
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
lao потреба, во српско, хрватско, сло-
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145. 

Врз основа на чл. 36 тон. 6 од Уставниот закон 
ва основите на општественото и: политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, Сојузната 
народна скупштина на заедничката седница на Со-
јузниот собор и на Соборот на производителите одр-
жана на 11 март 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЧЛ. 45, 46, 47, 48 и 51 СТ. 2 ОД УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИ-
ТИЧКОТО УСТРОЈСТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА II ЗА СОЈУ-

ЗНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТА 

Се прогласува и влегува во сила Законот за из-
мени на чл. 45, 46, 47, 48 и: 51 ст . 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Наредна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, усвоен 
ОД Сојузниот собор на седницата сд 11 март 1954 
година и од Соборот на производителите на седни-
цата од 11-март 1954 година. 

I l март 1954 година 
Белград 

Сојузна народна скупштина 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина. 
Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЧЛ. 45, 46, 47, 48 И 51 СТ. 2 ОД 
УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА И ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА ВЛАСТА 

Член 1 
Се менуваат членовите 45, 46, 47, 43 и 51 став 2 

од Уставниот закон за соновите на општественото 
и политичкото устројство на Федеративна Народна 
[Република Југославија и за сојузните органи на 
Бла е га, и тоа: 

Членот 45 се менува и гласи: 
„Членовите на Сојузниот собор избрани од 

претставничките тела на народните .републики, на 
автономната покраина и автономната област имаат 
право да се состанат како Собор на народите и да 
решаваат одделно од Сојузниот собор кота се наоѓа 
на дневен ред на Домот ПР од лог оа ког ICH А на 
Уставот, на Сојузниот општествен план, на сојузен 
општ закон или предлог на друг закон кој се од-

несува до рамноправноста на народите на Југосла-
вија или до односите меѓу федерацијата и народ-
ните републики утврдени со Уставот. 

Соборот на народите се состанува кога го бара 
тоа мнозинството пратеници избрани од претстав-
ничкото тело ка една народна република или сите 
пратеници избрани од претставничкото тело на авто-
номната покраина или автономната област, или де-
сет пратеници избрани од претставничките тела на 
која и да е република или автономна единица. 

Соборот на народите се состанува задолжител-
но кога се наоѓа на дневен ред на Сојузниот собор 
предлог за измена на Уставот." 

Членот 46 се менува и гласи: 
„Соборот на народите води претрес заради о-

ценка дали предлогот на закон што се наоѓа на 
дневен ред на Сојузниот собор е во согласност со 
рамноправноста на народите на Југославија и со 
односите меѓу народните републики и федераци-
јата утврдени со Уставот, и донесува одлука за тоа.-

Одлуката од Соборот на народите може да со-
држи и предлог за измена на предлогот на закон 
или законот да не се донесе." 

Членот 47 се менува и гласи: 
„Ако Сојузниот собор не го усвои предлогот од 

Соборот на народите, пратениците што го сочину-
ваат Соборот на народите ќе одр леат повторно од-
делен состанок заради: решавање за спорното пра-
шање, а потоа за спорното прашање ќе се претре-
сува во Сојузниот собор. Ако спорното прашање 
остане и тогаш нерешено се формира комисија со-
ставена од народните пратеници што ги избира во 
еднаков број Сојузниот собор од редот на пратени-
ците што не се членови на Соборот на народите и 
Соборот на народите од редот на своите членови* 

Ако и по работата на комисијата спорот меѓу 
Сојузниот собор и Соборот на народите остане не-
решен, се запира натамошниот претрес на предло-
гот на законот и тој не може да се стави на дневен 
ред на Скупштината пред да истече една година од 
запирањето на претресот." 

Членот 48 се менува и гласи: 
„Ако Сојузниот собор не се сложи со Соборот 

на народите во поглед на измена на Уставот или 
предлогот на Сојузниот општествен план претресот 
се одлага за два месеца. 

По истекот на ова време за спорните прашања 
можат да се водат уште само два претреса еднопо-
друго во Сојузниот собор и Соборот на народите. 
Ако не е постигната согласност ни после тоа, Соју-
зниот собор се распушта. 

Ако спорот по повод Сојузниот општествен план, 
меѓу Сојузниот собор и Соборот на народите, не се 
реши до времето кога треба да почне да се приме-
нува Сојузниот општествен план, важи Сојузниот 
општествен план што го у св оил Соборот на пр оиз-
водителите за таа година." 

Ччепот 51 ставот 2 се менува и гласи: 
„Снопот на народите избира за С О К О Ј состанок 

меѓу своите членови претседател и двајца записни-
чари," 
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Член Ž 
Овој закон влегува во сила об денот на прогла-

сувањето на заедничката седница на обата дома на 
Сојузната народна скупштина. 

246. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 

Врз основа/ на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 

Сојузниот општествен план з«а 1954 година, што го 
усвои! Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 9 март 1954 година и на сед-
ницата на Соборот на производигѕлите од 10 март 
1954 година. 

ПР бр. 13 
15 март 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна 
скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 
П Р В Д Е Л 

У В О Д 

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА1 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1953 ГОДИНА 

ГЛАВА I 
ВКУПНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД* 

Вкупниот општествен производ, пресметан врз 
, денова на истите цени, го покажува следниов по-
1 [раст:** 

Година Индекс 
1952 1953 1952 = 100 

[Вкупниот општествен 
производ (во милиони 
динари) 885.592 972.799 НО 

(Вкупниот општествен 
производ на оден жи-
тел {во динари) 52.9*38 57.264 108 

ГЛАВА И 
ИЗМЕНИ ВО РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО 

ВО 1953 ГОДИНА 
На порастот на вкупниот општествен производ 

битко влијаела следниве фактори: (порастот на инду-
ј ѕстриското производство, на селско -стопанското про-

ЈИЗВОДСТВО И на извозот на индустриски производи, 
јкако и обемот на инвестиционата изградба. Во врска 
to тоа станаа измени во областа на расподелбата на 
.Општествениот производ и националниот доход, це-
ните и личната потрошувачка, обемот на кредитите 
и паричниот оптек. 

1) 
ПОРАСТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. 
* 1. Во периодот од 1949/50 до крајот на 1952 го-
дина настапи времен замир на вкупното индустриско 
ѓјрошводствб. Во овој период дојде до поголем по-
раст на производството на базичната индустрија и 
дао опаѓање на производството на преработувачката 
индустрија. Измените во односот меѓу производ ств о-

' то te базичната и проработу вачхата индустрија се 
Гледаат од споредбата на производството во 1951 со 
1952 година. Додека физичкиот обем на вкупното 
производство во 1952 година во однос на 1951 година 

* Сите податоци га минатиот период: од Сојузниот завод за 
статистика и евиденција и од Народната банка на ФНРЈ, доколку 
изрично не е назначено поинаку. 

** Искажано извршување во 1952 и 1953 година в,рз база па 
статистичките податоци за реализираното индустриско производство, 
градежништвото и транспортот за 1952 и 1953 година. З а селското 
^стопанство е внесена нако база проценката на (резултатот на жетзата 
i a 1953 година, а 1952 година е покажана како средна година (а не 
според реализирањето, со обзир дека била изразито сушна година, а* 

биде споредбата што пореална). 

покажува индекс 99, значи опаѓање за 1% дотогаш ca 
добива сосем поинаква слика кога се споредуваат 
индексите на индустриското производство по предо-
предел€1н!оста на производите. 

Година Средства Материјал за Потрошна 
репродукција стока 

1951 100 100 100 . 
1852 112 103. 86 

Времениот зешир на вкупното индустриско про-
изводство и измената во структурата на индустри-
ското производство настанаа како последица на две 
сушни падини, на Н&големените расходи за народната 
одбрана, наголеменото вложување во базичната ин-
дустрија ш ico невозможноста да се увезат потребните 
количини! суровини за преработувачката индустрија. 

Во 1953 година настана IOOHIT пораст на индустри-
ското производство, кој во однос на 1952 година из-
несува 12% (без воената индустрија). Овој пораст е 
последица на силниот пораст на производството на 
базичната индустрија, и покрај застанувањето на 
едШ дел од преработувачката индустрија (текстил-
ната индустрија, индустријата на кожа и гума) и опа-
ѓањето на производството на јаглен. 

Во 1953 година се најголеми асортиманот и се по-
добри квалитетот на производите. 

2. Развитокот на индустриското производство (без 
воената индустрија) по гранки е следен: 

1952 1953* 
Производство на електрична енергија 100 110,0 
Производство и преработка на јаглен 100 97 
Производство и преработка на нафта 100 130,0 
Црна металургија 100 117,0 
Металургија на 'обоените метали 100 102,0 
Производство ea неметали! 100 124,0 
Метална индустрија 100 122,0 
Електроиндустрија 100 I 140,0 
Хемиска индустрија 100 , 113,0 
Индустрија на градежен материјал ЗОО ; 116,0 
Дрвна индустрија 100 ' 107,0 
Индустрија на хартија • 1 00 ИЗО 
Текстилна индустрија 100 j 98,0 
Индустрија на кожа и обувки 100 80.0 
Индустрија на гума 100 ; 100̂ 0 
Прехранбена индустрија 100 143,0 
Индустрија на (тутун 100 87,0 
Вкупната индустрија (без; воената 
индустрија) 100 112,0 
Шумарство 100 82,0 

* Физичкиот обем според податоците од Ooi]iy»H'H|9T i СД 
статистика и евиденција sa 1952 il 1953, Родив*. ^ " 

Среда, 24 март 1954 
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3. Индексот на производството по предопреде-
леноста на производите ги покажува следниве из-
мени: 

S 5 £ « « н Д b « £ О ts; o Be сх g, ек && ge АО o ft H л) h H 
5 > o o O g Е 

јануари—декември 1952 (1951 = 100) 112 103 86 
јануари—декември 1953 (1952 = 100) 127 109 115 

4. Порастот на индустриското производство е 
придружен со наголемување продуктивноста на 
трудот. 

Според сметката на Институтот за проучување 
производноста на трудот, наголемувањето произ-
водооста на трудот во 1953 BIO однос на 1952 година 
изнесува 4%. Во поодделни гранки наголемувањето 
е многу значително (во електроиндустријата околу 
>20%, во машинската и металната, црната металур-
гија, индустријата на неметали околу 10%). Забе-
лежено е намалување на произволност на трудот 
во гранките во кои производството е намалено и 
во кои не се користат капацитетите достаточно (во 
текстилната индустрија, индустријата* на кожа и 
обувки, бродстрадбата и во индустријата на тутун). 
•Намалувањето на продуктивноста на трудот во овие 
гранки го ограничи општото зголемување на про-
дуктивноста на трудот на вкупно 4%.* 

5. Порастот на индустриското производство, о-
ообено на индустријата на градежен материјал и на 
индустријата за производство на опрема, овозможи 
да порасне бројот на земените на работа во стопан-
ството, особено во градежништвото. Во градежни-
штвото се земени на работа во 1953 година средно 
околу 60.000 работници и службеници повеќе откол-
ку во 1952 година. Наголемениот обем на градежни-
штвото во поголем дел ја апсорбира наголемената 
резервна работна сила што настана како последица 
од сушната 1952 година. 

6. Наголсмукањето на индустриското производ-
ство овозможено е не само со подобро користење 
на капацитетите што постојат, туку и со пуштање во 
работа нови односно со проширување на капаци-
тетите што постојат. 

2) 
ПОРАСТ НА СЕЛ СКО - СТОП АНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 
1. На нагол смукањето на вкупниот општествен 

производ од 10% битно влијаеше освен порастот на 
индустриското производство и порастот на селско-
стопанското производство како последица на сраз-
мерно родната 1-953 година во селското стопанство. 

2. Вредноста на селско - стоп ансксто производ-
ство по гранките во 1953 година изнесува: 

Вредност на производството 1930/39 = 100** 
Гранка 1947-51 1951 1953 

Победел ство 108 120 116 
Овоштарство 107 169 149 
Лозарство 108 149 113 
Сточарство 92 91 94 
Рибарство 184 180 206 
Домашна преработка 103 110 99 

В к у п и о 100 l i l 109 
* Применет е следниот метод за пресметуваше производноста 

еа трудот: индексот на ефективно потрошеното работно време во про-
изводството, спореден е со индексот на физичкиот обем на производ-
ството при што кај утврдувањето учеството на поодделни иранки во 
вкупниот обем на производството се отстапи од начинот на пондери« 
раше што го применува Сојузниот завод за статистика. 

По {методот на (Сојузниот завод за статистика и евиденција 
ил д ек сот на физичкиот обем на производството во споредба со индек-
сот на бројот на запалените во индустријата, покажува пораст на 
промено двеста ua трудот teo 1953 IPO ди на за 5 % . 

** Вредноста на прознодството е сметана врз базата на пода-
тоците за фкзпчккзт обем на производството и индексот на цените 
1.300 спрема 100 во 1933 година. 

3. Движењето на производството на главните 
селско-стопански производа се гледа од следниов, 
преглед: 

Физички обем 1930/39 — 100 
1947-51 1951 1953 

Пченица и 'рж 92 98 108 
Пченка 85 95 90 
Шеќерна репа 214 315 244 
Тутун 207 208 215 
Компир 99 109 135 
Месо 88 88 89 
Маст 79 74 79 

4. Движењето на бројот на населението и струк-
турата се гледа Од следниве прегледи: 
Население* 1931 1939 1948 1953 

(во ООО) (попис) (проценка) (попис) (попис) 
Вкупно 13.934 15.730 15.722 16.927 

Индекс 100 112 113 121 
Структура 100 100 100 100 

Од тоа: 
— селско-сто-

панско 10,643 12.000 11.114 10.444 
Индекс 100 113 104 98 
Структура 76,4 76,3 70,5 61,T 

— неселско-сто-
панско 3.291 Ѕ.730 4.658 6.483 
Индекс 100 113 142 197 
Структура** 23,6 23,7 29,5 38,3 
5. Поради многугодишното заостанување на сел-

ско-стопанското производство во однос на повое-
ниот пораст на индустриското производство, а со ед-
новремен пораст на вкупното (а особено градското) 
население, ни родната година без обѕир на значи-
телниот пораст на вкупниот општествен производ 
не можеше да ги реши тешкотиите што се резул-
тат на релативно заостанување на селско-стопан-
окото производство. 

