошоци и платите, уште и амортизацијата и 
-каматата на вредноста на основните средства, а 
спрема потреба и можност уште и каматата на по-
стојаните обртни средства како и каматата на кре-
дитот за обртните средства. 

' Член 44 
Во општите трошоци на управата и продажбата 

се внесуваат трошоците во врска со управувањето 
на стопанската организација и нејзината продавна 
служба. 

Општите трошоци на упрдЕата и продажбата се 
распределуваат, по правило, по единствен, однапред 
утврден клуч, на сите производи и услуги. 

Покрај материјалните трошоци и платите во оп-
штите трошоци на управата и продажбата се оп-
фаќаат, по правило, каматите на постојаните обртни 
(средства, каматите на кредитот за обртните средства 
и соодветниот дел на каматата на вредноста на 
основните средства. 

Член 45 
Добивката за поодделен производ или услуга се 

утврдува од разликата помеѓу продавната цена 
цената на чинењето на односниот производ или 
услуга по одбивање рентата и данокот на промет. 

VII. Потно (инвентарисање) 
Член 40 

Покрај задолжителниот попис (утврдување на 
фактичната состојба) на сите средства и нивните 
извори на почетокот на своето поодување и на кра-
јот на работната година (чл. 4 и 5 од уредбата), сто-
панските организации се должни да извршат за-
должителен попис (инвентарисање) исто така при 
секое примопредавање на должноста на лицата што 
ракуваат со материјални вредности, за оние матери-
јални вредности што се предмет на примопредава-
њето 

Член 47 
Пописот го врши комисијата што ќе ја определи 

управниот одбор на стопанската организација^ 
Со пописот раководи раководителот на ќћиго-

водстеото. 
Комисијата од ст. 1 го воши пописот на на-

,чин што најдената состојба ја внесува во поитните 

листи кои ги потпишуваат сите членови на комиси-
јата што го вршиле пописот. 

Пописните листи на материјалните вредности ги 
потпишува, покрај членовите на пониската комиси-
ја, и раководителот на материјалните вредности што 
се предмет на пописот. 

Член 48 
Поблиски упатства за пописот (инвентарисање-

то) во стопанските организации донесува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното сто-
панство. 

VIII. Периодични пресметки и завршни сметки 
Член 49 

Со цел да то утврдат резултатот на поодувањето 
на крај на поодделни периоди во текот на работната 
година, стопанските организации составуваат пери-
одични пресметки, а на крајот на работната година 
завршна сметка. 

Јт.^ио,^ичнчг0. поесметки се времени пресметки 
во текот на работната година, додека завршната 
сметка е конечна пресметка на поодувањето на сто-
панска организација за период од една работна 
година. 

Завршната сметка се состои од годишен биланс 
со ПРИЛОЗИ и од извештај за поодувањето. 

Прописи за начинот на составувањето и за еле-
ментите на периодичните пресметки, како и срокови 
во кои тие пресметки треба да се составуваат, до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Начинот на составувањето на завршните сметки 
и сроковите во кои ќе се составуваат тие, ги доне-
сува со уредба за секоја работна година Сојузниот 
извршен совет. 

Член 50 
Завршната сметка на стопанската организација 

ја одобрува работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација. 

Завршната сметка на задружната организација 
ја донесува собранието на задругата. 

Согласноста на завршната сметка ја дава над-
лежниот собор на производителите на околијата' 
(градот). ^ 

На завршните сметки на комуналните претпри-
јатија што ги вршат своите услуги на подрачје на! 
градска општина со одделни права, како и на за-
вршните сметки на задружните организации, тргов-
ските, угостителските и занаетчиските дуќани со 
седиште на подрачја на градски општини со одделни 
права дава своја согласност народниот одбор на 
градската општина. 

Надлежноста за давање согласност на одобре-
ните завршни сметки на стопанските организации 
чии оснивЈачи се Сојузниот или републичкиот из-
вршен совет, ја пропишува Сојузниот односно ре-
публичкиот извешен совет. 

Пред да ја одобри работничкиот совет на сто-
панската организација односно собранието на задру-
гата, завршната сметка ја прегледува овластениот; 
ревизор. 

Член 51 
За согласноста на завршната сметка на стопан-

ските организации или за одбивање да се даде со-
гласно^ надлежниот орган издава решение. 

Против решението од претходниот став може да 
се подаде жалба до извршниот совет на народната 
република односно автономната единица преку др-
жавниот секретаријат за работи на стопанството на 
народната република односно автономната единица. 

Сојузниот односно републичкиот извршен соззт 
ќе^определи орган што ќе решава по жалбите про-
т^"решени ј ата од ст. 1 на овој член за стопанските 
организации чии се оснивачи тие. 

Скокот за подавање жалба за стопанските орга-
низации изнесува 15 дена од денот на приемот на 
решението од страна на надлежните органи. 
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Член 52 
Стопанските организации се должни во срок од 

15 дена по добивката согласност на завршната 
сметка да го испратат својот годишен биланс со кус 
развод од извештајот за поодувањето во односната 

' родина во смисла на одредбите од чл. 5 на оваа 
уредба заради објавување. 

IX. Раководител на книговодството ,,̂ЈИЈРМЈИЈ,ИРОТВ̂  а ПП1ИИИЛ " 
Член 53 

Раководење на книговодството на стопанската 
организација може да му се довери само на лице со 
потребна стручна спрема, а за кое со основ може да 
се претпостави дека тие работи ќе ги врши совесно. 

Помалите стопански организации можат да му 
го доверат водењето на своето книговодство на од-
делни стопански организации што вршат услуга на 
бодење книговодство. 

Член 54 
Раководителот на книговодство (директорот на 

стопанско-сметковниот сектор, шефот на сметковод-
ството или шефот на книговодството) се назначува, 
(по правило, по извршениот конкурс спрема одред-

б и т е од чл. 59 од Уредбата за оснивање претприја-
т и ј а и дуќани. 

Ако раководителот на книговодството не е на-
значен по извршениот конкурс спрема одредбите од 

^претходниот член, без обѕир дали е постојан или 
хонорарен службеник, стопанската организациј а мо-

ј ра за назначување на таков раководител да добие 
согласност од советот за стопанство на народниот 

I одбор на околијата (градот), односно градската оп-
штина со одделни права. 

Раководителот на книговодството (директорот на 
' стопанско-сметковниот сектор, шефот на сметковод-

ството или шефот на книговодството) пред да стапи 
, даа должност полага пред претседателот на народ-

ниот одбор на околијата (градот) или одборникот 
што ќе го овласти тој за тоа, заклетва дека својата 

! 'должност совесно ќе ја врши и ќе се грижи стопан-
ско-финансиските прописи да се применуваат пра-

; БИЛНО, И дека во текот на својата работа постојано 
ќе води сметка за заштита на интересите на стопан-
ската организација и општествената заедница. 

Член 55 
Раководителот на книговодството одговорен е за 

редно и ажурно водење на книговодството и за со-
ставување на пропишаните периодични пресметки и 
извештаи. 

Член 56 
Раководителот на книговодството е овластен и 

должен во текот на својата работа да се грижи во 
иселувањето на стопанската организација правилно 
да се применуваат стопанско-финансиските прописи. 

Раководителот на книговодството е овластен и 
должен да им укаже на надлежните органи на сто-
панската организација на сите случаи на повреда 
или на ^применување на прописите од горниот 
став. Ако тие органи не ја отстранат неправилноста 
во примената на прописите, раководителот на кни-
говодството е должен за повредата на прописите да 
го извести државниот орган што е надлежен за вр-
шење надзор над законитоста на работата на сто-
панската' организација. 

Ако по некое прашање во врска со примената на 
стопанско,финансиските прописи дојде до неслагање 
помеѓу директорот на стопанската организација и 
раководителот на книговодството, раководителот на 
книговодството ќе ги изврши наредбите од директо-
рот само Брз основа на писмена наредба. Раководи-
телот на книговодството ќе постапи во таков случај 
во мисла на одредбите од претходниот став. 

Ако извршувањето на наредбата од директорот 
на стопанската организација би претставувало кри-
вично дело, раководителот на книговодството нема 
Да ја изврши таквата наредба. 

Член 57 
Одредбите на чл. 54г-̂ 56 од оваа уредба се одне-

суваат и до раководителите на стопанските органи-
зации чиишѓо предмет на поодување е водење кни-
говодство на други стопански организации, до ли-
цата што хонорарно раководат со книговодство, до 
раководителите на книговодствата на погонските и 
работните единици на стопанските организации ако 
овие единици имаат самостојно книговодство, како 
и до работоводителите на дуќаните ако самите го 
водат книговодството на дуќанот. 

Член 58 
Раководителот на книговодството^ Ј н ^ Ј ^ Ж ^ Л ? 

биде член на управниот одборот стопа!^^ 
ш Ш г И Ѕ Г ^ о има право да присуствува"на^ седници-
т!Г1ГЅНупрашШт одбор ^ с б в е т ^ а в ^ ј ^ в ^ " ' 1 

Член 59 
Стопанската организација не може да му ја на-

мали платата на раководителот на книговодството без 
согласност на советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата (градот) на чие подрачје се на-
оѓа седиштето на стопанската организација. 

На решението за отказ на стопанската органи-
зација на раководителот на книговодството, мора да 
даде согласност советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата (градот) на чие подрачје се на-
оѓа седиштето на стопанската организација. 

X. Надзор и казнени одредби 
Член 60 

Книговодството на стопанските организации 
подлежува на стручен преглед (ревизија) од овла-
стените ревизиони органи спрема посебни прописи. 

Член 61 
Финансиската инспекција врши контрола над 

примената на прописите на оваа уредба во стопан-
ските организации и должна е да подаде пријава 
до надлежните органи против стопанската органи-
зација односно одговорните лица, ако при вршењето 
на инспекцијата утврди извршување на прекршок 
ците од чл. 62 и 66 од оваа уредба. 

Член 62 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба 
прибавила за себеси имотна корист ќе се одземе це-
локупниот износ на така прибавена корист. 

Член 63 
Стопанската организација ќе се казни со па-

рична казна од 20.000 до 1,000.000 динари: 
1) ако не ги води работните книги чие водења 

спрема одредбите од оваа уредба е задолжително! 
2) ако не го врши инвентарисањето по пропив 

сите што важат; 
3) ако во пропишаниот срок не состави пери-

одична пресметка односно завршна сметка; 
4) ако во пропишаниот срок не го објави го-

дишниот биланс; 
5) ако не ги применува пропишаните контни 

планови; ^ 
6) ако на овластените органи не им овозможи 

преглед на работните книги и книговодствените до-
кументи; 

7) ако работните книги за кои е пропишано дека 
мораат да бидат заверени не ги поднесе на заверка 
до надлежниот орган; 

8) ако работните книги и книговодствените до-
кументи не ги чува редно за времето определено со 
оваа уредба; 

9) ако нема редна документација за книжењето; 
10) ако со цел на прибавување материјална ко-

рист поднесе неточен извештај за пресметката и 
расподелбата на вкупниот приход. 

Паричните казни за некое од дејствијата од 
претходниот став не можат во никој случај да се 
изрекизт во износот од преку 5% на гс 
пресметковен платен фонд. 
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Ако со дејствието од ст. 1 на овој член се пред- уредба, должни се во срок од 30 дена да положат 
извикани особено тешки последици, стопанската ор- заклетва спема одредбите на чл. 54 од оваа уредба, 
танизација ќе се казни со парична казна од 100.000 Член 71 
до 2 000.000 динари. 0 в а а уредба влегува вз ,сада на 1 јануари 1954 

За дејствијата од ст. 1 на ОВОЈ член, ќе се казни г о д и н а ! — — 
раководителот на книговодството, раководителот на . 
стопанската организација како и друго одговорно Сојузен извршен совет 
лице во стопанската организација, и тоа: за дејстзи- Р. п. бр. 321 
ето од точ. 10 со парична казна од 10.000 до 100.000 23 декември 1953 година 
динари, а за другите дејствија од ст. 1 со парична Белград 
казна до 10.000 динари. Казнувањето не влијае на Претседател на Републиката 
кривичното гонење на виновниците. Јосип Броз-Тито, с. р. 

Член 64 

на ^ з ш ^ ^ Х О ООО^л^шГоооапинагж-СаЗНИ С 0 П Ѕ Р И Ч " ЕДИНСТВЕН ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА на казна од ИМАШ до ИШ.ШД) динари. ^ ПТОТТДТТГТОПТТ! ТТЛ ЉТТРТ 1) ако работните книги не ги води редно и НА ФИЃЈ 
дано; Класа 0: Основни и издвоени средства 

2) ако го доверил раководењето на книговод-
ството на лице кое не ги исполнува пропишаните А'00 — Основни средства 
услови. ^ 02 — Банка - издвоени средства 

Паричните казни од претходниот став не можат 0 3 - Должници за заеми од слободните средства нК 
во никој случај да се изрекнат ЕО износ од преку фондовите 
2% на годишниот пресметковен платен Фонд. — Инвестиции во тек 

Ако дејствието од ст. 1 на овој член предизвика" — Исправка на вредноста на основните средства 
ло особено тешки последици, стопанската организа- Класа 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта 
ција ќе се казни со парична казна од 20.000 до „л -
1,СОО.ООО динари. ^ Ј? - Благајна 

: а дз;;ствието од ст. 1 на овој член ќе се казни ^ \ \ ^ Чекови, в а л У т а и Девизи 
и раководителот на книговодството, како и дирех- Купувачи 
тс;;от на стопанската организација, со панична каз- ^ Ј;? ДРУГИ побарувања 
на До 10.000 динари, ако таквото дејствие не прет- ^ Ц - Исплати на товар на платниот фонд 
ставува кривично дело. 1 6 - Односи со, погоните и со одделните работна 

Член единици 
"лен оо 1 7 — разни средства 

Раководителот на книговодството, како и рако- Ј д „ А К Т И В Н И временски разграничувања 
водителот на стопанската организација ќе се казни , ^п - Банки ^ 
со парична казна до 10.000 динари и во случаите: ^ Добавувачи 

1) ако не го извести надлежниот орган за слу- Г% 3 ^ Лпуги обврски 
чајот на повреда на прописите; 2 Обврски за покритие на придонесите на (ИМ 

2) ако не ги извести органите на работничкото ^ ш т е д е н а т а заеднина 
управување за разликите утврдени при и н в е н т а р и ^ ^ ^ 0 с т в а р е н ш т е н

Д ф^.Нд 
сањето. тг-ри сл ^ 2 8 — Укалкулирани пресметковен платен фонд 

На повредите на одредбите од оваа уредба и 2 9 " П а с и в н и "Реиевгаи разграничувања 
стапката за примена на казнените и други мерки Класа 3: Запаси на материјали и ептен инвентар 
предвидени со неа ќе се применуваат и одредбите 30 ^ Материјали на пат и набавка на материјали! 
на чл. 73 до 82 од Уредбата за управувањето со ^ 3 1 - Залаел на материјали 
основните средства на стопанските организации. 35 Материјали во доработка, обработка и манир 

Член 67 пулација 
Административно-казнената постапка по пре- ^ 36 — Ситен инвентар и амбалажа 

кршоците од чл. 62 и 66 од оваа уредба во прв сте- ^ 3 9 — Исправки на вредноста на материјали 
пен ја води судијата за прекршоци на народниот Класа 4' Тоошоои 
одбор на околијата (градот). . . ^ ^ 

Пријава за прекршок може да поднесе финан- ^ 40 и 41 — Материјали 
сиската инспекција, ревизиониот орган, банката, за- ^ 42 и 43 — Услуги од други 
водот за социјално осигурување и други овластени /^44 — Амортизација 
органи. и 45 — Придонеси на општествената заедница 

„ - ^ 46 - Пресметковни плати 
Преодни и завршни одредби ^ 48 - Сопствени производи и услуги 

Член 68 ^ 49 — Распоред на трошоците 
По исклучок од одредбите на чл. 50 и 60 од оваа Класа 5: Производство 

уредба, во недостиг на овластени ревизори, народ-
ниот одбор на околијата (градот) може да им довери 1^РОИЗВОДСТВО в о Ј т ^ ^ и / ш т 
вршење на ревизијата и н а други стручни лица. 58 - Полупроизводи на 

Републичкиот државен секретаријат за работи 69 - Исправка на вредност а " 
на стопанството може за вршењето на ревизијата во вршеното производство и полупроизводите 
поодделни стопански организации, кога нема овла- Класа 6: Запаси на готовите производи и- стоки 
стен ревизор, да определи покрај стручните лица ^ - Запаси на готовите производи 
што ги именува народниот одоор на околијата 6 4 ^ И с П р а в к а на вредноста на загорите на гого.) 
(градот) уште едно или повеќе лица. в о т е производи 

Член 69 ^ /^65 — Набавка на трговски стоки 
Крајниот срок за воведување книговодство по — Залае на трговски стоки 

контните планови по одредбите од оваа^ЈѓВ^Жа^е Х - Запас на трговски стоки во продавници 
март 1 ^ 4 година. — Разлика во цената на трговските стоки у 

Член 70 Класа 7: Реализација 
Сите раководители на книговодството на стопан- ^ Л „ 

ските организации што ќе се заменат на таа дол- 70 - Трошоци на реализираните готови п о в о д и 
жност на денот на влегувањето во сила на оваа и услуги 
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71 - Набавна цена на реализираните трговски 
стоки 

72 — Набавна цена на реализираниот материјал и 
отпадоци 

А 73 — Вонредни расходи 
75 — Реализација на готовите производи и услуги 
76 — Реализација на трговските стоки 
Ич — Реализација на материјалите и отпадоците 
78 — Вонредни приходи 
79 — Распоред на разликата на реализацијата 

Класа 8:Финансиски резултат 
Р 84 — Добивка — (губиток) 

89 — Добивка на слободно располагање на стопан-
ската организација 

Класа 9: Извори па постојаните средства 
90 — Фонд на основните средства 
91 — Долгорочен кредит за довршените инвестиции 
93 — Разни фондови 
94 — Финансирање на инвестициите 
97 — Кредит за постојаните обртни средства 
ЕДИНСТВЕНИТЕ КОНТНИ ПЛАНОВИ ЗА МАЛИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
— Т р г о в и ј а — 

1 — Благајна 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
4 — Реализација 
5 — Трошоци 
6 — Материјал и ситен инвентар 
7 — Запаси на стоки 
8 — Неостварени разлики во цената 
9 — Платен фонд 

10 - Основни средства 
11 — Фондови 
12 — Добивка (губиток) 

— У г о с т и т е л с т в о — 
1 — Благајна 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
4 — Реализација 
5 — Трошоци 
6 — Материјал и ситен инвентар 
7 — Запаси на животни прехрани и пијалоци 
9 — Платен фонд 

10 — Основни средства 
11 — Фондови 
12 — Добивка (губиток) 
— М а л и п р о и з в о д и т е л н и п р е т п р и ј а т и -

ј а и з а н а е т ч и с к и д у ќ а н и 
1 - Благајна 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
'4 — Реализација 
6 — Трошоци 
0 - Материјал и ситен инвентар 
7 — Залаел на готови производи 
8 — Производство 
9 — Платен фонд 

10 — Основни средства 
11 — Фондови 
12 - Добивка (губиток) 

— С е л с к о с т о п а н с т в о — 
1 — Благајна ; 
2 — Банка — редовно конто 
3 — Побарувања и обврски 
4 — Реализација 
5 — Производство 
6 — Материјал и ситен инвентар 
7 — Готови производи 
В — Добиток 
9 — Глатен фонд 

10 — Основни средства 
И — Фондови 
12 - Добивка (губиток) 

456. 
Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗЕМЈАРИНАТА 

Член 1 
Земјарина плаќаат сите стопански, задружни и 

Општествени организации и установи со самостојно 
финансирање, државни органи и буџетски уста-
нови, што искористуваат земјиште за стопански 
или други цели. 

Стопанските, задружните и општествените ор-
ганизации и установите со самостојно финансирање 
должни се да плаќаат земјарина и тогаш кога зе-
мјиштето го зеле во закуп или го добиле на бес-
платно користење од друга стопанска, задружна 
или општествена организација, установа со само-
стојно финансирање или од физичко или од при-
ватно правно лице. 

Член 2 
Земјарина се плаќа и на земјиштето под оние 

згради чија вредност е засметана во вредноста на 
основните средства на која се плаќа камата на 
вредноста на основните средства, на дворовите од 
тие згради, како и на градежните парцели. 

На земјиштата под други згради и на нивните 
дворови не се плаќа земјарина. 

Член 3 
Основица за плаќање земјарина е катастар-

скиот приход од земјиштето. 
Катастарскиот приход од земјиштето на кое се 

изградени згради на чија вредност се плаќа камата 
на вредноста на основните средства, катастарскиот 
приход од дворовите Од тие згради и од земјиштето 
што служи за градежни парцели се пресметува 
според катастарскиот приход на највисоката класа 
на ораници на подрачјето на таа катастарска оп-
штина. 

Член 4 
Како основица за пресметка за плаќање земја-

рина служи катастарскиот приход од земјиштето 
според состојбата на 1 јануари на годината за кеја 
се врши пресметка на земјарината. 