Тие тешкотии се гледааат пред се' во недо-
статочното производство и во ниската произволност 
на трудот во селското стопанство, а тие се зајакна-
ти' поради: 

а) недостатокот на техничките средства да се 
искористи добриот род и да се влијае на рамкомер-
ното снабдување на пазарот (недостаток на ладил-
н и к , кланици, мелници, силоси, згодни магацини 
и др.), како и поради тоа што производството на 
амбалажа беше недостаточно, несовремено и скапо, 

б) неразвиеноста на транспортната мрежа, сла-
бите патишта и недостатокот на транспортни сред-
ства за превоз на лесно расипливи стоки на пого-
леми далечини (недостаток: на ладилни вагони и 
камиони), 

в) недостаточно организираната и опремена тр-
говска мрежа, која не осигуруваше рамномерен до-
воз на стоките, поради што дојде до големи разлики: 
во цените во поодделни реони и до почесто варира-
ње на цените, а ова дотолку повеќе што работата на 
трговската мрежа, која се бао,праше врз разликата 
на цените, ги ориентира претпријатијата на пого-
леми заработен со наголемување на цените, а 
тоа недостаточно стимул праше за поголем промет, 

г) недостаток на градежен и друг инвестицио-
нен материјал за потребите на селото (цемент, гра-
дежен материјал и клинци, со покачување цените 
на овие производи), 

д) несредениот систем на облогот и ненавреме-
ната наплата на данокот. 

Освен тоа, поради живата стопанска активност 
во останатите области на стопанството, еден дел на 
селско-стопадакмте производители (сезонските ра-
ботници во градежништвото, превозниците, ксри-

* Податоците за 1953 година (структурата) дадени се врз ба-
зата на групирање на населението по главниот извор на приходите, 
додека за поранешните години се давани по местото на живеењето 
(село-град). 

** Намалувањето бродот на е е л ек о - е тол апек o то население во 
1953 година во однос на 1948 година доаг'а и поради различната 
методологија на овие два пописа. 
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шините на социјалното осигурување и др.) реали-
зираа м а к и приходи од дејноста вон селското 
стопанство. СЦ проценува дека во 1953 година околу 
20% од доходот Јна селото претставуваат заработка 
што не произлегуваат од селското стопанство. 

Најпосле, и порастот на платниот4 фонд на ра-
ботниците и службениците за 10% во споредба со 
1952 година, причина е за задржувањето цените.на 
селско-стопанските производи на нивото достигна-
то во октомври 1952 година. 

6. Во текот на 1953 година се преземени след-
ните важат гмерки со цел за да се поттикне побрз 
развиток на селското стопанство: 

а) наголемени се инвесггици1оните вложувања 
во селското стопанство, што се гледа од следниов 
јпреглед: 

Во теку штите цени 
(во милиони) 

1952 1953 
ДОквестирани од банковните 

кредити м буџетот 11.280 13.500 
б) дадени! се регреси за купување репродукци-

они стоки (вештачко ѓубре, гориво ити.), за купу-
вање машини и селеко-стопански направи; на име 
[регрес исплатени се до крајот на 1953 година 13.800 
[милиони во споредба со 5.491 милион во 1952 го-
рдана; селско-етопанските производители потрошија 
јза купување стока што се регресира 6.500 милиони 
повеќе отколку во 1952 година, 

в) намалени се цените на индустриските ci1 оки, 
а особено на текстилот; (нивото на цените на инду-
стриските стоки во декември 1953 година е намален 
'за 13,9% во споредба со истиот месец во 1952 година. 

7. Измените што настанаа во селското стопан-
ство од укинувањето на задолжителниот откуп ја 
'изменија положбата на селско-стопанските произ-
водители во размената. Во споредба со предвоената 
состојба положбата на селско-стопанските произ-
водители може да се гледа низ следниве индекси 
на цените во 1953 година во однос со 1938 година: 

1938 = 100 
Селско-стопански производи 1.314 
Индустриски производи 1.390 
Индустриски производи плус услуги 1.232 
Индустриски производи плус услуги 

плус данок плус аниутет 1.178 
Од овој преглед се гледа дека положбата на 

сел ско-стопан ските производители беше поповолна 
во 1953 година за околу 10% не земајќи ги во обѕир 
наголеменигге приходи во нивната непосредна сел-
ско-стопанска дејност. 

3) 
ПОРАСТ НА ИЗВОЗОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Во билансот за плаќањето за 1953 година зна-

чителни се следните измени во однос на 1952 го-
дина: 

а) наголемен извоз на индустриски производи 
врз основа на нагол еменото производство и проши-
рените трговски врски, 

б) намален извоз на сел ехо- стопанските произ-
води и наголемен увоз на храна поради сушата, 

в) намален вкупен увоз за потребите на репро-
дукцијата и одржувањето и за потребите на широ-
ката потрошувачка, 

г) наго лем ена отплата на долговите, 
д) наголемена отплата на долговите заради от-

странување последиците од сушата. 
г) пора.ст на задолжувањето на нашата земја 

во странство. 
2. Вкупниот извоз на индустриските производи 

во 1953 година{ физички обем) покажува пораст од 
21% во споредба со 1952 година. Со обѕир на пони-
скиот извоз на селско-стооанските производи по-
ради сушната 1952 година, нагол вадениот извоз на 
индустриските производи помогна полесно да се 
изрони билал сот на плаќањето. Значењето на 

извозот па индустриските произведи, меѓутоа е по-
широко зашто отвора можности за поголема разме-
на со странство и за конечно отстранување дефи-
цитот во билансот на плаќањето. Натоле музањето 
на извозот особено е значително во металната и 
електроиндустријата, во текстилната индустрија и 
во индустријата на дрво. Иако овој извоз овозможи: 
да се наголеми користењето на капацитетот во ин-
дустријата и поголема запослен ост, делум влијаеше 
(како кај градежниот материјал и др.) и на пора-
стот на цените во земјава. 

3. За да може поради намалувањето извозот на 
селско-етопанските производи во 1953 година 
(вкупно 58% од извозот во однос на 1952 година), 
да се воспостави рамнотежа во билансот на пла-
ќањето, намален е увозот за потребите на репро-
дукцијата, одржувањето и широката потрошувачка, 
а наголемен е увозот на храна. При намалениот 
увоз за потребите на репродукцијата очигледен 
успех претставува наголемување^ производството 
на преработувачката индустрија и наголемувањето 
извозот на нејзините производи (во што спомогнаа 
нешто поголемите запаси на суровините во преми-
нот од 1952 во 1953 година). 

4. На вкупната состојба на билансот на пла-
ќањето влијаеше и движењето на цените на стран-
скиот пазар. Поради опаѓањето на стопанската кон-
јунктура настанаа значителни измени во цените кои 
се одразија неповолно на нашата размена со стран-
ство, така што цените на извозните производи пад-
наа за околу 24%, додека цените на увозните про-
изводи паднаа само за 14%. 

Како ice одрази паѓањето на цените на стран-
скиот пазар на нашиот надворешно-трг ов ски би-
ланс за 1953 година се гледа од следниов преглед: 

Движењето на извозот 
(во милиони динари) 

По По физичкиот По физичкиот 
постигнатите обем обем 

цени (вкупно) " (нпд.производи) 
1952 78.869 63.700 37.300 
1953 ^ 58.795 60.100 44.800 

Паѓањето на извозот по вредност изнесува око-
лу 20.000 милиони динари, додека паѓањето на вку-
пниот извоз по количината изнесува околу 3.500 
милиони динари*. 

При тоа извозот на индустриските производи 
(физички обем) наголемен е за 7.500 милиони ди-
нари. 

5. Крајната последица од сушата на нашиот 
биланс на плаќањето се гледа од фактот дека со-
стојбата на долгот на странството на крајот на 1952 
година беше 64.300 милиони динари, а на крајот на 
1053 година 102.600 милиони динари**. 

4) 
ИЗМЕНИ ВО ОБЛАСТА КА ИНВЕСТИЦИОНАТА 

ИЗГРАДБА 
1. Во текот на 1953 година карактеристични се 

следниве моменти: 
а) исплатите за новите инвестиции се поголеми 

за 30.000 милиони динари во споредба со 1952 го-
дина (јануари — ноември 1953 година спрема исти-
от период на 1952 година), 

б) на име инвестиционо одржување исплатено 
е до крајот на 1963 година од амортизационите фон-
дови на претпријатијата 23.300 милиони динари по-
веќе во споредба со истиот период на 1952, 

в) во фи напаѓањето на новите инвестиции зна-
чително е поголемо учеството на средствата на прет-

* И покрај ваголемешиот нав,оз на индустриските произведи, 
вкупниот »зчсз е понизок поради значителното намалувале извозот на 
селско-стоп;даските производи (поради сушата). 

** Земен е износот на вкупното задолжуваше, без обзир што 
вкупниот износ на заемите досега не е искористе«. Не се опфатен« 
краткорочните кредити што се намируваат или обновуваат во тегот на 
годината. Во 1953 содана не се внесе il и комисдзациоците кредити s* 
изградба рудникот Мајданпек u фабриката за целулоза, ' ' 
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пријатната и народните одбори отколку во 1952 
година, така што ова наголемување во однос на 1952 
година изнесува 29.00 милиони динари, 

г) изменета е 'структурата на инвестициите, што 
се гледа од следниов преглед: 

А. 

В. 

1952 1953 

1 1 сх В 
а 

•g В-
H 

o tf 
&ѕ н и OJ 2 3® H SI 
еа u и Sf 

т H »O (U s ° K ® K u v—' 0» ts е 
&В 

« « a и £ 
K« 

S g 
g s со Е tS 

Стопанство 94 92,6 89,9 87,2 
1. Индустрија и рудар-

92,6 89,9 

ство 65,5 71,8 56,9 62,3 
2. Селско стопанство* 3,5 4,0 4,8 5,2 
3. Шумарство 2,0 2,0 0,9 0,7 
4. Градежништво 2,8 2,5 4,2 4,1 
5. Сообраќај 19,0 11,2 18,6 10,6 
6. Трговија 1Д 1,0 3,9 3,9 
7. Занаетчиство и до-

машна дејност од од 0,6 
10,1 

0,4 
Општествен стандард 6 7,4 

0,6 
10,1 12,8 

8. Живеалишно-комунал-
на дејност 4,0 4,9 5,6 7,5 

9. Културно-соци j алиа 
дејност 1,4 1,6 1,8 2Д 

10. Инвестиции на оп-
штествените организа-
ции и државните ор-
гани 0,6 0,9 2,7 3,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 
Наведените податоци се однесуваат на перио-

дот јануари—ноември 1952 и на истиот период 1953 
година. 

2, Наголемениот обем на инвестиционата дејност, 
придружен е со пораст на цените во гранките што 
произведуваат главно инвестиционен материјал. 
Додека општиот индекс на цените на јадро на ин-
дустриското производство (земајќи ја како основа 
сродноста април—декември 1952) изнесува во но-
ември вкупно 07, следните гранки покажуваат во 
ноември 1953 година ваков пораст на цените: 

Обоената металургија 105,0 
Неметали: 113,2 г , 
Електроидустријата ' 106,9 j 
Индустријата на градежен материјал 104,0 

• 'Дрвната индустрија 129,3 
Експлоатација на шумите ' 109,3 
Порастот на цените во овие гранки покажува 

дека реалниот (физичкиот) обем на искажаните ин-
вестиции е малку понизок од обемот логггжан во 
вредноста поради наголзмената разлика во цените. 

5) 
ИЗМЕНИ ВО ОБЛАСТА НА ЦЕНИТЕ И ЛИЧНАТА 

ПОТРОШУВАЧКА 
: 1. 'Вкупната потрошувачка во 1953 година е по-

голема од вкупната потрошувачка во 1952 година 
№ о (св (гледа рд следниов преглед: 

; , Во милиони динари 
По цените од 1938 

Пониската потрошувачка на индустриски стоки 
главно е последица од пониското производство на 
текстил, од извесна преориентација во потрошу-
вачката што настана по укинувањето на боновите 
за [купување индустриски стоки и високите цени 
на еден дел индустриски стоки (текстил). Со нама-, 
лувањето цените на текстилот, создадени се услови 
за наголемен промет на текстилните стоки. 

2. Вкупниот индекс на цените на дробно, и во 
врска со тоа движењето на куповните фондови на 
населението, укажуваат исто така на порастот на 
потрошувачката, што се гледа рд следниов пре-< 
глед: 

Индекс на цените на дробно 
1938 = 100 

1952 1953 
јануари 1.099 1.134 
април 1.127 1.227 
јули 1.116 1.173 
октомври 1.002 1.093 
декември 1.116 1.034 

Средниот индекс на цените на дробно за пери-
одот јануари—ноември 1953 во споредба со истиот, 
период на 1962 година покажува пораст од 5%, до-
дека куповните фондови на населението растат за' 
17% (во тоа платниот фонд расте за 10%). 

Наголемениот обем на потрошувачката се осно-
ва врз наголеменото производство BIO земјата, наго* 
лимениот увоз на храна и наголемената помош од 
странство. 

6) 
ИЗМЕНИ ВО ОБЛАСТА НА КРЕДИТИТЕ И' ПА-

РИЧНИОТ ОПТЕК 
1. Во текот на 1953 година вкупниот обем на 

краткорочните кредити порасна за 84.000 милиони 
динари. 

2. За истото време порасна паричниот оптек за 
18 милијарди динари. 

Нагол ©одената стопанска активност во сите об-
ласти, а одделно на големениот промет, бара да се 
нагол еми паричниот оптек, што претставува нор-, 
малка појава. Меѓутоа, наголемениот паричен оп-
тек делум е последица пред се' од - наголемени-
от обем на инвестиционата дејност и во врска со 
тоа од порастот на цените на инвестициониот мате-
ријал и нивото на цените на селеко-стопанските 
производи, како и наголемените приходи на насе-
лението. 

7) 
ИЗМЕНИ ВО ОБЛАСТА НА ВКУПНАТА РАСПО-

ДЕЛБА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД И 
НАЦИОНАЛНИОТ ДОХОД 

1. Во раеподелбата на општествениот производ 
и во националниот доход карактеристични се след-* 
пите измени во споредба со 1952 година: 

а) амортизацијата е наголемена за 20,000 мили-
они динари, 

б) погрошувачкиот фонд во стопанството пора-
сна за 4%, при што платниот фонд е нагол омен за 
10%. Наголемување^ на потрошувачкиот фонд е 
резултат на родната година во селското стопан-
ство, на наголемекото индустриско производ-
ство, на наг елемената замисленост, како и во из-
весна мерка на нормалното наголемување на плат-
ниот фонд. 