Ако во текот на годината дошло до промена на 
обврзникот на земјархивата, така што земјиштето 
да го користи некое друго а ,не она лице што било 
воведено во катастарот на земјиштето на 1 јануари 
во годината за која се врши облог, финансискиот 
орган ќе спроведе по барање од поранешниот или 
од новиот обврзник измена во висината на облогот 
на земјарината ако е спроведена измена и во ката-
старот на земјиштето. 

Член 5 
Во краевите во кои не ќе биде утврден ката-

старскиот приход до 1 јануари 1954 година, осно-
вицата за пресметка и плаќање на земјарината ќе 
се утврди со оценка од даночната комисија на на-
чинот на кој се утврдува во такви случаи основи-
цата за плаќање данокот на доход од селското сто-
панство, ценејќи го при тоа прихо,дот од земјиште-
то по начелата по кои во други места е утврден 
катастарскиот приход. 

Член 6 
За земјиштата што се користат за селско-сто-

пански цели ќе се применуваат времените ослобо-
дувања и олесненија според соодветните одредби 
од Уредбата за данокот на доход. 

Член 7 
Ако земјиштето се користи за нестопански, 

општествени или социјални цели, народниот одбор 
на околијата (градот) може да го ослободи обвр-
зникот од плаќањето на земјарината делум или 
но целост, времено или трајно. 
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Против решението од претходниот став може 
да се поднесе жалба до републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството. 

Жалба може да поднесе обврзникот на земја-
рината, а исто така и јавниот правобранител. 

Жалбата се поднесува во срок до 15 дена од 
денот кога му е соопштено решението на обврзни-
кот односно од денот кога финансискиот орган или 
јавниот правобранител дознал за решението. 

Во случаите од првиот став на овој член др-
жавните органи и буџетските установи може да 
ги ослободи од обврската за плаќање на земјари-
ната републичкиот државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Против решението од претходниот став може 
да поднесе жалба даночниот обврзник до републич-
киот извршен совет во срок од 15 дека од денот на 
донесувањето на решението, а сојузните државни 
органи и буџетски установи до сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 8 
Земјарината се пресметува по стопата на основ-

ниот данок на доход од селското стопанство. 

Член 9 
Лиз земјиштето се попусти за селско-стопански 

цели, земјарината се плаќа во сроковите во кои се 
плаќа данокот на доход ед селското стопанство. 

Ако земј,иштето се користи за неселсхо-стопан-
ски цели, земјарината се плаќа во сроковите во 
кои се плаќа каматата на вредноста на основните 
средства. 

Народниот одбор на околијата (градот односно 
градската општина со одделни права) може да 
определи и други срокови за плаќање на земјари-
ната според целта за која се користи земјиштето. 

Член 10 
Земјарената ја пресметува финансискиот ор-

ган на народниот одбор на околијата (градот од-
носно градската општина со одделни права) надле-
жен за местото на кое се наоѓа односното земјиште. 

Катастарската управа на народниот одбор на 
околијата (градот) е должна да испрати до 1 ја-
нуари до финансискиот орган на народниот одбор 
на околијата (градот односно градската општина 
со одделни права) податоци за висината на ката-
старските приходи на сите обврзници на земјврте-
ната од неговото подрачје. 

Податоците од претходниот став за облог на 
земј арената за 1954 година ќе се испратат до кра-
јот на јануари 1954 година. 

Член 11 
Приходот од земјарината и' припаѓа на око-

лијата (градот). 
Член 12 

Поблиски прописи за извршување на оваа 
уредба донесува, по потреба, републичкиот извр-
шен совет. 

Член 13 
Оваа уредба - влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 302 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

457. 

Врз основа на Чк. 56 точ. е) од Основниот закон 
за општествениот (придонес и за даноците, а во вр-
ска со чл. 11 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАМАТИТЕ НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИТЕ 

ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ФОНДОВИ 

Основни одредби 
Член 1 

Стопанските организации што во утврдените сро-
кови на доспевањето не ќе ги уплатат долгуваните 
износи од своите обврски спрема буџетите и опште-
ствените фондови ќе плаќаат на тие износи затезна 
камата. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до 
задругите што плаќаат данок на доход, а на кои во 
поглед на затезните камати ќе се применуваат одред-
бите на чл. 70 од Уредбата за присилна наплата на 
данокот и на другите буџетски приходи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/53). 

Член 2 
Затезната, камата на не,навремено .... платените из-

носи на обврските на стопанските организации спрема 
буџетите и општествените фондови се пресметува по 
стопата од 12% годишно. 

Оваа камата се плаќа од првиот ден по. истекот 
на срокот на доспевањето до денот на уплатувањето 
на долгот заклучно. 

Во случај на деломична отплата на долгот, од 
уплатениот износ прво се одделува износот за испла-
та на долгуваната камата на сиот износ на долгот до 
денот на уплатата, а остатокот се употребува за от-
плата на главниот долг. 

Член 3 
Каматата што ќе се наплати поради ненавремена 

уплата на буџетските приходи и амортизацијата и' 
припаѓа на околијата (градот) односно на градската 
општина со одделни права на чие подрачје е стопан-
ската организација должна да ги уплати овие прихо-
ди, без обѕир на тоа на кој буџет му припаѓаат тие 
приходи. 

Каматата што ќе се наплати поради ненавремена 
уплата на придонесот за социјално осигурување и 
приходите на други општествени фондови им припа-
ѓа на односните фондови. 

Член 4 
Во случај да и' се вратат на стопанската органи-

зација приходите на буџетот и општествените фондо-
ви што биле погрешно наплатени од неа а на кои сто-
панската организација платила затезна камата, ќе се 
врати оваа камата како и каматите што и' ги платила 
на банката стопанската организација на кредитот земен 
со цел да се уплати тој погрешно наплатен износ. 

Член 5 
Стопанската организација е должна при книже-

њето на износите на своите обврски спрема буџетот и 
општествените Лондови да го означи во своето кни-
говодство, при секој износ, и срокот кога доспева тој 
износ на уплата (валутирање). 

Самата стопанска организација е должна да ја 
пресмета затезната камата. Таа исто така е должна да 
ја уплати пресметаната затезна камата на определени 
сметки кај банката, и тоа со издавање одделни на-
лози за уплата. На овие налози стопанската организа-
ција покрај износите што ги уплатува задолжително 
ќе ги означи и сроковите на доспеалоста од претход-
ниот став, и тоа за секој износ одделно. 
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Член 6 
За ^постапување по одредбите од претходниот 

член одговорниот службеник во стопанската органи-
зација ќе се казн,и за прекршам со парична казна до 
10.000 динари. 

Член 7 
Затезната камата што ќе ја уплати стопанската 

организација врз основа на одредбите од оваа уред-
ба го товари нејзиниот платен фонд. 

Преодни одредби 

Член 8 
Обврските на стопанската организација спрема 

буџетот и општествените фондови што доспеале за пла-
ќање до крајот на 1952 година а не се уплатени до тој 
срок, ќе се сметаат, во поглед на пресметувањето на 
затезната камата, како да доспеале на 1 јануари 1953 
година. 

Исто така, во поглед на пресметувањето на за-
течи ^ ^ камата ќе се смлта дш:а доаѓале на 1 јану-
ари 1953 година и разликите на акумулацијата и фон-
довите што се уплатени или треба да се уплатат по 
завршните сметки за 1952 година, додека ненавреме-
но уплатените износи на акумулацијата и фондовите 
по билансот за I полугодие 1953 година, ќе се сме-
таат како да доспеале на 1 јули 1953 година. 

Член 9 
За обврските на стопанските организации спрема 

буџетите и општествените фондови чија уплата до-
спеала пред да влезе во сила оваа уредба, а уплатата 
се из-врши по нејизното влегување во сила, затезната 
^ама-ѓа ќе се пресметува, и тоа: 

а) за пречекорување на срокот до влегувањето 
во сила на оваа уредба — по стопата од 5%; 

б) за пречекорување на срокот по влегувањето 
во сила на оваа уредба — по стопата од 12%. 

Член 10 
Затезната камата што ќе се наплати по одредби-

те о а чл. 9 точ. а) од оваа уредба ги товари мате-
ријалните трошоци на стопанската организација. 

Затезната камата од претходниот став Народна-
та банка на ФНРЈ ќе ја книжи на одделна сметка. 

На товар на оваа сметка Народната банка на ФНРЈ 
ќе им исплатува на стопанските организации камата 
на нивните побарувања по основот на повеќе упла-
тените износи на акумулацијата и фондовите и дру-
гите обврски по завршната сметка за 1952 година и 
по билансите за I полугодие 1953 година, и тоа по 
стопата по која поодделните стопански организации 
ја платиле каматата на кредит за обртните средства. 
Оваа камата ќе се пресметува од 1 јануари 1953 го-
дина, односно од 1 јули 1953 година до денот на вра-
ќањето На повеќе уплатените износи. 

Позитивното односно негативното салдо на оваа 
сметка ќе се пренесе во корист односно на товар на 
СОЈУЗНИОТ буџет. 

Член 11 
Поблиски прописи за извршување на оваа уред-

ба ќе донесе сојузниот Државен секретар за работи 
на народното стопанство. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. н. бр. 307 

23 декември 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката) 
Јосип Броз-Тнто, с.р. 

458. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, во врска со чл. 9 
од Законот за регулирање платниот промет со 
странство (Девизен закон), Сојузниот извршен со^ 
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕВИЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

I. Органи на девизната инспекција и нивна 
надлежност 

Член 1 
Девизната инспекција врши кај сите правни 

и физички лица што се занимаваат со девизни ра -
боти (учесници во девизно поодување) контрола 
над извршувањето на прописите и мерките со кои: 
се регулира стоковниот и платниот промет со стран-
ство, како и над вршењето други девизни работи 
во земјата и со странство. 

Член 2 
Работите на девизната инспекција ги врши Де-

визната инспекција, како и Народната банка на 
ФНРЈ во рамките на одредбите од оваа уредба. 

Девизната инспекција е орган на Управата за 
надворешна трговија. 

Член 3 
Надзор над работата на Управата за надво-

решна трговија и на Народната банка на ФНРЈ 
во поглед на вршењето работите на девизната ин-
спекција врши сојузниот Државен секретар за ра -
боти на народното стопанство. 

Член 4 
Републичкиот државен секретар за работи па 

стопанството има право да бара од Девизната ин-
спекција извештај за нејзината работа на терито-
ријата на народната република и да и' дава ,налози 
за извршување поодделни работи од нејзиниот де-
локруг. 

Член 5 
Девизната инспекција врши: 
а) контрола над девизното послување на сто-

панските претпријатија и други организации; 
б) контрола над девизното иселување на уста-

новите, надлештвата и општествените организации; 
в) контрола над девизното иселување што се 

врши во рамките на железничкиот, поморскиот, 
речниот, воздушниот и поштенскиот сообраќај, како 
и над девизното поодување на претставништвата 
на стопанските организации во странство; 

г) контрола над работата на царинарниците во 
поглед на правилноста на прашената на девизните 
прописи во патничкиот сообраќај со странство; 

д) контрола над девизното поодување на На-
родната банка на ФНРЈ и на другите банки што 
го вршат тоа поодување; 

ѓ) контрола над работата на сите други правни 
и физички лица што се занимаваат со девизното 
поодување. 

Член в 
ЈНародната банка на ФНРЈ врши: 
а) девизна контрола во врска со наплатата на 

извезените стоки и плаќањето на увезените стоки; 
б) контрола над девизните работи кај кои на-

платата односно плаќањето се врши преку врзани 
сметки во странство; 

в) контрола над работата на овластените ме-
нувачи, како и контрола над производството, пре-
работката и прометот на златото и драгоцените 
метали во земјата и со странство. 

Работите од точ. а) и б) Народната банка на 
ФНРЈ ги врши, по правило, со прегледување на 
документите што се наоѓаат ка ј неа (документарна 
контрола), а во поодделни случаи таа може да 
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врши непосредна контрола и кај учесниците во 
девизното посетување. 

Член 7 
Девизната инспекција има право да бара од 

Народната банка на ФНРЈ: 
а) да изврши определени работи од нејзината 

надлежност и д а м ' поднесе извештај за тоа; 
б) да и' поднесува редовни извештаи за врше-

њето на девизната, инспекција; 
в) да и' поднесе извештај за извршувањето на 

неодделна поважна работа од нејзиниот делокруг. 
Член 8 

Работите на девизната инспекција ги раководи 
Главниот девизен инспектор, а ги вршат девизните 
инспектори. 

Главниот девизен инспектор и неговиот 
кик ги назначува Сојузниот извршен совет. 

Девизните инспектори што вршат работа на 
девизната инспекција на целата територија на Ју-
гославија ги назначува сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство по предлог од 
директорот на Управата за надворешна трговија, 
а девизните инспектори што вршат работи на де-
визната инспекција на територијата на народната 
република ги назначува сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство по предлог 
од републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството. 

Член 9 
Девизните инспектори за својата работа му од-

говараат (на директорот на Управата за надворешна 
%!ргсв1Ија. 

Член 10 
Девизните инспектори мораат да имаат оддел-

еа стручна спрема. 
Прогонел за стручн-ата сцрема на девизните ин-

спектори донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство по предлог од ди-
ректорот на Управата за надворешна трговија. 

Член 11 
Девизните инспектори мораат да имаат оддел-

ни легитимации со кои се утврдува нивното свој-
ство ца инспектор. 

Легитимациите им ги издава на девизните ин-
спектори директорот на Управата за надворешна 
трговија. 

Службениците на Народната банка на ФНРЈ, 
ги вршат работите на девизната инспекција врз 
основа на ов ластенијата што им ги издава Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

П. Овластенија и постапка на органите на 
девизната инспекција 

Член 12 
Девизните инспектори при вршењето на ин-

спекцијата имаат право да ги прегледаат работните 
книги и документите што се однесуваат до деви-
зното поодување, да вршат преглед на стоки и ра-
ботни простории, како и да преземаат и други 
мерки што овозможуваат увид во девизното иселу-
вање на учениците во девизното пеел ување. 

Член 13 
Ако девизниот инспектор при прегледот на де-

визното послување на стопанските и општествените 
организации, на приватните правни или физички 
лица утврди неправилности во работата, или дека 
мерките наредени од надлежните државни органи 
во областа на девизното поодување не се извршени, 
ќе нареди со решение да се отстранат утврдените 
неправилности односно да се извршат наредените 
мерки, определувајќи срок во кој мора тоа да се 
изврши, ако прописите што постојат не определу-
ваат преземање други мерки! 

\ 

Ако при прегледот на работата на девизното 
нос л ување на државните надлештва и установи 
утврди неправилности во работата или дека мерките 
наредени од надлежните државни органи не се из-
вршени, девизниот инспектор ќе поднесе за тоа 
извештај до директорот на Управата за надворешна 
трговија. 

Ако службениците на Народната банка на 
ФНРЈ, што се овластени за вршење работи на де-
визната инспекција, при прегледот на девизното 
поодување на стопанските и општествените органи-
зации, на приватните правни или физички лица 
утврдат неправилности и дека мерките наредени од 
надлежните државни органи не се извршени дол- , 
жни се за тоа да ја известат веднаш Девизната ' 
инспекција. 

Член 14 
Против решението од девизниот инспектор до-

несено во прв степен може да се поднесе жалба во 
срок од 15 дена од денот на приемот на решението 
до директорот на Управата за надворешна трго-
вија. 

Поднесената жалба не го задржува извршува-
њето на решението. 

Инспекторот што го донесол решението може 
по барање од странката да го одложи неговото из-
вршување. 

Член 15 
Ако утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, девизниот инспектор односно службени-
ците на Народната банка на ФНРЈ што вршат ра-
боти на девизната инспекција должни се да подне-
сат пријава до надлежниот јавен обвинител. 

Член 16 
Кога по прописите што важат е -предвидена 

можност да се одземе предметот на кривичното дело 
односно на прекршокот, девизниот инспектор може 
времено да го одземе, односниот предмет, за што е 
должен да издаде писмена потврда. 

За извршеното времено одземање на предметот 
на кривичното дело. девизниот инспектор е должен 
да го извести веднаш државниот орган надлежен за 
водење на кривичната постапка. 

III. Казнени мерки поради повреди на одредбите од 
оваа уредба 

Член 17 
Са парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни стопанската или општествената организа-
ција или приватното правно или физичко лице; 

а) ако не му позволи на девизниот инспектор да 
изврши преглед на работните книги и документите, 
како и преглед на работните простории, или го пре-
да тој преглед; 

б) ако не ги отстрани утврдените неправилности 
или не ги изврши наредените мерки во срокот опре-
делен во решението од девизниот инспектор. 

Ако околностите укажуваат на тоа дека деј-
ствието од претходниот став е пре^мено за да се 
одбегне или спречи извршувањето на обврските 
спрема општествената заедница, стопанската или 
општествената организација или пг^лхзатното прав-
но или физичко лице ќе се казни со парична казна 
од 100.000 до 2,000.000 динари. 

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одморното лице во стопанската или општестве-
ната организација или приватното правно лице со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари, а ако 
постојат околностите од ст. 2 на овој член — со 
парична казна од 5.000 до 100.000 ди,нари. 

Член 18 
Постапката поради повреди на одредбите од 

оваа уредба ја води девизната инспекција, а реше-
ние за тие повреди донесува во прв степен дирек-
торот на Управата за надворешна трговија. 
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Против решенијата од директорот на Управата 
за надворешна трговија може да се подаде жалба 
до сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство. 

Во сето друго на повредите на одредбите од 
оваа уредба и постапката за примена на казнените 
мерки предвидени со неа ќе се применуваат одред-
бите од чл. 75 до 81 и чл. 83 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации. 

IV. Завршна одредба 
Член 19 

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

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 275 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

459. 

Брз основа на чл, 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршеа 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРО-
ИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Член 1 

Стопанските претпријатија определени со оваа 
уредба, што произведуваат за потребите на Југо-
словенската народна армија (ЈНА\ работат и шк-
олуваат по општите прописи што важат за другите 
стопански организации ако со одредбите од оваа 
уредба не е определено поинаку. 

Член 2 
Сојузниот извршен совег ќе ги определи по 

предлог од Државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана претпријатијата за кои важат одред-
бите од оваа уредба (во натамошниот текст: прет-
пријатија за воени потреби). 

Член 3 
Програмата за изградба на претпријатијата за 

воени потреби со цел да се оствари програмата за 
производство за потребите на ЈНА ја определува 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Претпријатијава за воени потреби можат да вр-
шат инвестиции и со цел да го подобрат односно 
наголемат своето производство за пазарот, но само 
ако ваквите инвестиции не се во спротивност со 
определената програма за изградба на претприја-
тијата од претходниот став. 

Член 4 
За извршувањето програма за изградба за по-

требите на ЈНА Државниот секретаријат на народ-
ната одбрана му ги осигурува потребите средства 
на претпријатието за воени потреби и ги определува 
условите за употреба на тие средства. 

Членот 14 од Уредбата за долгорочно кредити-
рање не се однесува до ваквите инвестиции. 

Член 5 
Претпријатијата за воени потреби не можат да 

го менуваат карактерот на своето производство без 
одобрение од Државниот, секретаријат за работи на 
народната одбрана, 

Член 6 
Претпријатијата за воени потреби не можат да 

даваат никакви технички, технолошки ни количин-
ски податоци за производите наменети за ЈНА без 
претходна согласност од Државниот секретаријат за1 

работи на народната одбрана. 
На другите стопански претпријатија што про-

изведуваат и за потребите на ЈНА одредбите од 
претходниот став се однесуваат само до податоците 
за производите што ќе ги определи Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана. 

Член 7 
Сите претпријатија од претходниот член што 

произведуваат за потребите на ЈНА можат своите 
производи да ги извезуваат непосредно или преку 
друго претпријатие с^мо по претходно одобрзние 
од Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана. 

Државниот секретаријат за работи на народната ' 
одбрана може да даде и генерално одобрение за 
извоз во смисла на претходниот стпз без ограниче-
ни ја. или со ограничени ја во поглед на времето на 
извозот или количините на производите што се из-
везуваат. 

Член 8 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 

совет може по предлог од Државниот секретар за 
работи на народната одбрана да им даде на прет-
пријатијата за воени потреби определени овласте-
ни ја заради овозможување правилна примена и на-
времено извршување на договорите склучени со 
органите на ЈНА. 

Член 9 
Директорот на претпријатието за воени потреби 

го назначува Државниот секретар за работи на на-
родната одбрана. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да распоредува и назначува воени лицас 
на работни места во претпријатија за воени потреби 
во согласност со управниот одбор на претпријатието. 

По потреба на службата или по барање од 
работничкиот совет на претпријатието, Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана може 
лицата од ст. 1 и 2 на овој член да ги смени од 
должноста односно да ги премести на друга дол-
жност. 

Член 10 
Правилата на претпријатијата за воени потреби 

ги одобрува Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана по претходна согласност од на-
родниот одбор што го дал одобрението за консти-
туирањето. 

Во случај на неслагање помеѓу Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана и на-
родниот одбор по прашањето за одобрување на пра-
вилата, конечна одлука донесува Сојузниот извршеа 
совет. 

Член 11 
Народниот одбор на околијата (градот, градска-

та општина со одделни права) е должен да бара 
претходна согласност од Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана за донесување реше-
нија од чл. 51 ст. 3 и чл. 54 ст. 2 од Уредбата за 
оснивање претпријатија и дуќани кога се во пра-
шање претпријатијата за воени потреби. 