Општиот пораст на производноста на трудот во 
индустријата во 1953 година спрема 1952 година из-
несува 4%. Според тоа порастот на платниот фонд 
од 10% не е во сразмер со порастот на производ-
носта на трудот и покрај порастот на запослен оста 
од 7%. 

в) (Наголемени се инвестиционите вложувања 
за 53.300 милиони динари (бруто инвестиции), 

г) ка ј општествените фондови издатоците за 
социјалното осигурување се поголеми за 8.500 ми-
лиони динари, а буџетските издатоци за околу, 
5.000 милиони, додека расходите за народната 

а) Вкупна потрошувачка 
, од тоа: 

1 ; исхрана 
индустриски: стоки 

, 5) Средна потрошувачка 
(во динари) , 

- . I од (тоа,: , ~ , 
' ; исхрана 

... зздустрисао! »стоки! 
И покрај последиците 

71ту1Рд чката на населението (вкупната и средната)1 

во првите 6 Melodi'ji на 1053 година не е намалена, 
туку © 'наголемоh'?.. 

1952 1953' 
39.965 41.716 

25.692 27.807 
14.273 13.909 

2.415 2.465 

1.553 1.643 
862 822 

од сушата, потро-

* Беа а р и в е пшјлИ а сол ;i;те средете« ea ааддог-
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одбрана не се извршени за околу 15.000 милиони 
динари. 

2. Наголемување^ на вкупната потрошувачка 
(личната потрошувачка., за општествените фондови 
и инвестиционите потрошувачки) овозможено е со ' 
неголемениот вкупен општествен производ во однос 
на 1952 година, со наголеменотз з: дол:хунање во 
странство за 10.000 милиони, како и со наголему-
ва га помош од странство за 9.500 милиони динари. 

3. За расподелбата на ницисналниот' доход во 
1953 година карактеристична е и структурата на 
таа расподелба. Структурата на таа рзсподелба на 
вкупната потрошувачка во однос на националниот 
доход (во текушти цени*) е следна: 

а) личната потрошувачка на лицата на работа 
во стопанството 

— вкупно 427.000 4б:9 
од тоа: 
одделување за инвестиции 
на работниците и службе-
ниците 2.200 424.800 46,7 

б) буџетски расходи 113.500 12,5 
в) o а е ходи за народната од-

брана 167.000 18,3 
г) расходи за социјално 

осигурување 93.000 10,2 
д) нето инвестиции 204.388 22,4 

спшто-ѕпштествени 183.198 20,1 
задружни и приватни 21.200 2,3 
вкупно (нето потрошувачка) 1,002.698 ПОД 

Спрема тоа, потрошувачката е поголема за 10% 
реализираниот национален доход. Вкупната по-

трошувачка се покрива со средствата на национал-
ниот доход и со приходите од странство и од вна-
трешните резерви. 

4. Структурата на вкупната потрошувачка од 
претходната точка ги носи во себеси, и покрај из-
мените настанати во 1953 година, сите карактери-
стики на досегашната рашоделба од кои како по-
важни треба да се истакнат: 

а) високото оптоварување на националниот до-
ход со сојузните издатоци (сојузниот буџет и ра-
сходите на Југословенската народна армија) што 
изнесува 22% од националниот доход, 

б) високите издатоци на социјалното осигурува-
ње кои изнесуваат 10,2% од националист доход и 
близу половина од потрошувачки^ фонд на з а в -
едените во стопан ството на општо-општествени от 
сектор, 

5. ^Вкупните несталан ски издатоци заедно ico 
социјалното осигурување во структурата на наци-
оналниот доход изнесуваа 41,0%**. Тоа јасно ука-
жува на оптозареноста на стопанството која и во 
1953 година предизвика различни интервенции од 
страна на државата и натиск на пазарот. 

6. Вложувањата во нето инвестициите изнесу-
ваа 22,4% од националниот доход и по својот обем 
не би претставувале особено тешко оптоварување 
на стопанството. Меѓутоа, нивната структура бара-
ше многугодишни вложувања, увоз на опрема и 
механизација на градењето. Претежното учество на 
индустриските објекти и тоа големите објекти на 
базичната индустрија, како и високите неетопан-
ски издатоци земени заедно, ПИЈ направија основ-
ните пропорции во раоподелбата нееластични и го 
ограничија посл околното функционирање на сто-
панството во 1953 година. 

8) 
ИЗМЕНИ НА СВЕТСКИОТ ПАЗАР 

1. Продолжувањето на големите воени расходи 
во 1953 година битно влијаеше на одржувањето на 
високото ниво на производството поради што не 
дојде до очекуваниот пресврт во светската конјунк-
тура. 

* Воз основа ка податоците од Народната банка на Ф Н Р Ј и 
проценката h.i Сојузниот завод за стопанско планирање. 

** Без социјалното осигурување само нестопанските издатоци 
изнесуваат 30,5%. 

Како се предвидува во 1954 година, програмата 
на вооружувањето ќе се намали; во меѓувреме зана-
етите на некои најважни суровини значително по-
раснаа (пченица, пченка, памук, јаглен), додека 

запалите на готовите индустриски стоки не се осо-
бено големи а индустриското производство во вто-
рото полугодие на минатата година започна посте-
пено да опаѓа 

Меѓутоа, со државна интервенција, преземени 
се кредитни мерки чиишто ефект треба да биде 
одржување нивото PI а производството. Во некои од 
ане земји постојат и значителни девизни и други 
резерви кои можат да се мобилизираат за да се 
спречат појаки пореметувања. Сеуште високото ни-
ЕО tua воените издатоци веројатно исто така ќе 
влијае да се спречат или ублажат евентуалните 
кризни појави. Најверојатно изгледа дека сега-
шната ситуација на светските пазари, обележена 
со попуштање на цените и со извесно намалување 
на индустриското производство ќе се продолжи, 
заедно со постепеното натамошно опаѓање на це-
ните во знак на преодување кон новата ситуација. 

2. Што се однесува до влијанието на ваквото 
движење на нашата размена со странство, може 
да се очекува засилена конкуренција и донекаде 
потешки услови за пласман на стоките, со натамо-
шно паѓање на цените на производите што ги из-
везуваме. Поради тоа ќе се постави во решавачка 
форма прашањето за производиите трошоци на из-
возникот. Се предвидува дека при натамошното 

паѓање на цените на светскиот пазар ќе настанат 
извесни загуби од разликите во цените на увозните 
и извозните производи, зашто цените на увозните 
артикли, особено на основните суровини, паѓаат 
малку побавно. 

ГЛАВА Ш 
ПРЕГЛЕД НА КАПАЦИТЕТИТЕ ШТО СЕ ПУ-

ШТЕНИ ВО РАБОТА ВО 1953 ГОДИНА 
а) Во електростопанството пуштени се во рабо-

та ХЕ Завреље со 3,2 MW, ХЕ Винодол (два агре-
гата) со вкупно 56 MW, ХЕ Медводе со 8 MW, ТЕ 
Југсвинил со еден агрегат од IO MW, ТЕ Баковиќи 
со еден агрегат од 5 MW, ХЕ Мариборски Оток со 
еден агрегат од 16 MW, ХЕ Вузенца со еден агре-
гат од 16 MW, ХЕ Лешница со 4 MW, TB Косово 
со 2,5 MW, ТЕ Железарата Сисак со 3,5 MW, ТЕ 
Скробарата во Зрењанин со 5 MW, електричниот 
агрегат во Трепча и ТЕ Лукавац со 3 MW. 

б) Во индустријата на јаглен пуштена е во ра-
бота П батерија на Кокса,рата Лукавац со капаци-
тет 112.000 тони кокс годишно, и сегашниот вкупен 
капацитет е 2,25.000 тони кокс годишно. 

в) Во индустријата на нафта, на големе« а е 
«Pipe still» постројката на Риска за преработка ЗОО 
тони сурова нафта дневно, во Босански Брод по-
стројката kreking, со капацитет 400 тони остатоци 
од сурова нафта дневно, односно 40.000 тони мото-
рен бензин годишно. 

г) Во црната металургија пуштени се во работа, 
и тоа: во Зеница CM печка со капацитет 45.000 тони 
годишно производство челик; електропечка со про-
изводство од 10.000 тони годишно електрочелик и 
постројката блумингсо капацитет од 350.000—450.000 
тони годишно производство полуфабрикати; во Си-
сак е пуштена во работа средна валјалничка пруга 
за безшавни цевки, со капацитет од 17.ООО тони го-
дишно и тешка валјалничка прута за без главни 
цевки со капацитет од 23.000 тони годишно. Во Сме-
дерево пуштена е во работа постројката за произ-
водство на тенок лим со капацитет од 4.000 тони 
годишно; во Равне пуштени се во работа електро-
печки со капацитет 4.500 тони легиран челик. 

д) Во обоената металургија пуштени се во ра-
бота следните капацитети: цијанизацијата на злато 
во Бор за преработка 1.000 тони руда дневно; руд-
никот на волфрам; и злато „Благоев Камен" кај 
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Кучево со сепарација за преработка 100 тони руда 
дневно; рудникот на злато, олово и цинк Леце кај 
Лебане со флотација и цијанизација за преработка 
200 тони руда дневно; флотацијата на антим оновата 
руда во Брасина кај За јача за преработка 200 тони 
руда дневно; сепарацијата на хром ова руда во Дева 
кај Раковица со капацитет од 12.000 тони концен-
трат годишно; рудникот на олово и цинк „Шупља 
Стена" кај Плевље со флотација со капацитет на 
преработката 250 тони руда дневно. 

ѓ) Во хемиската индустрија проширена е фа-
бриката „Зорка" во Шабац, со една постројка чиј-
што капацитет изнесува 23.000 тони сумпорна ки-
селина годишно и со една постројка за производ-
ство суперфосфат во количина од 60.000 тони го-
дишно. 

в т о 
СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОКОТ НА 

ГЛАВА i v 
ИНДУСТРИЈА 

1) 
Развитокот на индустријата во 1954 година ќе 

се осигура: 
со пуштање во погон нови капацитети и со по-

добро користење на оние што постојат, 
со наголемување извозот ва индустриските про-

изводи, 
со поттикнување развојот на преработувачката 

индустрија, а особено прехранбената, 
со издвојување на повеќе средства за подобро 

одржување и замена на постројките што постојат, 
со слободен промет на суровините, како на до-

машните така и на увозните, 
со подобро снабдување индустријата со увозни 

суровини врз сенова на извозот на производи од 
домашната индуетри j а, 

со оспособување домашната индустрија за на-
големено производство на опремата за индустри-
ските уреди, 

со кредитирање за инвестициите врз основа на 
економската сила на претпријатијата и пласманот 
на средствата во оние гранки што можат да пред-
ложат најповолни услови, 

со предопределено кредитирање на индустри-
ската изградба, 

со заштита на определена гранка и претпри-
јатија на домашната индустрија. 

2) 
Тргнувај ќи од постигнатите резултати во 1953 

година и од анализата на можноста за производ-
ството, потрошувачка и извоз, се предвидува општ 
пораст на индустриското производство во 1954 го-
дина за 17% во однос на 1953 година. 

Се предвидува следниов пораст на индустри-
ското производство (без воената индустрија) по по-
одделни гранки: Физички обем 

1953 = 100 
Производство на електрична енергија 114 
Производство и преработка на јаглен 113 
Производство на нафта 130 
Црна металургија 151 
Металургија на обоените метали l i l 
производство на неметали 126 
Метална индустрија 120 
Вродоградба 105 
Електроинду стри j а 133 
Џемиска индустрија 120 
Индустрија на градежен материјал 114 
•Дрвна индустрија - 96 
Индустрија на хартија 100 
Текстилна индустрија 113 
Индустрија на кожа и обувки 115 
Индустрија на гума 102 
Прехранбена индустрија 107 
Графичка индустрија 100 
Индустрија на тутун 123 

"1 В к у п н о 117 

е) Во дрвната индустрија пуштени се во работа: 
фабриката за лесонит плочи во Фоча со капацитет 
од 12.000 тони годишно и фабриката за шпер-плочи 
„Босанка" во Блажуј со капацитет од 10.000 тони 
годишно. 

ж) Во текстилната индустрија пуштени се во* 
работа 4 предилници на памук: во Приштина со 
капацитет од 2.704 тони годишно памучно карди-
рано предиво; во Сик. со капацитет од 1.025 тони 
памучно чешлано предиво; во Мостар со капацитет 
од 1.769 тони памучно чешлано предиво; во Штип 
со капацитет од 5.109 тони кардирано предиво. 

з) Во индустријата на кожа пуштена е во ра-
бота фабриката за дробна кожа во Битола, со ка-
пацитет од 300.000 квадратни метра преработена 
кожа. 

Д Е Л 
СТОПАНСТВОТО ВО 1954 ГОДИНА 

3) 
Со обѕир на општиот пораст на индустриското 

производ ство сз предвидува бројот на замолените 
во индустријата да се наголеми со 42.000 нови ра-
ботници и службеници спрема бројот на зашиле-
ните во 1953 година. 

4) 
Се предвидува пораст на произволност на тру-

дот за 10%. 
5) 

Предвидениот пораст на производството и запо-
сленоста во индустријата се базира врз пуштањето 
во работа во 1954 година следни нови капацитети: 

во електростопанството ќе бидат пуштени во 
работа ТЕ Коњшчина со капацитет од 14 MW, ХЕ 
Власина со капацитет од 21,5 MW, ХЕ Овчар Бања 
со 2,3 MW, ХЕ Меѓувршје со 2,3 MW, вториот агре-
гат во ХЕ Вузеница со 16 MW, 2 агрегата на ХЕ Ј а -
бланица со 56 MW, ХЕ Јајце П со 20 MW, ХЕ Уна со 
6 MW, ХЕ Глава Зете со 5 MW и ХЕ Рашка со 6 
MW; 

во индустријата на јаглен се смета дека ќе се 
пуштат во работа сепарати! во Калањ со капаци-
тет' од 2000 т/16 часа пран црн јаглен во текот на 
годината; 

во преработката на нафта ќе проработи нов 
«Vacuum pipe still» во Босански Брод, со капацитет 
на преработката од 60.000 тони тешка нафта годи-
шно и фабрика за парафин, со капацитет од 960 
тони парафин годишно; 

во црната металургија ќе се пушти во работа; 
во Зеница: a) коксара со капацитет од 450.000 тони 
годишно; б) две високи печки со капацитет од вку-
пно 400.000 тони сурово железо годишно; в) две СМ 

' печки со капацитет од вкупно 200.000 тони годишно; 
г) валјалница со капацитет од 70.000 тони годишно 
и вал ја линца на бандажи и колски слогови со капа-
цитет од 15.000 тони годишно; во Сисак: две СМ 
печки со капацитет од 90.000 тони суров челик го-
дишно, довршување валјалницата на безшавни цев-
ки со вкупен капацитет од 60.000 тони годишно, 
електроагрегат со 3,5 MW и постројка за изработка 
на АПИ — цевки; во Смедерево: вал јадница на те-
нок лим со нов капацитет од 16.000 тони годишно; 
во Равне: една електропечка со производство од 
10.000 тони електрочелик годишно; во Шторе: нова 
електропечка за производство 20.000 тони сурово 
железо годишно и во Илијаш: нова фабрика за 
леани цевки со капацитет од 18.000 .тони цевки го-
дишно ; 

во обоената металургија се пушта во работа 
валјалнпцата на бакар Севојно, со капацитет од 
24.000 топи валјалнички производи од бакар и ба-
карни легури; електролиза и вал ja линца на алуми-
ниум Ражине, со капацитет од 4.500 тони алуми-
ниум и 15.000 тони валјалнички производи од алу-
миниум годишно; фабрика за глиница и алуминиум 
БО Кидричево, со капацитет од 50.000 тони глиница 
и 15.000 тони алуминиум годишно; 

во гранката на неметали се пуштаат во работа 
следните фабрики: фабриката за керамика во По-
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јатно со 5.500 тони керамички: производи (плочички 
за санитарна и керамика за покуќнина); фабрика за 
керамика во Титов Велес со 6.250 тони керамички 
производи (санитарна и керамика за покуќнина); 
проширување капацитетот во фабриката за кера-
мика во Младеновац за 20.000 тони керамички про-
изводи (цевки и плочички); фабриката за електро-
порцелан во Аранѓеловац за 4.500 тони ниско — ви-
соко напонски и пресуван електропорцелан; фабри-
ката за цемент во Нови Поповац со капацитет од 
180.000 тони годишно. Исто така се прошируваат 
капацитетите на другата цемента индустрија за 
300.000 тони годишно, како што се проширува и 
капацитетот на фабриката за стакло во Параќин 
за 8.000 тони шупливо стакло годишно. Се пушта 
во работа нова сепарација на азбест Страгари со 
9.000 тони и фабриката за стакло во Скопје со ка-
пацитет 4.000 тони шупливо и техничко с т а м о и 
500 тони стаклена волна годишно; 

во металоиреработувачката и машинската ин-
дустрија почнува со производство фабриката за 
алати во Требиње со 250 тони годишно, фабриката 
за виј ци во Книн со 1.600 тони годишно и фабри-
ката за автомобили во Прибој со одделенијата за 
монтажа со 1.000—2.000 камиони годишно; 

во електроиндустријата се пушта во работа фа-
бриката за кабели во Светозарево која ќе достаса 
постепено производство од 25.427 тони кабели за-
виткани со олово, 9.115 тони голи и изолирани сиро-
во дници и 30.000 тони бетонско железо годишно; 

во хемиската индустрија се пуштаат во работа: 
фабриката за азотни соединенија во Горажде со 
:27.000 тони азотна киселина и амонитрат го-
дишно и ново наголемување на постројката за су-
перфосфат во фабриката „Зорка", Шабац од 60.000 
тони годишно; 

во дрвната индустрија ќе се наголемо произ-
водството на фабриката „Босанка", Блажуј, врз 
базата на проширување од 7.000 тони лесонит пло-
чи годишно; 

во индустријата на хартија, во фабриката за 
целулоза, Приедор со проширување ќе се наголеми 
производството за 13.000 тони сулфатна целулоза 
годишно; 

во прехранбената индустрија се пушта во ра-
бота фабриката за скроб во Зрењанин со 30.000 
тони годишно производство на скроб. 

ГЛАВА V 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

1) 
Развитокот на селското стопанство во 1954 го-

. дана ќе се осигура: 
со одделување поголеми средства за унапреду-

вање селско-стопанското производство во однос на 
1953 година, така што во 1954 година се предвиду-
ваат инвестиции посредством кредити во износ од 
14.450 милиони спрема 6.400 милиони динари во 
1953 година под услови поповолни отколку за дру-
гите стопански области, 

со давање на селското стопанство краткорочни 
кредити со цел да се набават репродукциони мате-
ријали: ѓубриња, семиња, горива, средства за за-
штита на растенијата и неодделна потрошна стока, 

со давање одделни олеснет^а за оснивање и 
развој на нови земјоделски стопанства по Законот 
за земјишниот фонд и Уредбата за земјоделските 
задруги, 

со давање, покрај општите, и одделни по'-;ла-
стини (кредити, регреси, понизок интерес и др.) "за 
развој на крупното селско-стопанско производство 
на земјоделските стопанства и задруги, 

со осигурување слг/5с,ден промет на цементот и 
на друг градежен материјал, 

со наголемување rmoir:i.судството на репродук-
циони'! материјали (ѓубриња, средства за заштита на 
растепрЈ] ата, гр а де "кен материјал) за селско-стопан-
ското производство и со проширување индустријата 
што произведува опрема (селско- стопански машини, 
направи) за селското стопанство, како ЈИ СО ОПШТО 

наголемување индустриските стоки за потребите на 
селото, 

со давање олеснение за набавка на селско-сто-
пански машини, направи и репродукциони матери-
јали со давање регрес во износ од 6.000 милиони ди-
нари, 

со издвојување средства во износ од 6.600 ми-
лиони динари и потребни девизи за подигање со-
времена прехранбена индустрија, 

со оданочување доходот од селското стопанство 
врз основа на катастарскиот приход, 

со наголемување увозот на вештачко ѓубре во 
1954 година на 1.000 милиони динари спрема 750 
милиони динари во 1953 година. 

2) 
Се предвидува поголема заинтересираност на 

производителите на селско-стопански производи а 
врз таа основа и проширување на производството 
и пазарот во идните години, како и наголемеи при-
нос по единица поврвнина. 

Се предвидува поголемо учество на земјодел-
ските стопанства и земјоделските задруги на паза-
рот со селско-стопански производи. 

Се предвидува во 1954 година да се реализира 
во форма на данок од индивидуалните производи-
тели и задругите износ од 31.500 милиони динари; 
како и 500 милиони динари основен данок на доход, 
односно земјарина што ја плаќаат земјоделските 
стопанства и другите стопански организации спрема 
26.400 милиони динари реализирани во 1953 година. 

Тргнувајќи од резултатот на есенската сеидба 
и имајќи ја во предвид состојбата на зимските по-
севи за 1954 година се предвидува среден род во 
селското стопанство. 

Средно производство на жита во ФНРЈ 
во ООО тони 
• Сре дно ст 

1947/51 
Пченица 2.160 
'Рж 239 
Јачмен 322 
Зоб 290 
Пченка 3.618 

ГЛАВА VI 
ШУМАРСТВО 

1) 
Развитокот на шумарството во 1Ѕ54 година ќе 

се осигура: 
со контингентирање извозот на дрво заради о-

сигурување потребите на домашниот пазар со обѕир 
на намалениот обем на сечењето, 

со значително наголемување амортизацијата за 
да се создаде основа за развиток на оваа гранка 
Брз база на сопствени средства и за отворање нови 
ресми за експлоатација, 

со наголемување цената на дрвата на пену-
шка со цел да се намали сечењето и подобро да се 
користи дрвната маса, 

со утврдување дрвната маса што може да се 
сече, 

со проширување и наголемување одгледување-
то на шумите, како и со осигурување дотации на 
поодделни шумски стопанства за одгледување шуми. 

2) 
Со обѕир на потребата за одржувањето и уна-

предувањето на шумите се предвидува намалување 
на сечењето, и тоа спрема следниот индекс: 

3952 1953 ' 3054 
IGO 82 е2 

ГЛАВА VH 
ГРАДЕЖНИШТВО 

1) 
Разс- иг-::::: г на град е:-кништв ото во li Sl . v,.на 

ќе се осигура: 
со измена на системот на кредитирањето и со 

воспоставување економски однос меѓу, инвеститорот 
и изводачот на работите, -' ' ' ' г-
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со создавање услови за зашле« натпревар меѓу 
Градежните претпријатија со јавно наддавање за 
претприемање изведба на градежни работи, 

со намалување трошоците на производството и 
цените поради довршувањето на големите објекти, 
со намалување нето инвестициите, со значително 
наголемување работите за одржување на објектите, 
како и со засилен натпревар меѓу градежните прет-
пријатија. 

- 2) 
Се предвидува обем на гр аде наште работи во 

1954 година на нивото од 1953 година i 
1952 = 100 1953 = 100 
1953 1954 1954 
112 113 101 

3) 
Се предвидува измена на структурата на гра-

дежните работи со проширување градежните ра-
боти вон индустријата. 

4) 
Со обѕир на значителното наголемување рабо-

тите на одржувањето на објектите се предвидува 
наголемување бројот на зажалените во градежни-
штвото со нови 5.000 работници. 

ГЛАВА VIH 
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1) 
Развитокот на транспортот и врските во 1954 

година ќе се осигура: 
со наголемување инвестициите од 24.500 мили-

они динари во 1953 година на 29.600 милиони ди-
нари во 1954 година. Во тој износ Југословенската 
народна армија ќе учествува во изградбата на па-
тишта со околу 6.000 милиони динари од бу-
џетските средства за народната одбрана. Кредитите 
за инвестициите за определени! гранки на транс-
портот и врските ќе се одобруваат под одделни 
услови, поповолни од кредитите за индустријата, 

со наголемување амортизацијата во транспор-
тот и врските кое ќе овозможи значително подобро 
одржување на транспортните с;~'^етва и средствата 
на врските, како и модерниза м Ја на транспортот 
и замена на дотраените објекти, 

со осигурување одделен кредитен фонд кај На-
родната банка во износ од 9.300 милиони динари за 
финансирање минималната програма на изградбата 
на бродови, со поповолни услови на кредитирањето, 

со развивање домашното производство на ками-
они и монтирање увозни камион ски делови, 

со модернизација на поштенските врски во зе-
мјата и со воведување современи врски со стран-
ство (ултракратки врски), 

со покритие на загубите во Ј Ж и ПТТ со од-
делни фондови на генералните дирекции и со фи-
нансирање еден дел на инвестициите во железнич-
киот сообраќај од заедничкиот фонд на Генералната 
дирекција ва ЈЖ, 

со надоместување загубите на Јадранската ли-
биска пловидба, на речното бродарство и на ЈАТ, 
кои произлегуваат од повластици^ во превозот,^за-
ради одржување брзи директни линии на крајбре-
жната пловидба и покривање загубите во аеротран-
сиортот. 

2) 
Врз "основа на предвидениот пораст на инду-

стриското производство во 1954 година и ваголему-
вањето на инвестициите во средствата на транспор-
тот и врските, се предвидува пораст на обемот на 
транспортот за 11% во однос на 1953 година, а за 
12% во однос на 1952 година. 

ГЛАВА IX 
ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО 

1) 
Развитокот на трговијата и угостителството'во 

1954 година ќе се осигура: 
со учество на работните колективи во доходот 

врз база на извршениот промет, а не само врз осно-
ва на заработените разлики во цените, 

со создавање услови за меѓусебен натпревар со 
реорганизирање на големите монополистички прет-
пријатија и со оснивање поголем број претпријатија 
и дуќани, 

со забрзување прометот на стоките со намалу-
вање обемот на кредитите на трговијата. 

2) 

Во состав на општото наголемување на стопан-
ската активност во 1954 година се предвидува след-
ново наголемување обемот на прометот на трго-
вијата и угостителството: 

1952 = 100 1953 = 100 
1953 1954 1954 

Трговијата 107 l i l 103 
Угостителството 109 118 108 

ГЛАВА X 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1) 
Развитокот на занаетчиството во 1954 година ќе 

се осигура: 
со согласување данокот на промет на произво-

дите и услугите, како и расподелбата на добивката 
на занаетчиските претпријатија и дуќани и одано-
чување доходот на приватните занаетчиски ду-
ќани, со нивните можности за реализирање прихо-
ди, со што ќе им се овозможи на пазарот да бидат} 
во еднаква положба со индустриските претприја-
тија, 

со овозможување на занаетчиските претприја-
тија и дуќани да можат под општите услови да! 
учествуваат во добивањето на долгорочни кредити 
кај Народната банка. 

2) 
Се предвидува пораст на обемот на занаетчи-

ското производство и занаетчиските услуги со об-
ѕир на наголеменото индустриско производство п 
слободниот промет на репродукциони^ и инвести-
ционите материјали. 

ГЛАВА XI 
РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО И БИЛАНС НА 

ПЛАЌАЊЕТО 
D 

Подобрувањето на н а д в op е гш i o - тр г ов е ки от би-
ланс во 1954 година ќе се осигура: 

со значително наголемување производството за' 
извоз и со стимулирање извозот, 

со одржување на веќе создадените трговски вр-
ски со странски земји и со наголемување извозот 
во тие земји, 

со проширување трговските врски и размената 
особено со Тур ци ја, Грција, со земјите на Блискиот 
Исток и со земјите на Средниот и Далечниот Исток, 

со подигање конкурентската способност на из-
возниците со обѕир на паѓањето на цените на стран-
скиот пазар со намалување трошоците на производ-
ството, 

со намалување увозот на опремата, 
со наголемување увозот на репродуктивен ма-

теријал за потребите на натамошниот пораст на ин-
дустриското производство, 

со намалување Централниот девизен фонд и со 
наголемување слободните девизни средства во 
стопанството, 

со ограничување употребата на амортизацио-
ните и инвестиционите средства на пресметховното 
место, со цел да се етабил изираат девизните курсе-
ви и со тоа да се спречи пореметувањето на цените 
а особено цените на суровините, како и со оданочу-
вање1 заработите од продажбата на девизи, 

со намалување задолжувањето во странство, 
со претприемање мерки за одложување на на-

шите определени обврски во странство што стасале 
во 1954 година во износ од 32.100 милиони динари 
со цел рамномерно да се распоредат во идните го-
дини. 

Со предвидениве мерки на економската поли-
тика да се стреми кон постепена еманципација од 
странската помош во израмнување билансот на пла-
ќањето. 
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2) 
Во 1954 година се предвидува пораст на извозот: 

1952 = 100 
1952 1953 1954 1953 1954 

Индустријата 37,3 44,8 49,2 120,1 131,9 
Селското 

стопанство* 25,4 15,3 57,9 124,1* 
Предвидениот дефицит во билансе' г на плаќа-

њего за1954 година во износ од 36 милијарди дина-
ри, кој е помал од средниот годишен дефицит за 
последните три години, ќе се покрие со кредити од 
странство и со економска помош. 