Член 12 
Предметите од основните средства на претпри-

јатијата за. воени потреби по правило се во слобо-
ден промет. 

Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана може да го ограничи прометот на иредме-
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тате од претходниот став ако со тоа би се менувал 
карактерот на претпријатието за воени потреби. 

Ако претпријатието за воени потреби намерава 
да продаде предмети чиј промет е ограничен мора 
да прибави одобрение од Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, 

Член 13 
Претпријатијата за воени потреби се должни 

Соодветниот дел од ,средствата на амортизациониот 
'фонд да го употребат за одржување и замена на 
основните средства од ст. 1 на претходниот член, 
односно за одржување карактерот на претприја-
тието и капацитетите потребни за производството 
определено за потребите на ЈНА. 

Ако инспекцијата на Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана утврди дека претпри-
јатијата за воени потреби не ги употребуваат сред-
ствата на амортизациониот фонд во смисла на прет-
ходниот став, Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана може да определи овие средства 
да се употребуваат под негов надзор. 

Член 14 
Ако предметите од основните средства од чл. 

12 ст. 2 од. оваа уредба не се во погон, Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана е дол-
жен да им ги надокнати потребните трошоци на 
претпријатијата за воени потреби. 

Член 15 
Гаранција по краткорочните и долгорочните 

кредити на -претпријатијата за воени потреби може 
по предлог од Државниот секретаријат за работи 
на народната одбрана да даде и Сојузниот извршен 
совет. 

Член 16 
Санацијата на претпријатијата за воени потреби 

во смисла на чл. 26 и 37 од Уредбата за престанок 
да претпријатијата и дуќаните може да ја преземе 
и Државниот секретаријат за работи на народната 
-одбрана. 

Член 17' 
Ако претпријатието за воени потреби не ги при-

фати понудените услови и одбие да склучи' договор 
ва санацијата, Државниот секретаријат за работи 
на народната одбрана може да определи присилна 
управа на претпријатието со цел да се спроведе са-
Лгација. 
' Член 18 

По понесувањето на решението за ликвидација 
на претпријатие за воени потреби Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана опре-
делува дали и во кој обем ќе и' се предадат на око-
лијата (градот, градската општина со одделни пра-
ва). основните средства во смисла на чл. 51 ст. 1 од 
Уредбата за управување со основните средства на 
стопанските организации или на некое друго прет-
пријатие за воени потреби. 

Член 19 
Органите овластени за донесување одлука за 

Престанок на стопанските претпријатија и дуќани 
споменати во чл. 1 од Уредбата за престанок на 
претпријатијата и дуќаните можат да донесат ваква 
одлука и за претпријатијата за воени потреби но 
само по претходна согласност од Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана. 

Член 20 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 

совет може, по барање од Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, да донесе одлука 
со која ќе обврзе поодделни стопански претпри-
јатија или групи стопански претпријатија, што не 
се опфатени со чл. 2 од оваа уредба, да произведу-
ваат определени предмети за потребите на ЈНА, ка-

ко и условите под кои ќе го извршат ова производ-
ство. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет може, по предлог од Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, да донесе одлука 
со која ќе обврзе поодделни претпријатија или гру-
пи стопански претпријатија да прибават претходно 
согласност од Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана за пуштање во промет опреде-
лени предмети од основните средства. Државниот 
сепретаријат за работи на народната одбрана може 
прометот на предметите од основните средства во 
тој случај да го ограничи и да се обврзе на прет-
пријатието да му ги надокнади трошоците по чл. 14 
од оваа уредба. 

Надзор и управни мерки 
Член 21 

Надзор над извршувањето на општите прописи 
што важат за другите стопански организации како 
и прописите од оваа уредба од страна на претприја-
тијата за воени потреби го врши исклучиво инспек-
цијата на Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана, освен прописите за девизното по-
одување на стопанските организации. 

Контрола 6а девизното поодување на претприја-
тијата за воени потреби ја врши Девизната инспек-
ција по одредбите од Уредбата за девизната инспек-
ција. 

Инспекцијата на Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана врши надзор и над из-
вршувањето на прописите со кои се обврзани по-
одделни стопански претпријатија или групи стопан-
ски претпријатија да произведуваат за потребите на 
ЈНА со примена на овластени јата од чл. 20 на оваа 
уредба. 

Член 22 
Инспекцијата од претходниот став контролира, 

покрај она што по општите прописи кои важат за 
другите стопански организации спаѓа во делокруг 
на Сојузната и републичката финансиска инспек-
ција и финансиската инспекција на народниот од-
бср на околијата (градот), уште и: 

1) претпријатијата за воени потреби да не вр-
шат инвестиции што се во спротивност со опреде-
лената програма за изградба на претпријатијата во 
смисла на чл. З ет. 1 од оваа уредба; 

2) дали претпријатијата за воени потреби ги 
употребуваат средствата од чл. 4 ст. 3 од оваа уред-
ба за извршување определената програма за из-
градба за потребите на ЈНА; 

3) претпријатијата за воени потреби да не го 
менуваат карактерот на своето производство без 
одобрение од Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана (чл. 5); 

4) претпријатијата за воени потреби да не ги да-
ваат податоците од чл. 6 ст. 1 од оваа уредба без 
претходна согласност од Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана; 

5) претпријатијата за воени потреби да не "ги 
отуѓуваат предметите од своите основни средства 
што спрема одлуката од Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана не можат да бидат 
предмет на пролет во смисла на чл. 10 од Уредбата 
за управувањето со основните средства на стопан-
ските организации (чл. 12); 

6) дали претпријатијата за воени потреби го 
употребуваат соодветниот дел од средствата на а-
мортизациониот фонд за одржување и замена на 
основните средства од чл. 13 ст. 1 од оваа уредба 
односно за одржување карактерот на претпријати-
јата и капацитетите потребни за производството 
определено за потребите на ЈНА (чл. 13); 

7) дали определените стопански претпријатија 
или групи стопански претпријатија постапуваат во 
смисла на обврските што им се поставени за потре-
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бите на народната одбрана !врз основа на прописите 
од оваа уредба. 

Член 23 
Инспекцијата на Државниот секретаријат за ра-

боти на народната одбрана во однос на претприја-
тијата за воени потреби, постапува по одредбите од 
Уредбата за финансиската инспекција и ги има 
овластени јата што со таа уредба им се дадени на 
финанските инспекции. 

Кога инспекцијата на Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана утврди неправил-
ност во извршување на прописите од чл. 22 на оваа 
уредба ќе му укаже на претпријатието за воени по-
треби на таа неправилност и ќе го повика таа не-
правилност, ако е тоа уште можно, да ја отклони и 
да ја надокнади! штетата. 

Ако инспекцијата наоѓа дека утврдената непра-
вилност претставува повреда на одредбите од оваа 
уредба или некое друго казниво дејствие ќе поднесе 
за тоа пријава до надлежниот орган. 

Член 24 
Кога инспекцијата на Државниот секретаријат 

за работи на народната одбрана ќе најде дека во 
извршувањето во одредбите на чл. 22 од оваа уредба 
се извршени од страна на претпријатието за воени 
потреби крупни неправилности со кои му е отворена 
значителна штета на општонародниот имот и на 
интересот на ЈНА, таа ќе предложи, покрај казну-
вање на претпријатието за воени потреби, народниот 
одбор на околијата (градот, градската општина со 
одделни права) односно Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана да преземе една од 
следниве мерки: 

1) да донесе решение за распуштање на работ-
ничкиот совет и управниот одбор и за распишување 
нови избори, или за разрешување од должност на 
директорот на претпријатието за воени потреби; 

2) да донесе решение за присилна управа над 
претпријатието за воени потреби. 

Член 25 
Против решенијата од народниот одбор на око-

лијата (градот, градската општина со одделни права) 
по предлог од инспекцијата на Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана, претприја-
тието за воени потреби односно инспекцијата може 
во срок од 15 дена да подаде жалба до републич-
киот извршен совет, а против решенијата од Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана до Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет. 

Ако народниот одбор на околијата (градот, град-
ската општина со одделни права) по предлогот под-
несен во смисла на чл. 24 од оваа уредба не донесе 
решение во срок од 15 дена, се смета како да е од-
бивен тој предлог. 

Член 26 
На работниците и службениците што се членови 

на работничкиот совет и на управниот одбор, како 
и на директорот на претпријатието за воени потреби 
спрема кој е правосилно извршена некоја од мер-
ките од чл. 24 на оваа уредба, се применува одред-
бата на чл. 54 од Уредбата за престанок на прет-
пријатијата и дуќаните. 

Казнени мерки поради повреда на одредбите од оваа 
уредба и другите прописи 

Член 27 
Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни стопанското претпријатие за воени по-
треби или друго стопанско претпријатие што про-
изведува за воени потреби; 

1) ако врши инвестиции што се во спротивност 
со определената програма за изградба на претпри-
јатијата во смисла на чл. 3 ст. 1 од оваа уредба; 

2) ако средствата од чл. 4 ст. 1 од оваа уредба 
не ги употреби за извршување определена програма 
за производство за потребите на ЈНА; 

3) ако го менува карактерот на своето произ-
водство без одобрение од Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана (чл. 5 од оваа 
уредба); 

4) ако ги дава податоците од чл. 6 на оваа уред-
ба без претходна согласност од Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана; 

5) ако отуѓува предмети од своите основни сред-
ства што во смисла на ст. 3 чл. 12 и ст. 2 чл. 20 од 
оваа уредба не можат да бидат предмет на прометот 
без одобрение односно согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана; 

6) ако не употребува соодветен дел од средства-
та на својот амортизационен фонд за одржување и 
замена на основните средства од чл. 13 ст. 1 од оваа 
уредба, односно за одржување карактерот на прет-
пријатието и капацитетите потребни за производство 
определено за потребите на ЈНА (члг 13 од оваа 
уредба;. 

Ако со некое од дејствијата од претходниот став 
се предизвикани особено тешки последици; стопан-
ското претпријатие ќе се казни со парична казна од 
50.000 до 2,000.000 динари. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во претпријатието со парична 
казна од 10.000 до 100.000 динари, а ако постојат 
околностите од претходниот став со панична казна 
од 20.000 до 500.000 динари. 

Член 28 
За водење на постапката поради повреда на од-

редбите од оваа уредба, како и за донесување ре-
шенија за тие повреди е надлежна во прв стелен 
Сојузната државна арбитража. 

Против решенијата од Сојузната државна арби-
тража може да се подаде жалба до Главната др-
жавна арбитража. 

Во сето друго на повредите на одредбите од оваа 
уредба, и постапката за примена на казнените мер,-
ки предвидени со неа ќе се применуваат одредбите 
на чл. 75—81 и чл. 83 од Уредбата за управувањето 
со основните средства на стопанските организации. 

Член 29 
Одредбите за казнените и други мерки поради 

повреда на одредбите од прописите што ватќат за 
другите стопански организации ќе се применуваа^ 
и на претпријатијата за воени потреби доколку не е 
во прашање повреда на одредбите што спрема оваа 
уредба не важат за претпријатија за воени потреби. 

Одредбите од претходниот член за надлежноста 
за водење постапка и за донесување решенија во 
прв и втор степен ќе се применуваат и во случај на 
повреда на одредбите од прописите споменати во 
претходниот став. 

Завршна одредба 
Член 30 

Оваа одредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во "Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 324 

23 декември 1953 година 
Белград 

Претседател на РепзЈЅл^катЅ, 
Јосип Броз -Тито, с. р. 
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460. 
Врз основа на чл. 79 тон. 7 од Уставниот за-

кон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРИ ЗА ВОНАРМИСКО 

ВОЕНО ВОСПИТАНИЕ НА НАРОДОТ 
Член 1 

За да се овозможи очигледна и практична 
изведба на наставата за вонармлеко воено воспи-
тание на народот, на подрачјето на секоја околија 
односно град се оснива Центар за вонармиско вое-
но воспитание на народот (во натамошниот текст: 
Центар). 

Член 2 
Центарот го оснива народниот одбор на око-

лијата односно градот во своето седиште, а може 
да го оснива и во други места на своето подрачје. 
Во градовите што се делат на општини може да 
биде основан и по еден центар за една или повеќе 
општини, со тоа што подрачјето на Центарот по 
правило да се поклопува со подрачјето на воениот 
отсек. 

Член 3 
Центарот располага со стручна библиотека, во-

сружение, бојни материјали, полигон и со други 
средства потребни за изведба на наставата за во-
ћармиско воено воспитание. 

Чл^н 4 
Работата на Центарот ја раководи стручен од-

бор кој се состои од потребен број членови, што ги 
именува народниот одбор на околијата односно гра-
дот помеѓу стручните лица кои со својата работа 
можат да придонесат кон извршувањето задачите 
на Центарот, првенствено такви лица што се зачле-
нети во организациите на Народната техника, ПАЗ, 
противпожарната служба, Црвениот крст, Сојузот 
на борците, Здружението на резервните офицери 
и други организации што работат на вонармиското 
воено воспитание. 

Ако е Центарот основан за подрачје само на 
една општина, членовите на стручниот одбор ги 
именува народниот одбор на општината. , 

Стручниот одбор избира од својата средина 
претседател и секретар. 

Член 5 
Стручниот одбор работи по упатства од советот 

за "просвета и култура на народниот одбор на око-
лијата односно градот. 

Член 6 
Народниот одбор на околијата односно градот 

именува управникот на Центарот, а во поголеми 
градови и потребен број други службеници што ги 
плаќа од свои,те средства. 

Ако е Центарот основан за подрачје само на 
една општина, управникот го именува народниот 
одбор на општината. 

За управник може да биде назначен и службе-
ник што врши друга редовна должност. 

Член 7 
Народниот одбор на околијата, градот односно 

на општината во состав на град обезбедува во бу-
џетот на околијата, градот односно на општината 
материјални: средства за работа на Центарот. 

Со буџетите на народните републики и со СО-
ЈУЗНИОТ буџет можат да се предвидат дотации на 
поодделни народни одбори за таа цел. 

Член 8 
Поблиски одредби за организацијата и рабо-

тата на Центарот донесува народниот одбор на 
околијата односно градот. 

Поблиски одредби за' давање помош на центри-
те од страна на Југословенската народна армија 
џо вооружеше, бојни материјали, стручна литера-

тура и во други средства потребни за изведба на 
наставата за вонармиското воено воспитание доне-
сува Државниот секретар за работи на народната 
одбрана. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.п. бр. 219 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

461. 
Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Законот за воените 

судови, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕИТЕ ЛИЦА 

И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за материјалната одгорност ћа 

воените лица и граѓанските лица на служба во Југо-
словенската армија („Службен лист на ФНРЈ"'бр. 
11/50, 41/50 и 16/52) членот 4 се менува и гласи: 

„Решение за надокнада на штетата донесува Др-
жавниот секретар за работи на народната одбрана, ако 
штетата не преминува износ од 5,000.000 динари. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да пропише решенија за надокнада на 
штетата до. износ од 1,000.000 динари да донесуваат и 
други старешини во ЈНА." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Старешината овластен за донесување решенија за 

надокнада на штетата, ако е истовремено надлежен и за 
изрекнување казна за дисциплински грешки, може да го 
расправи прашањето за надокнада на штетата со истото 
решение односно истата наредба со која го расправа 
прашањето за дисциплинската одговорност." 

Член 3 
Членот 7 се менува и гласи: 
„За расправањето за штетата чиј износ е поголем 

Од 5,000.000 динари е надлежен Исклучиво воен суд. 
Државниот секретар за работи на народната од-

брана може да подаде тужба до надлежниот воен суд 
поради секоја штета што ќе ја сторат лицата од чл. 1 
на оваа уредба, а командантите на воените области и 
старешините со рамна или повисока функција — ако 
износот на штетата не преминува 1,000.000 динари." 

Член 4 
Во членот 14 ставовите 1 и 3 се менуваат и гласат: 
„Против решението за надокнада на штетата што 

го донесува надлежниот старешина, освен оние што 
ги донесол Државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана, може да се подаде жалба во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението, и тоа до: 

1) Државниот секретар за работи на народната од-
брана против решението од команда-нтот на воената 
област и старешината со рамна или повисока функ-
ција: 

2) командантот на воената област или старешината 
со рамна функција против решението од командантот 
на армија или старешината со рамна функција; 
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3) командантот на армија или старешината со рам. 
на функција против решението од командантот на кор-
пус или старешината со рамна функција. 

4) командантот на корпус или старешината со 
рамна функција против решението од командантот на 
дивизија или старешината со рамна функција; 

5) командантот на дивизија или старешината со 
рамна функција против решението од командантот 
на бригада, командантот на полк или старешината со 
рамна функција. 

Против првостепеното решение на кое не може да 
се изјави жалба, против првостепеното решение што 
по жалба го потврдил повисокиот старешина, како и 
против решението од повисок старешина со кое е 
изменето првестепеното решение, може да се подаде 
тужба во срок од 30 дена од денот на приемот на 
решението — до надлежниот прво-степен воен суд, чија 
одлука е конечна." 

Член 5 
Во членот 17 ставот 2 менува и гласи: 
„Решение за ослободувањето донесуваа 
а) Сојузниот извршен совет — за ослободување од 

плаќање штета во износ преку 5,000.000 динари; 
6) Државниот секретар за работи на народната 

одбрана — за ослободување од плаќање надокнадана 
штетата до 5,000.000 динари. 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана може да пропише решенија за ослободување 
од плаќање надокнада на штетата од основот од 
250.000 динари да донесуваат и други службеници. 

Член 6 
По чл. 21 се додава нов член 22, кој гласи: 
„Во чл. 8, 10, 14, 17, 18 и 21 место зборовите 

„Министерот на народната одбрана" се ставаат зборо-
вите „Државниот секретар за работи на народната 
одбрана", а во' називот на уредбата и во чл. 1, 6 и 18 
место зборовите „Југословенската армија" се ставаат 
зборовите „Југословенската народна армија". 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 296 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
462. 

Врз основа на чл. 29а од Законот за државните 
службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 
Член 1 

Членот 7 од Уредбата за патните и селидбените 
трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52) се ме-
нува и гласи: 

„Дневницата за службени патување изнесува: 
— за службениците распоредени од V 

платен разред нагоре ' — — — — - Дин. 1.000 
— за службениците распоредени од IX 

ао VI платен разред и висококвалифику. 
ваните работници — — — — — — „ 850 

— за другите службеници и работници „ 700 
За службениците со највисоки функции и во случаи 

кога патувањето е сврзано со вонредни трошоци, пер-
соналната комисија на извршниот совет може да опре-
делува и поголеми дневници, но најмногу до 1.200 
динари. 

На хонорарите службеници на кои хонорарната 
служба им е главно или едино занимање, дневницата 

им се определува според висината на хонорарот согла-
сно на одредбите од претходниот став. 

На хонорарните службеници на кои што хоно. 
рарната служба не им е главно или едино занимање, 
дневницата се определува според нивното главно за-
нимање. Сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет може да определи виси-
ната на дневниците на овие службеници да им се 
определува спрема работата (должноста) што ја вр-
шат хонорарно. 

Сојузниот Државен секретар за работи на општа-
та управа и за буџет може да определува поодделни 
места во кои ќе им се даваат на лицата на службено 
патување поголеми дневници од износите наведени 
во ст. 1, утврд; вајќи ја висината на наголемувањето за 
секоее од тие места. 

За службените патувања во границите на околија-
та и за службени патувања во границите на град во 
одвоени места оддалечени повеќе од 10 км народниот 
одбор на околијата (градот) може да пропише помал 
износ на дневниците, со тоа што тоа намалување да 
не може да изнесува повеќе од 40% од износите пред-
видени во ставот 1. При определувањето на висината 
на дневницата ќе се земаат во обѕир и фактичните 
трошоци, како и сообраќајните прилики и приликите 
на теренот". 

Член 2 
По членот 27 се додава нов член 27а кој гласи: 
„Надокнадата за работа на терен може да се 

намали до 25% — ако е организирана исхрана или 
сместување на теренот, а до 50% — ако е организирана 
исхрана и сместување на теренот. Решение за намалу-
вање за, надокнадата донесува старешината на надлеш-
твото односно на установата во согласност со др-
жавниот секретар за работи на општата управа и за 
буџет. 

На персоналот укрцан на бродовите за управни 
цели што по посебните прописи прима додаток на хра-
на, не му припаѓа надокнада за работа на теренот за 
време на укрцувањето." 

Член 3 
Во членот 33 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Како место на службување се смета и потесното 

подрачје ла град односно село каде е седиштето наѕ 
општината. Ако службеното патување се врши во 
одвоени населби во границите на град односно во села 
на подрачјето на општината што се оддалечени повеќе од 
10 км од потесното подрачје на градот односно од 
селото каде е седиштето на општината, на службени-
ците им припаѓа дневница за службено патување спо-
ред одредбата на ст. 6 чл. 7 од оваа уредба." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со ненот на објаву-

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

Р. п. бр. 299 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
463. 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
ните службеници во врска со чл. 11 од Законот за: 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

^ У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛА-

ТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-
НАУЧНАТА СЛУЖБА 

Се укинува чл. 19 од Уредбата за звањата и плати," 
те на службениците во просветно-научната служба 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/52). 
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Член 2 
Во чл. 23 се брише ст. 3, а во ст. 4 се бришат 

зборовите: „односно определениот". 
Досегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 

13 и 4. 
Член 3 

Службениците што по одредбата на укинатиот 
член 19 од Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците во просветно-научната служба се задржани во 
X, IX односно VIII платен разред, а според признае-
ните години служба можеле да бидат распоредени во 
повисоки платни разреди, ќе се распоредат во соо-
дветни платни разреди според годините на службата, 
со важност од 1 јануари 1954 година. 