ГЛАВА XII 
ИНВЕСТИЦИИ 

D 
Развитокот на инвестициите во 1954 година ќе 

се осигура: 
со финансирање инвестициите од кредитните 

фондови, и тоа врз основа на слободен натпревар 
на заинтересираните инвеститори, рентабилноста на 
објектите и можноста на плаќањето на ануитетите, 
со што ќе се укине административниот систем на 
финансирањето на инвестициите, 

со измена структурата на инвестициите во сми-
сла на наголемување™ инвестициите во селското 
стопанство и транспортот спрема следниов преглед: 

Во милиони динари (сметано по истите цени) 
1953 1954 

Селското стопанство 6.400 15.300** 
Сообраќајот 24.500 29.600*** 

со наголемување амортизациониот износ за за-
мена и одржување на основните средства, 

со интервенција на федерацијата: 
а) во финансирањето со кредити од сојузниот 

буџет на истражните работи и изградбата на големи 
објекти од општо значење во неразвиените подрач-
ја, со тоа што стопанските организации ќе ги упла-
туваат ануитетите за овие кредити во републичкиот 
инвестиционен фонд без обврска за враќање на тие 
кредити на федерацијата, 

б) во инвестирање во преработувачката инду-
стрија, селското стопанство и градењето на бродо-
ви, при што средствата за овие цели се издвојуваат 
од општиот инвестиционен фонд, 

в) во пропишување општи кредитни услови за 
преостанатите средства за инвестиции (без приват-
ните и задружните) што му се на располагање на 
стопанството како слободни кредитни средства кај 
банката, 

г) во усмерување слободните кредитни средства 
кај банката пред се' на довршување на започнатите 
објекти и со забрана да се изградуваат нови инду-
стриски објекти (освен во прехранбената индустри-

ја), како и во определување потешки услови за 
учеството во конкурсот за добивање инвестиционен 
заем (најкратки срокови за отплата), 

д) во наголемување производството и слобод-
ниот промет на градежен материјал, 

со овозможување на селско-стопанските произ-
водители да ги наголемат инвестициите. 

2) 
Се предвидува вкупниот обем на средствата за 

инвестиции да изнесува во 1954 година 298.000 ми-
лиони, со можност оваа цифра да се наголеми за 
околу 20.000 милиони динари врз сокова на вишо-
ците на приходите на народните одбори и претпри-
јатијата од 1953 година. 

Од вкупни i е средства за инвестиции се пред-
видува на новите инвестиции дека ќе се потрошат 
околу 193.000 мт:лиени динари (нето инвестиции). 

* Во селското стопанства е сод >жан извозот на прехранбената 
индустрија и туту ilo т. 

** Д ц ? к и се цифри на инвестициите само од кредитни сред« 
ства при Народната валка и сојузниот буџет. Не се вклучени инве-
стициите на селото од средствата на приватните производители и за-
другите кои изнесуваат околу 18 .000 милиони динари. 

*** Засметана е изградбата на патишта о д буџетот »а народ-
ната одбрана во из»ос од 6 .000 милиони динари. 

Се предвидува дека средствата за одржување 
и замена ќе изнесуваат 133.658 милиони, односно по 
одбивањето амортизацијата на приватните произ-
водители и задружните организации ќе изнесуваат 
122.013 милиони динари спрема 100.612 милиони ди-
игри во 1953 година. Едеп дел ед а .гее :ув?твеo 
ка амортизацијата отпаѓа на ловете cC^ozib тво се 
пувв:аат во работа бо 1934 гелова, тг вл ипо е р о -
тичното наголемување на амортизацијата врз база 
на пописот и проценката на северни:е средства да 
изнесува 15.000 милион л дива ви. 

Се предвидува дева целокупните средства на 
амортизационите фсв дови нвва да се потрошат во 
текот на оваа година и дека ќе можат окову СЗ.ООО 
милиони динари да се потрошат за нови инвестиции 
посред ete ом банковни ге кредити. 

ГЛАВА XIII 
ДЕМИ 

А. Цените во индустријата 
D 

Да се Б О Д И курс кон намалување општото пиво 
на цените. 

Намалувањето на општото ниво на цените ќе се 
постигне: 

со наголемување обемот на производството и со 
наголемување размената со странство, 

со воведу Е ање слободен пазар за целокупниот 
репродукционен мал ери j ал, опремата и материјалот 
за одржување од извео от и тоа БО пот елем дел со 
набавка на девизи на хтв е е м стм ов н ото место, 

co ив ети рием ање мерки за постабилно ниво на 
девизните курсеви, 

со интервенцијата на федерацијата во форми-
рањето цените во индустријата, и тоа: 

а) со к он тин г ен тв ра ње определени производи за 
потребите на домашниот пазар и за извоз, со забрана 
на извозот на некои производи нужно потребни за 
домашниот пазар и со определување цените на опре-
делени производи, 

б) со претприемање мерки заради спречување 
користењето на монополи етичката положба на прет* 
пријати j ата, 

в) со обемот на кредитите. 
2) 

Се предвидува вкупно намалување на цените на 
индустриските стони ГЕО И З Н О С Д О 10%. 

Во рамките на таквото пиво на цените пред-
видува дека ќе бидат пониски средиште годишни 
цени: 

на репродукциониот материјал за околу 12%, 
на инвестициониот материјал за околу 7%, 
на индустриските потрошни производи за околу 

11%, додека во шумарството и дрвната индустрија, 
Поради големото барање за тие производи во земјата 
и поповолните можности за пласман во стран-
ство, ice предвидува нивото на цените од 1963 тодића. 

Се предвидува намалувањето на цените да на-
стапи постепено особено во областа на прометот на 
инвестициониот материјал, и тоа Брз основа на на-
гол смукањето на производството и формирањето на 
новите односи на предлагањето и барањето на па-
зарот. 

Б. Цените во селското стопанство 
D 

На пазарот на селско-стоианските производи по-
ради предвидувањето на средно родна година не се 
предвидуваат значителни измени во нивото на це-
ните во однос на 1953 година. 

Со цел да се осигура предвиденото ниво на 
цените потребна е интервенција од државата на 
пазарот на селско-стопанските производи, и тоа: 

со купување жита посредетвом овластени прет-
пријатија! по определена цена, 

со определување продажните це1ни од страна на 
државата зад другите основни артикли на исхраната 
(шеќер, масло, маст), 

со влијание на цените на другите производи ро 
спроведување определена кредитна политика spo од-
аде на откупните претпшпатша, " ^ 

Среда, 24 март 1954 



Среда, 24 мајрт 1964 ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА .ФНРЈ Број 13 — Страна 267 

со увоз на пишица и маст со цел за создавање 
повеќемеогчни запаси на овие артикли заради оси-
1урување од евентуална суша како и од варирање 
цените на пазарот, 

со кснтрахирање најважните се л ек o - стоп ан е ки 
производи. 

2) 
При предвиденото производство во индус гри јата 

и во другите области на стопанството' се предвидува 
во 1953^54 година и 1964/55 во размената со селото 
во споредба ico 1938 (година да се воспостави следниов 
однос на целите: 

Индекс 1938 = 100 
1953/54 1954/55 

1.314 

1.390 

1.232 

1.319 

1.272 

1.157 

Индекс на цените на селеко-сто-
панските производи 

Индекс на цените на индустри-
ските производи 

Индекс на цените на индустри-
ските производи — индекс на 
цените на услугите 

Се предвидува можност на домашниот пазар да 
се откупат 85 илјади вагони пченица. 

Се предвидува увоз на 740.000 тони пченица и 
3.100 вагони маст. 

ГЛАВА XIV 
ПРИХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЦЕНИТЕ НА ДРО-

БНО И ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА 
Со обѕир на предвиденото ниво на цените на 

индустриските и селско-стопанските производи и на 
мерките што се пре тпр нема ат со цел понатаму да се 
среди пазарот, се предвидува пораст на животниот 
стандард ©а работниците си службениците, како и 
натамошно подобрување положбата на селско-сто-
иаптеките производители. 

Се предвидува пораст на потрошувачката на еден 
жител во артиклите на исхраната за 5%, во инду-
стриските' стоки за 18% односно вкупно за околу 9%. 

Брз основа на стоповопаричниот биланс, и теа 
сроковите фондови за широка потрошувачка (со 
угостителските услуги) во износ од 499.700 мили':'ми 
динари и куповните фондови во висина сд 491.8С0 
милосни динари, се предвидуваат следниве измени: 

наголемување вкупниот платен фонд за 6% во 
споредба со 1953 година, а во тоа на средните плати 
за 2>%; вкупното наголемување на платниот фонд 
се основа главно на наголеменото затоплување на 
работната сила, 

намалување социјалните давања на 92.000 ми-
лиони спрема 93.000 милиони динари во 1953 година, 

намалување приходите на индивидуалните про-
изводители во селското стопанство за околу 6% во 
споредба со 1953 година, и тоа врз основа <на пред-
видениот среден принос и според тоа пониските па-
зарни вишоци отколку во 1953 година, 

наголемување нивото на кириите за 50%, а со 
цел да се подобри одржувањето на живеалишниот 
фонд, 

намалување цените на индустриските стоки на 
дробно ва 14% спрема нивото на цените од 1 август 
1953 односно 11% спрема сродноста за 1953 година, 

наголемување цените на селско-стопанските про-
изводи за околу 8% до 0% во однос на 1951/52 година, 
како резултат од движењето на производството тг 
потребите, а при условите на средна жетва. 

ГЛАВА XV 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД, НАЦИОНАЛНИОТ 

ДОХОД И НИВНАТА РАСПОДЕЛБА 
Со обѕир на смерниците и на предвидувањата за 

развојот на стопанството во 1954 година во овој дел 
на планот, може, доколку ќе се исполнат наведените 
предвидувања, да се очекува следнава расподелба 
на општествениот производ и националниот доход: 

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД 
(во цените предвидени во 1954 година) 

И з н о с И н д е к с 
1952 = 100 1953 =• 100 

1952 1953 1954 1953 1954 1954 
Вкупен општествен производ 885.592* 972.799 1,020.348 ИО 115 105 
во тоа: 

Амортизација 87.600 103.000 133.658 118 153 130 
Национален доход 797.89-2*» 869.799** 886.690 109 l i l 102 

* Во 1952 година во селско-столанското производство пресметан е родот на средна година зашто споредбата со производството на 
сушна година би дала нереален пораст. 

** Споредбата на националниот доход не дава вистински однос поради ниската амортизација во 1952 и 1953 година. Кога би се 
примениле критериумите ва пресметување амортизацијата на 1954 година, по пописот на основните средства, по одбивање на новите 
објекти во 1953 и 1954 година, тогаш движењето на националниот доход би изгледало: 1952 = 100; 1953 = 110; 1954 *= 115. Односов 
на 1954 спрема 1953 година би изнесувал 105. 

ВКУПЕН ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД ПО СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 
(во цените предвидени во 1954 година) 

И з н о с 1952 = 100 1953 ~ 100 
1952 i953 1954 1953 1954 1954 

Стопанство — вкупно 885,592 972.799 1,020.348 ИО 115 105 
Индустрија 317.688 348.504 413.652 ИО 130 119 
Селско стопанство 312.212*) 357.442 323.547 115 104 91 
Шумарство 28.909 25.432 26.306 88 91 104 
Градежништво 55.764 62.684 63.025 112 ИЗ 101 
Сообраќај 75.564 75.745 84.853 100 112 112 
Трговија 43.339 46.391 47.145 107 109 102 
Угостителство 11.586 12.665 14.448 109 125 114 
Занаетчиство 40.540 43.936 47.282 108 117 108 

*) Средна година. 

ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1954 ГОДИНА*) 
(во милиони динари) 

2. Расходи за народната одбрана 166.000 1'. Буџетски расходи 
(во милиони динари) 

125.763 

*) Бев средствата на приватните лица и задружните организации. 
3. Расходи на социјалното осигурување 
4. Бруто (општо-општествени инвестиции) 

92.131 
263.162 
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Т Р Е Т Д Е Л 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

ПЛАНОТ 

За да се постигне во 1954 година развојот на 
стопанството во рамките па соперниците и задачите 
постав ени во претходниот дел на овој П Л Е Н држа-
вните органи, установите, банките, општествените и 
/стопанските организации должни се да се држат KOSI 
прописите за економските инструменти и мерки 
оп^делеки во овој дел на планот, доколку се одне-
суваат до нив. 

ГЛАВА XVI 
НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 

D 
Стопанските организации ќе ја применуваат во 

текот на 1954 година нормата на амортизацијата спо-
ред сојузните прописи што постојат. 

2) 
Стопанските организации на железничкиот соо-

браќај, и: весникар,оките претпријатија ќе уплатуваат 
во 1954 година 60% од {пропишаната амортизација за 
замена. 

3) 
Се овластуваат наредните републики да про-

пишат: 
а) земјоделските стопанства да можат во 1954 го-

дина а најмногу во траење од три години да уплату-
ваат намалена амортизација за замена; 

б) процентот од продажната цена на дрвата на 
пењушка што можат шумските стопанства да го 
употребат за амортизација; 

в) претпријатијата за обработка на тутун да ги 
уплатуваат за амортизација само износите за 
одржување делот на малцинскиот простор што 
го користат. 

4) 
Средствата за инвестиционо одржување стопан-

ски"; е претпријатија слободно ги користат во Полн 
износ. 

Средствата на амортизациониот фонд за вадена 
на опремата стопанските претпријатија можат да ги 
користат до износот што му одговара на процентот 
на истрошеноста (отпишувањето) на основните сред-
ства спрема состојбата искажана во книговодство-
то. По исклучок, претпријатијата на поморскиот, реч-
ниот и воздушниот сообраќај можат да ти користат 
уплатените сродства за замена на опремата во полн 
износ. 

Стопанските претпријатија (не можат во 1954 го-
дина да ги користат средствата на амортизациониот 
фонд за замена на градежните објекти, 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
стопанските претпријатија на рударството и на про-
изводството на нафта можат средствата ед амортиза-
циониот фонд уплатени за замена на градежните 
објекти да ги користат во полн износ, а претприја-
тијата на електростопанството, градежништвото, шу-
марството и сообраќајот во износ од BC % за замена 
на основните средства остен за замена на стопан-
ските згради. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
за поодделни гранки да ги измени условите на ко-
ристењето на амортизацијата. 

Делот на epp ретката ед амортизациониот фонд 
предопределен за rb; j i: е и спр а њ е инвестиции, чиешто 
користење било забрането (блокиран дел на сред-
ствата од амортизациониот фонд) до 1 јануари 1954 
година не може да се користи ни во текот на 1954 
година. 

Неисплатените 11; а на делот од аморти-
зациониот фонд п^егегтределен за инвестиционо 
одржување и нс наг" а-и по законитата сметка за 
3953 година стопанските претпријатија можат да ги 
користат по досегашниот тта^ии. 

5) 
V - ропске заните сел е к е - е топ ан ски претпријатија 

и земјоделските задруги основани како претприја-
тија селанските работи:! задруги и земјоделските 

стопанства на задругите не уплатуваат во 1954 го-
дина амортизација и се сметаат, по другите обвр-
ски, како пробни погони. 

Се овластуваат народните републики да можат 
земјоделските стопанства што се недостаточно изгра-
дени, во поблед на обврските спрема општествената 
заедница да ги сметаат како пробни погони. 

ГЛАВА XVII 
ИНТЕРЕСНА НОРМА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

1) 
Интересната норма на основните средства јпѕне-: 

сува 6% годишно од вредноста на основните средства.' 
2) 

Интересната норма од 2% годишно од isp еди оста 
на основните средства ја плаќаат стопанските (орга-
низации, во селското стопанство и сообраќајот, прет-
е р а ј ати j ата на поштенско - те леграфско-те л е ф он ски -
от сообраќај, претпријатијата во угостителството и 
електростопанството, како и институтите и лабора-
ториските. 

Интерес на основните средства по нормата од 
2% годишно, ќе плаќаат во 1954 година и: 

а) претпријатијата за производството на тули, 
ќерамиди, вар и каменоломите, 

б) претпријатијата на класичната индустрија, 
претпријатијата за преработка на овошје и зарза-
ват, претпријатијата за производство на рибји кон-
зерви, мелниците, си л осите и лади линиите, су п т и -
ците и претпријатијата за преработка на млеко, 

в) претпријатијата на графичката индустрија, 
г) претпријатијата на филмската индустрија, 
д) претпријатијата на бре доградбата, рудниците 

на железната руда што произведуваат железна 
руда со средба годишна содржина на Fe во рудата 
под 40% и претпријатијата за промет и преработка на 
жита. 

3) 
Стопанските организации плаќаат интерес на 

вредноста на сите основни средства со кои управу-
ваат освен на вредноста: 

а) на сувите докови и оперативните поврвнина 
за градење бродови и пловечки докови, 

б) на оперативните брегови и брант!те за приста-
ништа, 

в) на долниот строј на железничките пруги на 
јавниот сообраќај вклучително тунелите, галериите, 
масивните мостови, рампите и пристапните пати-
шта, 

т) извршените хидро-градежни работи кај хидро-
елек раките, 

;.) на мелиорационите објекти (насипи, канали, 
пумпи и ел.) освен на развојната мрежа. 

4) 
Интересната норма на основните средства на ко-* 

муналните претпријатија ја определува народниот 
одбор на околната (градот) .односно градската оп-
штина со одделни права. 

5) 
Интересот на основните средства во рамките на 

стопанската организација се плаќа и по единствената 
норма што се определува според основната дејност 
на стопанската организација. 

6) 
Земјоделските стопанства и задругите не пла-

ќаат интерес на нестопаиските згради што не се ко-
ристат за стопански цели. 

•Кен ностопански згради не се ног и "тат за сто-
пански цели определува народниот одбор на око-
лината. 

Се овластуваат извршните совета на народните, 
републики да можат да пропишат, претпријатијата 
за обработка па тутун да плаќаат интерес на основ-. 
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ките средства само на оној дел на малцинскиот 
Простор зито го користат претпријатијата. 

8) 
Интересот на основните средства е приход на 

општиот инвестиционен фонд. 
Приходите од интересот на основните средства 

што го плаќаат комуна.! нит е претпријатија му при-
паѓаат tra народниот одбор на o кол PI j ата, градот од-
носно градската општина со одделни права. Овие 
средства влегуваат во инвестициониот фонд на на-
родниот одбор на околната, градот односно град-
ската општина со оделни права. 

ГЛАВА XVIII 
ИНТЕРЕСНА НОРМА ЗА КРАТКОРОЧНИТЕ 

КРЕДИТИ 
1) 

Висината на интересот на краткорочните креди-
ти се формира слободно според условите на пазарот 
со тоа што интересната норма да не може да бидо 
пониска, од, 5%\ годишно. 

Интересната норма за земјоделските стопанства 
и за земјоделските задруги се формира слободно 
според условите на пазарот со тоа што краткороч-
ните кредити за нивната селско-стопанска дејност 
да не можат да имаат пониска норма од 2% годи-
шно. 

2) 
Интерес по утврдените норми исклучително 

плаќаат: 
а) издавачките и весникарсхите претпријатија 

по нормата од 2% годишно, 
б) буџетските установи и установите со само-

стојно финансирање по нормата од 6% годишно, 
в) штедилниците по нормата од 5% годишно, 
г) управата за материјални резерви по нормата 

од 2% годишно, 
д) прошири јати j ата за промет и преработка на 

жита и мелеичките претпријатија по нормата од 2% 
годишно, 

ѓ) претпријатијата на филмската индустрија по 
нормата од 2%{ годишно. 

3) 
Интересната норма на потрошувачките кредити 

изнесува 6% годишно. 
4) 

Банката плаќа интерес на депонираните средства, 
и тоа: 

а) no жиро -сметките на стопанските организ ации 
3% годишно; интерес на депонираните (средства на 
жирссметкмте на стопанските организации банката 
не им плаќа на стопанските организации што на 
кредитот за постојаните обртни средства плаќаат 
интересна норма од вклучително 4% годишно, 

б) на средствата за самостојно располагање на 
стопанските организации 3% годишно, 

в) на побарувањата по текуштите сметки на за-
дру гоните организации и приватните лица 3% го-
дишно, 

г) на побарувањата на задружните организации 
по издвоените средства на предопределените фон-
дови 3% годишно, 

д) на влоговите на штедење по штедните кни-
шки 5% годишно, и 

ѓ) на Блоковите на штедилницата 3,5% годишно. , 
5) 

Во рамките на вкупните средства предопреде-
лени за кредитирање обртните средства на стопан-
ските организации ќе се издвои одделен износ за 
кредитирање на земјоделските стопанства и на зе-
мјоделските задруги за обртните средства. 

Сојузниот извршен совет ги определува износите 
што ќе <cie издвојат за кредитирање на земјоделските 
стопанства и на земјоделските задруги од претход-
ниот став. 

6) 
Наплатениот интерес на. краткорочните кредити, 

lio одбивана интересот што го плаќа * банката и из-

носот (потребен за покритие на бан чини те трошоци, 
е приход на општиот инвестиционен фонд. 

7) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги про* 

пише условите за давање кредити на селеко-стопан-
ските производители за набавка на репродукционен 
материјал и потрошни стоки. 

ГЛАВА XIX 
СРОКОВИ ЗА ОТПЛАТА НА ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИТЕ И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА; 

ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1) 
Доколку инвеститорите не предложат пократки 

срокови, сроковите за отплата на заемите за инве-̂ . 
стжгии изнесуваат: 

Во индустријата: 
за изградба хидроцентрали, далеку-

води и трафостаници со напон поголем 
од 35 KW 50 години 

за изградба металуршки и рударски 
објекти, термоелектрани, коксари и за 
бродоградилишни објекти 30 години 

за изградба фабрики за производ-
ство на селско-стопански машини: и ве-
штачко ѓубре 20 години 

Во селското стопанство: 
за набавка трактори, средни селско-

стопански машини и за набавка распло-
ден и работен добиток 5 години 

за подигање овошни градини, лозја, 
хмелници и за изградба селско-стопан-
еки и прехранбени објекти 30 години: 

за изведба мелиорации 50 години 
за надоместувања што се даваат за 

отштета за земјиште и градежи 20 години 
Во сообраќајот: 
за изградба железнички пруги, морски 

и речни пристаништа 50 години 
за набавка морски и речни бродови 

и пловни средства 25 години 
зѕ̂  набавка железнички возила за 

јавниот сообраќај 20 години 
за набавка патни моторни превозни 

средства 5 години 
за сите други потреби освен горе ци-

тираните 10 години 
2) 

Во 1954 година се забранува започнување из-
градба нови индустриски објекти, освен објектите 
чијашто изградба ја финансира федерацијата и 
објектите на прехранбената индустрија. 

3) 
Од Општиот инвестиционен фонд Народната 

банка на ФНРЈ ќе осигура инвестициони кредити, 
и тоа: 

а) за селското стопанство 14.450 милиони ди-
нари, од тоа 2.300 милиони динари за индивиду-
алните селско-стопански производители за набав-
ка опрежни и рачки машини, расплоден и работен 
добиток и за издигање овошни градини, лозја и 
^.мелници, како и 2.500 милиони за новооснованите 
земјоделски стопанства, 

б) за прехранбената индустрија 6.600 милиони 
динари, 

в) за изградба бродови 9.300 милиони динари, 
г) за воената индустрија 8.000 милиони динари. 

4} 
Народната банка ќе и'" осигура на воената ин-

дустрија средства од инвестициониот фонд предви-
дени во одделот 3 точ. г) според прописите што ги 
донесува Државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана. 
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5) 
На претпријатијата за изградба објекти на елек-

тростопанството од Општиот инвестиционен фонд 
ќе им се одобруваат кредити за инвестициони сред-
ства по нормата од 2% без обѕир на граничната 
-интересна норма. 

6) 
Се овластува управниот одбор на Народната 

банка да може со одобрение од Сојузниот извршен 
совет да одобрува и пониски своти кредити од го-
дишната транша за 1954 година и да изврши реви-
зија на бараните кредити за 1954 година, како и да 
одобрува кредити само за производните објекти 
што се веќе започнати во претходните години. 

7) 
Отплати те на ануитетите за инвестициите за 

земјоделските стопанства и за земјоделските за-
други почнуваат да течат: 

за добитокот и за машини по една година 
за лозја по 4 години 
за овошни -градини по 6 години 
за се леко - стоп акоки градежи по 1 година 

8) 
Отплатата на ануитетите за (инвестициите за 

изградба разводна мрежа за наводнување почнува 
да тече по третата година. 

9) 
Во 1954 година кај одобрувањето на кредитите 

се запира како резерва 5% од одобрениот и s'но е за 
1954 година. 

Сојузниот извршен совет ќе го определи начи-
нот на употребата на вака создадената резерва. 

10) 
Народната банка на ФНРЈ ќе и? осигура на 

федерацијата заеми од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд: 

а) за инвестициите што ги финансира федера-
цијата износ од 35.965 милиони динари, 

б) за покритие на расходите на федерацијата 
вон сојузните инвестиции износ од 10.627 милиони 
динари. 

Федерацијата се обврзува да ги врати заемите 
во срок од десет години. 

11) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да доне-

се одлука со која ќе го овласти Управниот одбор на 
Народната банка: 

1. да им ја определи со потврда од Сојузниот 
извршен совет висината на трактата за 1954 година 
на заемобарачите што ги поднеле барањата за ин-
вестициони заеми во 1954 година и кои ги испол-
нуваат пропишаните услови, 

2. да им одобри инвестициони заеми по фор-
мираната гранична интересна норма од 3%: на след-
ниве заемобарачи што на првиот конкурс за дава-
ње инвестициони заеми од Општиот инвестиционен 
фонд предложиле пониска интересна норма, до-
колку заемобарачите ја. прифатат оваа интересна 
норма, и тоа на: 

Коксарата „Борис Кидрич", Лукавац; Рудникот 
на црн јаглен, Какањ; Колубарските рудници на 
лигнит, Вреоци; Рафинеријата на нафта, Сисак; 
Железарата, Илијаш; Железарата, Сисак; Хемиска-
та индустрија „Зорка", Шабац; Фабриката за еле-
ктроди и фер o л егу p vr, Шибеник; Валјалницата на 
бакар, Севојно; Рудникот на огноотпорна глина „Бу-
ковик" Арангеловац; Индустријата на алати, Тре-
биње; Фабриката за лабе ли, Светозарево; Фабрика-
та за сода, Лукавац; Фабриката за сулф. целулоза 
и патрон хартија, Маглај; Дирекцијата на желе-
зниците, Сараево; млека рите што се градат од сред-
ствата на У 

3. да одобри заеми за следните инвестициони 
објекти а чиишто инвеститори поради неисполнува-
ње на условите се одбивани на првиот конкурс за 
давање инвестициони заеми од Општиот инвести-
ционе:! фонд, и тоа: 

а) за електрани^: 
Електроенергетскиот реон на Далмација: Хи-

дроелектраката Сплит (Перуна), 
Електроенергетскиот реон на Србија: Хи дро е-

лектраната „Кокин Брод", Бистрица; Хидроелек-
траната „Овчар Бања"; Хидроелектраната „Меѓу-
вршје", Хидроелектраната „Рашка", 

Електроенергетскиот реон на Босна и Херце-
говина: 

Термоелектраната „ТСакањ"; Хпдроеле ктраната 
Јајце II и Јајце I; 

Електроенергетскиот реон Дравски: Хидроелек-
траката Вухред, 

Електроенергетскиот пс он на Западна Хрватска: 
Хидрое л е ктрѕн ат а В плод ол, 
б) за далекуводите и трафостаниците што се вр-

зани за објектите. што се градат во 1954 год pd ia; 
в) освен наведените електрани да позволи уче-

ство на конкурсот и 'за објектите: 
— на фабриката за глиница и алуминиум, Ки-

дричево, 
— на фабриката за цемент „Усје", Скопје, 
— на фабриките за цемент што се одбивен!! од 

конкурсот поради барањето на девизни средства а 
за кои се осигурени девизни средства; 

4. врз основа на одлуката од Сојузниот извршен 
совет од преостанатите средства да одобри кредити 
за другите електрани и електростопански објекти 
што не се земени во обѕир, како и за следните об-
јекти; 

а) фабриката за силикоотнеотпорен материјал,' 
Скопје, 

v) фабриката за термоизолациони производи. 
Прилеп. 