За здобивање со наредниот платен разред и со 
периодска повишица на овие службеници ќе им се 
смета преостанатото време како да не биле запрени 
во напредувањето. 

Член 4 
На службениците од претходниот член што се пен-

зионисани во времето од 1 април 1952 година до вле-
гувањето во сила на оваа уредба, како и на оние чии 
пензии се преведени по членот 51 од Уредбата за 
определување и преводење на пензиите и инвалид-
нини^ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) ќе им 
се определени, по нивно барање, пензијата според 
платниот разред во кој би биле распоредени според 
одредбата од претходниот член, со тоа што вака 
определената пензија ќе им се исплатува од денот на 
поднесеното барање, а најрано од 1 јануари 1954 го-
дина. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 295 
'23 декември 1953 година. 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

464. 
Врз основа (на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ 
ОСТВАРЕНАТА И ПРЕСМЕТАНАТА АКУМУЛА-

ЦИЈА И ФОНДОВИТЕ ЗА 1952 ГОДИНА 
Член 1 

Во чл. 1 од Уредбата за расподелба на разли-
ката помеѓу остварената и пресметаната акумула-
ција и фондовите за 1952 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/53) се бришат зборовите ",,и придо-
несот за социјално осигурување". 

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи: 
„Позитивните односно негативните разлики по-

меѓу износите на придонесот за социјално осигуру-
вање по завршните сметки на стопанските орга-
низации за 1952 година и износите на придонесот 
за социјално осигурување пресметани по опште-
ствената евиденција за 1952 година се расподелу-
ваат исто така во корист односно на товар на 
буџетот на онаа народна република во која се 
наоѓа седиштето на стопанската организација. 
Народната република при која во иселувањето на 
социјалното осигурување за 1953 година ќе постои 
вишок на расходите над приходите, така добиве-
ните средства ќе ги употреби за покривање на овој 
вишокот на расходите." 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи — и во поглед на разликите во 
Износите на придонесот за социјално осигурување 

— одредбата на точ. IV од Упатството за составањв 
решенија за согласноста на завршните сметки на 
стопанските организации и за пресметување на 
доходот по општествената евиденција за 1952 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/53). 

Делот на позитивната односно негативната 
разлика во износите на придонесот за социјално 
осигурување што до влегувањето во сила на оваа 
уредба е пренесен на одделната сметка при Народ-
ната банка на ФНРЈ — Главната централа бр. 
01-338.356 „Разлики на социјалниот придонес по за-
вршните сметки за 1952 година" ќе се пренесе на 
сметките на соодветните буџети во смисла на од-
редбата на чл. 1 ст. 2 од оваа уредба. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. П. бр. 272 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

465. 
Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закоа, , 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ КРАГУЕВАЧКИОТ 

ТРГОВСКИ ПЕНЗИОНЕН ФОНД 
1) Бившиот Крагуевачки трговски пензионеи -

фонд во Крагуевац што со погрешната примена ни 
прописите за ликвидација на пензионите фондови 1 
на работниците и наместениците од 1947 година . 
е преземен во целост како фонд за социјално оси- ; 
турување од ликвидационата комисија на бившиот 
Државен завод за социјално осигурување, се во- ' 
споставува — по одбивањето на оној дел на имо-
тот што им одговара на влоговите уплатени од ( 
членовите што како трговски помошници или дру-
ги лица во работен однос биле вложувачи на Кра-
гуевачкиот трговски пензионен фонд, а кое време 
на вложување им е признаено за пензиски стаж. 

2) Имотот на фондот се воспоставува во пари- , 
чен износ, со соодветен дел на вкупната вредност? , 
на чистиот имот од тој фонд кој по ликвидацио-
ниот биланс на преземените фондови на социјал-
ното осигурување влегле во општонародниот имот. 

Од така установениот имот на воспоставениот 
фонд ќе се одбие вкупниот износ на исплатите из-
вршени до крајот на 1953 година на корисниците 
на фондот на име пензии по чл. 136 од Законот 
за социјално осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии што Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ им ги доделил 
нив поради погрешната ликвидација на Крагуе-
вачкиот трговски пензионен фонд. 

3) Паричните средства за воспоставување имо-
тот на фондот во смисла на претходните точки ќе 
ги стави на располагање Народната банка на 
ФНРЈ на товар на сметката при Главната центра-
ла бр. 01-338.356 — „Разлика на социјалниот при-
донес по завршните сметки за 1952 година". 

4) Воспоставениот имот на фондот во смисла 
на претходните точки ќе му се предаде на упра-
вување на Градскиот народен одбор во Крагуевац, 
заради доделување пензии (помошти) на лицата 
што како бивши вложувачи на фондот, односно 
нивни членови на фамилија, имаат право на тоа 
по правилата на фондот. 

5) Воспостувавање имотот на фондот и преда-
вањето на паричните средства на Градскиот на-
роден одбор во Крагуевац треба да се изврши нај-
доцна до 31 декември 1953 година. 

6) Исплатата на пензиите што им биле доде-
лени на поодделни членови на фондот со одлуки 
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од Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ поради погрешна ликвидација на овој фонд 
се запира со денот 31 декември 1953 година. 

7) За извршувањето на оваа одлука ќе се гри-
жат надлежните органи на Народна Република 
Србија. 

Р.п. бр. 315 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Динари 
- 200 

466. 
Брз основа на чл. 13 од Уредбата за организа-

цијата и работата на Сојузниот уред за мерки и 
драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФА ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА 

ЗА МЕРИЛА И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 
1) Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали 

1треку своите органи ќе ја применува на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија тарифата по која ќе се врши наплатата 
на жиговината и другите надокнади за испитување 
и заверка на мерилата и направите за мерење и 
испитување на предметите од драгоцени метали. 

2) Тарифата за наплата на жиговината за ме-
рилата и драгоцените метали е составен дел од ова 
решение, 

3) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
11954 година кога престанува да важи Решението за 
тарифата за наплата жиговина и други надокнади 
за прегледување и жигосување мерила и предмети 
од драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/52). 

Бр. 15386 
16 декември 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

заработи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

Т А Р И Ф А 
НА ЖИГОВИНАТА ЗА МЕРИЛА И ДРАГОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 
За прв или повремени прегледи и жигосување 

на мерила и направи за мерење, заверка, типско 
испитување на мерилата и направите за мерење, 
испитување на чистотата на предметите од драго-
цени метали, хемиска анализа итн. се наплатува 
жиговина односно надокнада спрема соодветните 
ставови од оваа тарифа. 

I. Жиговина 
Жиговината изнесува, и тоа за: 
1) Мерила со должина: Динари 

Од 20 до 5 метра — 100 
Од 2 и 1 метар 50 
Од 5 и 2 деди метра 40 

2) Мерила за коњи 50 
3) Мерила за дебелина: 

Од 2 и 1 метар 
Помали од 1 метар 

4) Направи за мерење должина 
5) Направи за мерење поврвнина 
За прецизните мерила за должина се наплатува 

Двоен износ од горните тарифни ставови. 
Износите од овие ставови се наплатуваат без 

обѕир дали мерилото за должина или дебелина е 
снабдено со една или повеќе поделби. 

6) Обични мерила за мерење течности и суви 
материи: 
Од 1 сантилитар до 1 литар 20 
Од 2 до 5 л итра - - 4 — 60 

50 
40 

500 
1.000 

300 

20 
30 
50 

100 

30 
50 

100 

100 
150 
50 

100 
200 
500 
750 

1.000 

500 
1.000 
1.500 

20 
30 

Од 1 хектолитар — 
Преку 1 хектолитар 

7) Стаклени балони: 
До 6 литри 
Пре 6 до 11 литри г 
Преку 11 литри 

8) Каци за комина за секој хектолитар 
запремина 

3) Канти за млеко: 
Од 1 до 5 литра 
Преку 5 до 10 л итра 
Преку 10 литра 

10) Мерила за млеко 
До 5 литра 
Преку 5 до 10 литра — 
За секои натамошни 10 литра уште по 

11) Направи за мерење течности: 
а) со садови за мерење, за секој сад: 

Преку 2 до 5 литра 
Преку 5 до 50 литра 
Преку 50 до 150 литра 
Преку 150 л итра 

б) Со механички направи за мерење, 
со пропусна способност во 1 минут: 

До 30 литра 
Преку 30 до 150 л итра 
Преку 150 л итра 

12) Цистерни (резервоари): 
До 5.000 литра запремина, за секои 100 литра 

запремина: 
За цистерни без поделба по 
За цистерни со поделба по 

Остатокот помал од 100 литра се смета како 
полни. 100 л итра. 

За цистерни преку 5.000 литра запремина износот 
на жиговината ја утврдува за секој неодделен слу-
чај Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали. 

13) Рамки за мерење дрва: 
До 2 квадратни метра 
Преку 2 квадратни метра 

14) Угостителски садови: 
Шишиња и чаши за точење алкохолни пија-

лоци, млеко и други напитоци, по парче 
15) Буриња: 

Буриња обични или за пиво, до 2.000 литра за-
премина, за секои 100 литра запремина по 

За секои натамошни 100 литра запремина 
уште по 

Остатокот помал од 100 литра се смета како полни 
100 литра. 

16) Тегови: 
а) За обични тегови: 

Од 50 до 10 килограма -
Од 5 до 1 килограм 
Од 50 декаграма до 1 грам 

б) За прецизни тегови: 
Од 20 килограма до 1 грам двоен износ на гор-

ните тарифни ставови, а за тегови од 500 
милиграма до 1 милиграм 

в) Жиговината за преглед и жигосу-
вање специјални тегови е иста како 
и за обични тегови. 

г) За каратни тегови се наплатува иста 
жиговина како и за прецизни тегови. 

17) Ваги: 
Ваги попречници со еднакви и нееднакви кра-

ци, ваги со тасови озгора, кантари брзаци 
и мостни ваги: 

До 20 килограма јачина 150 
До 100 

100 
150 

50 

50 

50 
20 
10 

15 

Од 10 до 50 литра 

До 200 
До 500 
До 1.000 
До 5.000 
До 10.000 
До 20.000 

100 До 40.000 

200 
300 
400 
500 

1.000 
2.ооо: 
з.ооо 
5,000 
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Динари 
Преку 40.000 килограма јачина за секои ната-

мошни полни или започнати) 1.000 кило-
грама уште по 100 динари. 
За преглед и жигосување нагибни ваги и 

ваги со нагибна направа, се наплатува двоен 
износ на жиговината од претходниот став. 