в) фабриката за фрижидери и радијатори, Би-
тола, 

г) фабриката за шавни цевки, Куманово; 
5. Заемите од точ. 3 и 4 да ги одбори под услов 

во срокот определен од Сојузниот извршен совет 
да ги поднесат пропишаните елаборати и со плаќа-
ње интерес од 2% за електростопанството, односно 
со плаќање интересна норма што ја предложиле, а 
најмалку по граничната интересна норма ,од 3%; 

6. да задржи како резерва 5% од одобрените 
инвестициони заеми. Одлука за употреба на o 
резерви ќе донесе Сојузниот извршен совет. 

ГЛАВА XX 
ПРЕСМЕТКОВНИ ПЛАТИ 

1) 
1. Пресметковните плати на работниците и 

службениците за пресметување добивката на сто-
панските организации изнесуваат месечно: 

за в исиќ O ЌЕФ ли фицирани 12.000 динари 
за квалифицирани 8.800 динари 
за и ол у к в а л ф иц ир ани 7.000 динари 
за неквалрЈфртцирани 6.000 динари 

или за 1 час работа 
за висококвалифицирани 58 динари 
за квалифицирани 43 динари 
за полуквалифицирани 34 динари 
за н е к в<а л и ф иц ир а ни 29 динари 
По исклучок, за работниците во селското сто-

панство што работат сел еко - стопански работи без 
обѕир па категоријата, пресметковната плата изне-
сува 6.800 динари месечно или 33 динари за еден 

' час. 
2. Народните одбори односно нивните собори на 

производителите надлежни по прописите што по-
стојат водејќи сметка, за тежината и условите на 
работата можат да ги наголемат износите на пре-
сметковните плати за: 

а) рудниците на јаглен со јамска работа, рудни-
ците на жива, проектантските организации, хидро-
техничките институти, потоа бироите и институтите 
што им вршат услуги на стопанските организации 
во поглед на организацијата на технолошкиот про-
цес и е т остане ко - см ет ко вното работење, в,ошат реви-
зија на стопанските организации или вршат технич-
ки услуги (испитување материјали и сл.) до 20%; 
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151. 

Na osnovu tač. Il Odluke o potvrdi uredaba Sa-
veznog izvršnog vijeća i o daljnjem radu na pripremi 
zakona o privrednom sistemu (»Službeni list FNRJ«, 
br. 8/54), a u vezi sa či. 3. Uredbe o'porezu na promet 
(»Službeni list FN3JJ«, br. 55/53), Savezno izvršno vi-
jeće donosi 

U R E D B U 

0 IZMJENAMA I DOPUNAMA TARIFE POEEZA 
NA PROMET 

Clan I. 
U opštim napomenama uz Tarifu poreza na promet 

vrše se slijedeće izmjene i dopune: 
1) Napomena 2. mijenja se i glasi: 

»2) Ako proizvođač proizvoda na čiji se pro-
met plaća porez proizvodi i prodaje dijelove tih pro-
izvoda, dužan je da prilikom prodaje tih dijelova plati 
porez po stopi po kojoj ga plaća na promet cijelih' 
gotovih proizvoda, ukoliko se ne vrši prodaja indu-
strijskem preduzeću za daljnju reprodukciju. 

Ako je uvoznik dijelova proizvođač gotovih pro*-
izvoda za koje su ti dijelovi namijenjeni, ne plaća po-
rez prilikom uvoza tih dijelova. 

Ali ako su ti dijelovi posebno predviđeni u Ta-
rifi, plaća se porez po stopi koja je za njih određena, 
1 to kako prilikom njihove prodaje, tako i prilikom 
njihovog utroška od strane proizvođača (međufazni 
porez na promet), ako u Tarifi nije drukčije predvi-
đeno.« 

2) Na kraju opštih napomena dodaju se nove na-
pomene koje glase: 

»4) Preduzeća vojne industrije ne plaćaju porez 
na promet prilikom utroška proizvoda vlastite pro-
izvodnje za proizvodnju drugih proizvoda namijenje-
nih za potrebe Jugoslavenske narodne armije. 

5) Clan li . i 13. Uredbe o porezu na promet ne će ' 
se primjenjivati kada se kao naručilac pojavljuje pri-
vredna organizacija iz oblasti industrije i rudarstva 
ili iz oblasti građevinarstva, već će naručilac plaćati 
porez na promet proizvoda kao da ih je on sam 
pi-oizveo.« 

Clan 2. 
U dijelu A Tarife poreza na promet vrše se slije-

deće izmjene i dopune: 
I) Таг. broj I mijenja se i glasi: 

»Proizvodi prerade nafte — — — — 15% 

Napomena: 

Porez po ovom tar. broju ne plaća se na promet 
avionskog benzina oktanskog broja 100/130, motornog 
benzina i kerozina (džet-goriva) kad se uvoze za po-
trebe Jugoslavenske narodne armije.« 

2) Таг brojevi 2, 3, 4, IO, 23, 25, 32 i 47 brišu se. 
3) U tar. broju 5. u naimenovan j u, iza riječi: 

»srednji i laki profili« dodaje se zapeta i riječi: »fini 
profili i betonski čelik«. 

4) Таг broj 14 mijenja se i glasi: 
»I) Lanci (elektrovareni, kovani i pa-

tent, izuzev »Galovih«) 30% 
2) pletivo i platno od čelične žice i žice 

od obojenih metala 25%.« 
5) U tar. broju 16 mjesto porezne stope od »15%« 

itavlja se porezna stopa od »10%«. 

6) U tar. broju 17 toč. I pod (I) mjesto porezne 
6tope od »45%« stavlja se porezna stopa od »40%«. 

7) U tar. broju 18 brišu se riječi: »parni kotlovi«, 
a iza riječi »turbine« stavlja se zapeta i dodaju riječi: 
»izuzev vodnih turbina i hidromehanike opreme«. 

8) U tar. broju 20 mjesto porezne stopa od »30%« 
stavlja se porezna stopa od »10%«. 

9) U tar. broju 22 mjesto porezne stope od »15%'* 
stavlja se porezna stopa od »10%«. 

U istom tar. broju u naimenova^u brišu se slijep 
deći proizvodi: »sijalice i cijevi sa živinom parom i 
svijetlećim plinom«; »električni aparati za domaćinstvo, 
i zanatstvo (pećnice, štednjaci, rešoi, pegle radija* 
tori, bojleri, za usisavanje prašine i glačanje, hladnjak 
ci, ventilatori i električna lemila)«; »elektroakusticnl 
uređaji«. 

10) Iza tar. broja 24 dodaje se novi tar. br. 24a, 
koji glasi: 

»Kalcijum karbid: 
a) za industrijsku preradu — 
b) za ostale potrebe 47%; 

Napomena: 
Porez po ovom tar. broju naplaćivat će se od dana, 

stupanja na snagu ove uredbe.« 
11) Uz tar. broj 27 stavlja se napomena koja glasi:;! 

»Porezu ne podleži utrošak proizvoda vlastite 
proizvodnje iz ovog tar. broja od strane proizvođača 
radi proizvodnje drugih proizvoda.« 

12) Uz tar. broj 28 stavlja se napomena koja glasi? 
»Porezu ne podleži utrošak proizvoda vlastite' 

proizvodnje iz ovog tar. broja od strane proizvođača] 
radi proizvodnje proizvoda iz ovog tar. broja i drugih! 
proizvoda.« 

13) U tar. broju 31 ^imenovanje se dopunjuje I , 
glasi: 

»Alkaloidi od opijuma. 
14) U tar. broju 34, u naimenovanju proizvoda koji 

se izuzimaju od poreza, brišu se riječi »kalcijum kar-
bid« i na njihovo mjesto stavljaju riječi: 

»natrijum hidroksid — Solvaj (kaustična soda)f 
natrijum karbonat (kalcinirana soda); < 
drugi alkaloidi, osim alkaloida od opijuma, ko-* 

ji su naimenovani u tar. broju 31; 
ferosilicijum; 
sve soli za galvanizaciju; 
sredstva za fosfatiranje.« 

15) U tar. broju 37 mjesto porezne stope od »Dir& 
5,60« stavlja se porezna stopa od »60%« i briše se na-' 
pomena. 

16) Uz tar. broj 40 i 41 brišu se napomene. 
17) Таг. broj 44 mijenja se i glasi: 

»Cigaret-papir u knjižicama i ostali — 55% 

Napomena: 
Trgovinska poduzeća i tvornice duhana dužni 

platiti porez po ovom tar. broju prilikom prodaje ci-
garet-papira koji se zatekne kod njih na zalihi na dan 
stupanja na snagu ove uredbe.« 

18) U tar. broju 48 iza riječi »tanki papiri iz krpa«, 
dodaje se zapeta i riječi »obični tanki papiri«. 

Na kraju ovog tar. broja dodaje se napomena 
koja glasi: 

»Na promet papira P.N.K. za potrebe Jugosla-
venske narodne armije ne plaća se porez«. 
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19) Таг. broj 49 mijenja se i glasi: 
»Pamučna i celvolna vlakna, pamučni i celvolni 

otpaci, pamučno i celvolno vlačeno (kardirano) i češlja-
no (kamgarn) predivo za preradu od strane zanatskih 
organizacija sa sredstvima u društvenom vlasništvu i 
od strane privatnih zanatskih radnja i privatnih osoba, 
kao i za široku potrošnju (prodaju trgovinskim predu-
zećima i radnjama), osim za preradu od strane indu-
strijskih preduzeća (pošto se na promet finalnih pro-
izvoda industrijskih preduzeća plaća porez) — 40% 

Napomena: 
1) Osim poreza koji se plaća po ovom tar. broju, 

privatne zanatske radnje i druge privatne osobe koje 
se bave preradom proizvoda iz ovog tar. broja dužne 
su da na promet finalnih proizvoda plate porez po sto-
pi iz tar. broja 89 ovog dijela Tarife. 

Zanatske organizacije sa sredstvima u društvenom 
Vlasništvu ne plaćaju porez na promet finalnih pro-
izvoda proizvedenih od proizvoda iz ovog tar.^ broja na 
koje je plaćen porez prilikom njihove kupnje. 

Na računima (fakturama) o nabavi proizvoda iz 
ovog tar. broja od strane zanatskih organizacija sa sred-
stvima u društvenom vlasništvu, privatnih zanatskih 
radnja i drugih privatnih osoba neposredno od pro-
izvođača ili uvoznika proizvoda iz ovog tar. broja mora 
ibi ti posebno označen iznos poreza koji je naplaćen od 
kupca. 

2) Proizvođač odnosno uvoznik proizvoda iz ovog 
tar. broja može prodati te proizvode bez plaćanja po-
reza samo onim industrijskim preduzećima koja potvr-
dom finansiskog organa narodnog odbora sreza ,̂ grada 
ili gradske opštine sa posebnim pravima nadležnog za 
njihovo mjesto poslovanja (proizvodnje) dokažu da su 
registrirana kao industrijska i da na promet proizvoda 
izrađenih od proizvoda iz ovog tar. broja plaćaju porez 
po drugim odgovarajućim tar. brojevima a ne po tar, 
broju 89 ovog dijela Tarife.« • 

20) U tar. broju 52 tač. I. naimenovanje i stopa 
mijenjaju se i glase: 

»Vigonj, frotir, sanitetske i dekorativne tkanine 
u koje spadaju i pliš i somot za dekoraciju — 15%« 

• U istom tar. broju na kraju napomene I i na 
kraju napomene 2 dodaje se: »Izuzetno, privatne za-
natske radnje i druge privatne osobe plaćaju još i po-
rez po tar. broju 89 ovog dijela Tarife na promet f i -
nalnih proizvoda proizvedenih od proizvoda iz ovog 
tar. broja.« 

21) U tar. broju 53 mjesto porezne stope od »16%« 
stavlja se porezna stopa od »10%«. 

22) U tar. broju 55 mjesto porezne stope od »25%« 
stavlja se porezna stopa od »20%«. 

23) U tar. broju 59 tač. I. mjesto porezne stope od 
»40%« stavlja se porezna stopa od »30%«, u tač. 2. mje-
sto porezne stope od »20%« stavlja se porezna stopa 
od »10%«. 

U istom tar. broju na kraju napomene 2 dodaje se: 
»Izuzetno, privatne zanatske radnje i druge privatne 
osobe plaćaju još i porez po tar. broju 89 ovog dijela 
Tarife na promet finalnih proizvoda proizvedenih od 
proizvoda iz ovog tar. broja.« 

24) U tar. broju 62 na kraju napomene 2 dodaje se: 
»Izuzetno, privatne zanatske radnje i druge privatne 
osobe plaćaju još i porez po tar. broju 89 ovog dijela 
Tarife na promet finalnih proizvoda proizvedenih od 
proizvoda iz ovog tar. broja.« 

25) U napomeni uz granu 124 mjesto riječi »mate-
rijala« stavlja se riječ »prediva« i brišu se riječi: »mje-
šavine vune«. 

Na kraju ove napomene dodaju se novi stavovi 
koji glase: 

»Pod vunenim predivom razumijeva se svakp 
predivo u kome je sadržana vuna, bez obzira na pro-
cenat vune u tom predivu. 

Na promet polulanenih i polukudjeljnih tkanina 
koje sadrže do 60% drugog materijala (pamuka, cel-
vola ili drugog) ne plaća se porez.« 

26) U tar. broju 65 mjesto porezne stope od »20%« 
stavlja se porezna stopa od »18%«. 

U istom tar. broju napomene se mijenjaju i glase: 
»I) Osim poreza koji se plaća po ovom tar. broju, 

privatne zanatske radnje i druge privatne osobe koja 
se bave preradom proizvoda iz ovog tar. broja dužne 
su da na promet finalnih proizvoda plate porez po sto-
pi iz tar. broja 89 ovog dijela Tarife. 

Zanatske organizacije sa sredstvima u društve-
nom vlasništvu ne plaćaju porez na promet finalnih 
proizvoda proizvedenih od proizvoda iz ovog tar. broja 
na koje je plaćen porez prilikom njihove kupnje. 

Na računima (fakturama) o nabavi proizvoda iz 
ovog tar. broja od strane zanatskih organizacija sa 
'sredstvima u društvenom vlasništvu, privatnih zanat-
skih radnja i drugih privatnih osoba neposredno od 
proizvođača ili uvoznika proizvoda iz ovog tar. broja 
mora biti posebno označen iznos poreza koji je napla-
ćen od kupca. 