За прецизни ваги се наплатува по парче, 
двоен износ на жиговината од претходните 
ставови. 

Кај вагите за специјални цели со авто-
матска направа за мерење еднакви количини 
(автоматски ваги за мерење кабасти или зр-
нест , ежиш материи како: жито, брашно, 
суров шеќер, цемент, чакал итн.) жиговината 
се утврдува вака: 

а) За ваги со кои се мери само еден 
вид материја: 

До 100 килограма јачина 600 
'До 500 килограма јачина 1.200 

Преку 500 килограма јачина за секои натамо-
шни (полни или започнати) 100 килограма 
уште по 250 

б) За ваги со кои се мерат повеќе ви-
дови материи се наплатува за секој 
натамошен вид материја за 50% по-
голема жиговина од утврдената под 
точ. а). 

18) Гасомери: 
Пропустливост до 0,5 кубни метра на час — 100 
Пропустливост до 4 кубни метра на час 250 
Пропустливост до 15 куб^и метра на час 500 
Пропустливост до 100 кубни метра на час 750 
Пропустливост поголема од 100 кубни метра 

на час 1.000 
19) Вод омери: 

Пропустливост до 20 кубни метра на час 150 
Пропустливост до 100 кубни метра на час 500 
Пропустливост до 1.000 кубни метра на час — 600 
Пропустливост до 10.000 кубни метра на час — 750 
Пропустливост поголема од 10.000 кубни метра 

на час 1.500 
За комбинирани водомери се наплатува 

жиговината што му одговара на збирот на жи-
говината за секоја поодделна пропустливост, 

20) Таксаметри: 
Таксаметри 500 
Преносни механизми 100 

21) Струјомери: 
Струјомери 150 
Мерни трансформатори на струја и напон — 500 

22) Предмети од злато,-сребро и платина: 
а) За предмети од злато, за 1 грам — 40 

б) За предмети од сребро, за 1 грам — 2 
в) За (предмети од платина, за грам — 50 

Секој започнат грам ќе се смета како цел. 
'Ако одеднаш се поднесуваат повеќе предмети 
од ист драгоцен метал, жиговината се напла-
тува спрема вкупната тежина на поднесените 
предмети. Кај предметите составени од повеќе 
делови на различни метали жиговината се на-
платува за секој метал одделно сразмерно со 
тежината на составните делови. За составните 
делови од прости метали и материи како и на 
Јавани камења не се наплатува жиговина. 

За предметите од драгоцени метали под-
готвени за извоз се наплатува жиговина од 
5 динари по парче. 

II. Надокнади 
Надокнадите изнесуваат и тоа за: 
1) Типско испитување на мерилата и на-

правите за мерење: 
а) За типско испитување 2.000 
б) За дополнително типско испитување 1.000 

2) Заверка и други испитувања: Динари 
а) За заверка на уреди за испитување 

вод омери, гасомери, буриња итн.: 
За уредите со котел до 100 литра 500 
Преку 100 до 600 литра 1.000 
Преку 600 до 1.000 литра 1.500 
Преку 1.000 литра за секои (полни или започ-

нати) 100 л итра уште по 50. 
б) За заверка на уреди за испитување 

струјомери: 
За уреди за испитување струјомери со 1 мерен 

елемент 1.000 
За уреди за испитување струјомери со повеќе 

мерни елементи 3.000 
в) За мерење, испитување и опити вр-

шени во корист на науката, инду-
стријата или занаетчиството, за кои 
спрема природата на работата не мо-
же однапред да се определи големи-
ната на надокнадата, ќе ја определи 
големината на надокнадата од случај 
до случај, Сојузниот извршен уред за 
мерки и драгоцени метали. 

3) За анализа на легури од драгоцени 
метали 2001 

III. Лежарина 
Ако вагите, отруј омерите и бурињата под-

несени на преглед не се подигнат за еден ден 
по закажаниот срок, се наплатува за секој 
ден лежарина, и тоа: 
За секоја вага или струјомер 10 
За секое буре од хектолитарска запремина — 5 
Остатокот помал од хектолитар се смета како 

цел хектолитар. 
IV. Работа на самото место 

Кога странките бараат работата за преглед на 
мерилата, заверката на направите, типокото испи-
тување итн. да се изврши вон постојаните или 
времените простории на органите што ја вршат кон-
тролата се должни: 

а) во сите случаи на работата на самото место. 
да му стават на службеникот бесплатно на распола-' 
гање за работа згодни простории, потребна работна 
сила, материјал и енергија (вода, гас, струја, дрво, 
јаглен итн.) потребни за испитување; 

б) да ги надокнадат трошоците за пренос на 
опремата потребна при испитувањето од постојани" 1 

те или времените простории на установата до самото 
место и назад; и 

в) да му ги надокнадат на службеникот патните 
трошоци и дневниците во случај на службена рабо-
та надвор од седиштето на установата. 

Ако повеќе странки, што живеат на подрачјето 
на едно место, во заедничка молба бараат предмет 
и жигосување на мерилата на самото место, ќе ги 
сносат заеднички сите трошоци предвидени во оваа 
точка. 

V. Други трошоци и должности на странките 
Покрај жиговината, надокнадите и трошоците 

пропишани со точка I—IV од оваа тарифа странките 
се должни да ги сносат и овие трошоци: 

а) за публикувањето на техничките описи и кон-
структивните нацрти на одобрените мерила; 

б) за помошната работна сила, ако ќе биде таа 
потребна при работата на испитувањето на мери-
лата или при мерењата и опитите; 

в) за материјалот и енергијата (вода, гас, струја, 
дрво, јаглен итн.) потребни при работите од прет-
ходниот став; 

г) за оптраќање, допремање и пакување и испи-
тување на мерилата и направи за мерење поднесени 
на преглед. 

VI. Наплата и пресметување на жиговината 
и надокнадите 

Жиговината и надокнадите се наплатуваат од 
странките однапред, односно со однапред даденото 
гарантно писмо од оќие странки што го вршат пла-
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ќањето преку банка. Од ова се изземаат обичните 
буриња, пивските буриња преку 300 литра, драго-
цените метали и надокнадите од точ. II под 2 в), за 
кои жиговината ќе се наплатува по извршениот пре-
глед, но пред да се изврши жигосувањето. 

За мерилата и направите за мерење се напла-
тува жиговината и вадокнада по оваа тарифа секој 
пат кога ќе се земат во постапка заради преглед и 
жигосување, типско испитување, заверка итн. Тие 
се наплатуваат и тогаш ако мерилата и направите 
ѕа мерење не ги исполнуваат поставените услови, 
па нежигосани или незаверени ќе се вратат или 
типското испитување не се заврши со издавање на 
одобрение. 

VII. Ослободување од плаќање жиговина и 
надскнада 

:Сировината не се наплатува: 
а) ако на првиот поглед, без употребата на 

Какоз и да е инструмент или средство, се покаже 
дека мерилото не може се жигоса; 

б) ако мерилото или најправата за мерење ста-
саат скршени, или ќе се скршат при: прегледот од-
воено жигосувањето; 

в) за прежигосувањето кое се врши на нови 
мерила што се наоѓаат на стовариште заради про-
дажба; 

г) за оние предмети од злато, сребро или пла-
тина кои поради не пропи саата чистота или соста-
вот не би можеле да, се снабдат со жиг на чистота, 
или што ќе бидат поништени; 

д) за оние составни делови од просам метали 
или од други материи што би се наоѓале на пред-
метите од драгоцени метали, како и на кованите 
камења; 

ѓ) за прегледани но поради неисправноста отфр-
лени стаклени мерила, шишиња, садови и балони 
кога се жигосуваат тие во фабриките за стакло; 

е) за обични буриња што пропуштаат вода. 
поради што не може да се определи запрашената. 

VIII. Попуст на жиговината 
На жиговинета по тон. I под 1—21 од оваа та-

рифа Сојузниот уред за мерки и драгоцен,и метали 
може да одобри попуст до 20% кога прегледот и 
жигосувањето на мерила и направи за мерење, ши-
шиња, садови и буриња се врши по постојаните 
или повремени експозитури за контрола на мерки 
и драгоцени метали односно за контрола на стру-
јомери. 

IX. Уплата и враќање на жиговината и на 
другите надокнади 

На враќањето на жиговината и на другите на-
докнади наплатени по оваа тарифа имаат право 
странките што ја извршиле уплатата и тоа само 
во овие случаи: 

а) ако не е извршена службената работа за 
која е извршена наплатата; 

б) ако со грешка на странката или службеникот 
е уплатена поголема жиговина, надокнада или лежа-
рина отколку што требало; и 

в) во сите случаи наброени во точ. VII во кои 
што жиговината или надокнадата била однапред 
положена. 

Молбите на странките за враќање на жигови-
ната и надокнадата се упатуваат до органот што ги 
наплатил. 

Понеделник, 28. декември 1953 

Молбите ќе се земаат во постапка само тогаш 
ако: 

а) се приложат кон молбата документи за извр-
шената уплата; и 

б) се поднесе молбата во срок од 30 дена од 
де^от на уплатата. 

I Приходите од жигоЕината и од другите надо-
кнади по оваа тарифа се уплатуваат ка ј н?дле-
жното државно кредитно претпријатие (банка) на 
начинот предвиден за уплата на државните буџет-
ски приходи (приходите од државните установи и 
надлештва). 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

450. Уредба за Државниот секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет 677 

451. Уредба за формирање фонд за унапре-
дување на царинско-контролната служба 678 

452. Уредба за формирање фонд за унапре-
дување на девизно -инспекциската служба 678 

453. Уредба за организација на службата на 
предвојничка^ обука в79 

454. Уредба за организацијата, побелувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони 679 

I 455. Уредба за книгов од ството Јна стопанските 
организации ^ - ^ - - - - - — - - — 

4-56. Уредба за земјарината 696 
457. Уредба за каматате на ненавремено упла-

тените приходи на буџетите и опште-
ствените ""фондови „-7 - 6 9 7 

458. Уредба за девизната инспекција 608 
459. Уредба за стопанските претпријатија што 

произведуваат за определени потреби на 
Југословенската народна армија 700 

460. Уредба за оснивање центри за вонарми-
ско воено воспитание на народот 703 

461. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за материјалната одговорност на 
воените лица и граѓанските лица на слу-
жба во Југословенската армија 703 

462. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за патните и селидбените трошоци 704 

463. Уредба за измени на Уредбата за зва-
њата и платите на службениците во про-
светно-научната служба 704 

464. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на разликата помеѓу 
остварената и пресметаната акумулација 
и фондовите за 1952 година 765 

465. Одлука за воспоставување Крагуевачкиот 
трговски пензионен фонд 705 

466. Решение за тарифата за наплата на жи-
говината за мерила и драгоцени метали 
(со тарифа) 706 

,Л" ^ - (СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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