2) Proizvođač odnosno uvoznik proizvoda iz ovog 
far. broja može prodati te proizvode bez plaćanja po-
reza samo onim industrijskim preduzećima koja potvr-
dom finansijskog organa narodnog odbora sreza, gra-
da ili gradske opštine sa posebnim pravima nadležnog 
za njihovo mjesto poslovanja (proizvodnje) dokažu da 
su registrirana kao industrijska i da na promet pro-
izvoda izrađenih od proizvoda iz ovog tar. broja pla-
ćaju porez po drugim odgovarajućim tar. brojevima a 
ne po tar. broju 89 ovog dijela Tarife.« 

27) U tar. broju 66, u naimenovanju, u tač. 2. pod 
(I) iza riječi »kravine« dodaju se riječi: »i končine« — 
na oba mjesta; u tač. 2. pod (2) iza riječi: »postava od 
sitne kože« dodaje se zapeta i riječi: »postava od ko-
ni ine«, a u tač. 2. pod (3) naimenovanje se mijenja i 
glasi: »ostale, računajući i krzno«. 

28) U tar. broju 73 napomena postaje napomena I 
i dodaje se nova napomena koja glasi: 

»2) Na šećer u denaturiranom stanju, koji це 
prodaje pčelarima za prehranu pčela, ne plaća se po-
rez na promet. 

Savezni Državni sekretar za poslove narodne 
privrede propisuje uslove za nabavu denaturiranog še-
ćera za prehranu pčela.« 

29) U tar. broju 86 mjesto porezne stope od »26%« 
stavlja se porezna stopa od »22%«. 

30) U tar. broju 87 brišu se tačke 2, 3 i 4, a tačke 
5 do 9 postaju tačke 2 do 6, i dodaje se nova tačka 
koja glasi: 

»7) ostali šumski sortiment!, osim taninskog, ce-
luloznog i jamskog drveta — Dinara 1000—4000.« 

U napomeni I uz isti tar. broj brišu se riječi: »i 
taninsko«. 

31) Na kraju tar. broja 88 stavlja se zapeta i dor 
daju riječi: »društvene organizacije ili državni organi 
i ustanove«. 

32) Iza tar. broja 88 dodaje se naslov: »Privatno za-
natstvo« i novi tar. broj 89, koji glasi: 

»Privatne zanatske radnje i druge privatne osobe 
plaćaju porez na promet proizvoda: 

I) iz grane 113: 
kolomast — — Š— — _ 10% 
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2) iz grane Иб: 
a) proizvodi od gipsa 
b) zemljane boje 

3) iz grane 117: 
a) peći i štednjaci , 
b) gvozdeni; prozori, vrata, pregrade, 

Ograde, stepenice, rešetke, ljestvice, krovne 
konstrukcije i metalni namještaj i vage 

c) ostali proizvodi za široku potrošnju 
d) svi ostali proizvodi 

4) iz grane 120: 
svi proizvodi 

б) iz grane 122: 
svi proizvodi — 

6) iz grane 123: 
izrađevine od papira, kartona i ljepenke 

, 7) iz grane 124: 
a) konfekcija 
b) ostali proizvodi r ~ — 

8) Iz grane 125: 
svi proizvodi 

9) Iz grane 127: 
a) jaka alkoholna pića: 
(I) likeri . Dinara 

. (2) ostala » 
b) vještačka vina i šampanjac: 

(1) šampanjac —i „ 
(2) vještačka i medicinska vina — n 

c) kakao proizvodi 
d) bonboni * 
e) poslasticarski proizvodi, ratluk-, 

keks, tjestenine, mljevena paprika, 
zamjena kave (kavovina) : * 

f) sirište (tečno i u prahu) 
g) svi ostali proizvodi 

10) Svi ostali proizvodi zanatstva, bez ob-
zira iz koje su privredne grane ili pri-
vredne oblasti, koji nisu izričito spo-
menuti u prethodnim tačkama ovog 
tar. broja ili u tar. brojevima I—88 
zaključno, pa i ukoliko po tar. brojevi-
ma I—88 nije određeno plaćanje poreza 

10% 
20% 

10% 

25% 
30% 
25% 

20% 

10% 

10% 

5% 
10% 

80 
60 

200 
35 
30% 
20% 

10% 
20% 
10% 

10% 

Napomena: 
1) Privatne zanatske radnje i druge privatne ose-

tne plaćaju porez po stopama propisanim u tar. broje-
vima I—88 na promet onih svojih proizvoda koji su 
naimenovan! u tim tarifnim brojevima, a koji nisu 
naimenovan u tač. I—9 ovog tar. broja, s tim da po-
rezna stopa ne može biti manja od 10%. 

2) Proizvodi kućne radinosti proizvedem od strane 
osoba koje se bave ovom proizvodnjom za tržište (u 
svrhu prodaje), smatraju se proizvodima zanatstva. 

3) Kao zanatski proizvodi smatraju se i sve izrađe-
vine od gipsa i betona i drvodjeJjske izrađevine, bez 
obzira da li se izrađuju u posebnoj radionici ili na 
samom građevinskom objektu. Izrađevine od betona 
na samom građevinskom objektu ne smatraju se pro-
izvodima zanatstva. 

4) Za proizvode iz tac. 9 pod a) i b) ovog tar. broja 
važe napomene uz tar. brojeve 79 i 80. 

5) Na promet poslastičarskih proizvoda i ratluka iz 
tač. 9 pod е) ovog tar. broja koji se obavlja neposredno 
sa potrošačima u otvorenim lokalima (poslastičarni-
cama), ne plaća se porez po ovom tar. broju, već po 
tar. broju 7 dijela В Tarife. 

6) Vađenje zemlje, pijeska i kamena, tesanje ka-
mena, paljenje kreča i drvenog uglja (ćumura), kao 
i siječenje i tesanje drveta, podleži porezu po ovom tar. 
broju samo ako se obavlja kao redovno privredno po-
slovanje ili ako se obavija u obimu koji prelazi granice 
određene po či. 21. Uredbe o porezu na dohodak, t. j . 
ako se prihod od ovoga poslovanja oporezuje porezom 
na dohodak. 

7) Porez po ovom tar. broju ne plaća se na pro-
met slijedećih proizvoda: brašna i ostalih mlinskih 
proizvoda; pekarskih proizvoda; proizvoda dobivenih, 
preradom mlijeka, preradom zaklane stoke i živine: 
svježe i suhe ribe; odijela i rublja izrađenog po mjeri' 
za račun individualnog potrošača iz njegovog osnov-
nog materijala; posteljnih i obrubljenih predmeta (čar-' 
šava, jorgana, dušeka, jastučnica, marama i sl.) iz-, 
rađenih za račun individualnog potrošača iz njego-* 
vog osnovnog materijala; ortopedske obuće, proteza il} 
drugih ortopedskih predmeta; građe koja je izrezana:] 
za račun zemljoradničkih zadruga, zemljoradnika i rad-; 
nika i službenika od njihovog drveta, a koja im služi 
za podizanje zgrada.« 

Clan 3. 
U dijelu В Tarife poreza na promet vrše se slijep 

deće izmjene i dopune: I 
I) U tar. broju I u napomeni 15 briše se tekst po&j 

a), a iza napomene 17 dodaje se nova napomena, koja' 
glasi: 

»18) Porez na promet koji se naplati od kinemato-
grafskih preduzeća (bioskopa) i drugih priređivača' 
bioskopski predstava za prikazivanje filmova do-
maće proizvodnje, ustupa se posebno svakom pro-' 
izvođaču prikazanih filmova. / 

Kinematografska preduzeća (bioskopi) i drugi pri-
ređivači bioskopski!! predstava dužni su da u svojoj'! 
knjizi nabavljenih i utrošenih ulaznica vode posebne! 
podatke o postignutom prometu (prihodu) od prikazi-' 
vanja pojedinih filmova domaće proizvodnje, a po-! 
sebne podatke o postignutom prometu od prikazivanja 
filmova strane proizvodnje. 

Kinematografska preduzeća (bioskopi) i drugi 
stalni priređivač! bioskopskih predstava dužni su da 
u roku od 5 dana po isteku svakog mjeseca podnose 
financijskom organu narodnog odbora nadležnog za 
mjesto održavanja priredaba podatke o tome: koliko 
je u proteklom mjesecu iznosio promet (prihod) od 
prikazivanja domaćih filmova — posebno po pro-
izvođačima tih filmova, po kojoj je stopi plaćen porez, 
iznos plaćenog poreza i kod koje je filijale Narodne 
banke FNRJ porez plaćen. Povremeni priređivači bio-
skopskih predstava dužni su da prednje podatke 
podnesu finansijskom organu narodnog odbora nadle-
žnog za mjesto u kome je predstava održana odmah po 
održanoj predstavi, a nakasnije u roku od 5 dana. 

Finansijski organ narodnog odbora izdaje nalog 
Narodnoj banci FNRJ kod које je uplaćen porez, da 
iznos poreza na promet knjiži na teret računa poreza 
na promet od bioskopski]! ulaznica i da ga odobri pro-
izvođaču prikazanih filmova. 

Ako se na jednoj predstavi prikazuju filmovi do-
maće i strane proizvodnje ili filmovi domaće pro-
izvodnje raznih proizvođača, prihod od poreza koji 
pripada pojedinim domaćim proizvođačima prikazanih 
filmova utvrđuje se razmjerno prema dužini (metraži) 
prikazanih filmova. 



Старана 274 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 24 март 1954 

Prikazivanje reklamnih filmova ne utječe na ra-
spodjelu prihoda od poreza na promet po ovoj na-
pomeni.« 

2) U far. broju 3 naimenovan]е i porezne stope 
mijenjaju se i glase: 

»Na zakupe nepokretnih stvari i prava na nepo-
kretnim stvarima, osim па zakupe zgrada ili dijelova 
zgrada i osim na zakupe prava na zgradama, гп aca se 
па ime poreza od iznosa ili vrijednosti zakupnine 2%.« 

U istom tar. broju napomena 4 mijenja se i glasi: 
»Porez po ovom tar. broju placa se u gotovu ili 

upotrebom poreznih maraka. "Marke se lijepe na pa-
piru i nište ispisivanjem teksta priznanice ili ugovora 
0 zakupu, tako da natpis »priznanica« ili »ugovor« bu-
de iznad maraka, a tekst da počinje na čistom papiru 
1 da/le da ide preko prilijepljenih maraka.« 

U napomeni 9 ovog tar. broja mjesto rijeci: »za 
stanove^ stavljaju se riječi: »za zgrade i prava na 
zgradama«. 

Odredbe ove tačke važe od I. aprila 1954 godine. 
3) Таг. broj 5 mijenja se i glasi: 
»Na sve kredite i zajmove po kojima se plaćaju 

Kama Li, е sim mjeničnih zajmova, plaća se porez po 
stopi od 0,25%. " 

Napomena: 
1) Porezna osnovica je iznos kredita (zajma) po 

jednom ugovoru. 
Na kredite za stalna obrtna sredstva, kao i na kre-

dite za investicione svrhe, koji se daju privrednim 
organizacijama porez se plaća сато jedanput. Ako se 
ovi krediti povećaju, platit će se porez samo na ra-
zliku kredita. 

Po ugovorima sklopljenim radi korištenja .inve-
sticionih kredita (zajmova) po tranšama, ne će se pla-
ćati DO;ez (pošto je porez plaćen na iznos okvirnog 
kredita). 

2) U poginu kredita (zajmova) koje odobrava 
banka, polezni obveznik je druga ugovorna strana. 
Banka je elitna cia obračuna i od poraznog obveznika 
naplati pore:: u času nastanka porezne obaveze. 

U kredita (za I гп o va) koja orlob^av; ju dru-
gi žal ino.1 a vol, pore." ni obveznik je zajmodavac, 

Porezna obaveza i dužnost plaćanja poveza na-
stale u času sklapanja ugovora o kreditu (zajmu). 

Ucmeni ugovor o zajmu po koine se plaćaju ka-
mati mora Fe prijaviti i porez platiti u roku od 15 
dana гпапзliskom organu narodnog odboia oroza, 
parada ili gro đoke opštine sa posebnim pravima na či-
jem ce području nalazi prebivalište poreznog ob-
veznika. 

4) Svako produženje roka kredita (zajma) ili ob-
navljanje kredita (zaima) smatra se kao novi kredit 
(zajam). Izuzetno, mjesečno obnavljanje terminskih 
kredita privrednim organizacijama za o [kup ili obnav-
ljanje terminskih kredita trgovinskim preduzećima za 
davanje potrošačkih kredita ne smatra se novim zaj-
mom ukoliko ne prelazi iznos kredita po kojima je 
porez obračunat i plaćen. 

5) Porez po ovom tar. broju plaća se u gotovu ili 
u poreznim markama. Plaćanje virmanskim putem 
smatra se kao plaćanje u gotovu. 

Porezne marke lijepe se i nište na samom ugo-
voru o kreditu (zajmu). 

6) Porez po ovom tar. broju ne plaća se na obve-
znice državnih zajmova, državnih blagajničkih za-
pisa i bonove i ostale zadužnice državnih organa i 
ustanova, niti na zajmove dane za podizanje stambe-
nih zgrada radnika i službenika. 

rO Po naknadno sklopljenim ugovorima u 1SC4 
godini za i,-skori elena inveraciona sredstva is fondova 
za kreditiranje invest'-cija iz КСЈ godine ne će se pla-
ćati porez. 

8) Na zajmove sa mjeničnim pokrićem plaća se 
porez po tar. broju 4) ovog dijela Tarife.« 

4) U tar. broju 8 na kra,"u napomene I mjesto ri-
ječi »(zgradama)» stavljaju se riječi »(zgradama i dru-
gim objektima)«. 

5) Iza tar. broja 9 dodaju se novi tarifni brojevi 
koji glane: 

»Таг. broj IO — Na naknadu za vršenje svili osta-
lih zanatskih usluga od strane privatnih zanatlija i 
drugih privatnih osoba plaća se na ime poreza na 
promet 10%. 

Napomena: 

1) Porezna osnovica je ukupni iznos пак nade, u 
kojoj je sadržan i porez po ovom tar. broju, po od-
bitku materijala koji daje izvršilac usluge. 

2) Porez na promet ne plaća se na naknadu za 
vršenje brijačkih i krojačkih usluga. 

Таг. broj 11 — Na naknadu za vršenje samostal-
nih profesionalnih djelatnosti (ljekari, advokati, zu-
bari i sl.) plaća se na ime poreza na promet 5%. 

Napomena: 
1) Porezna osnovica je ukupni iznos naknade, u 

kojoj je sadržan i porez po ovom tar. broju. 
2) Porez na promet ne placa se na naknade koje 

primaju daci i redovni studenti za poučavanje drugih 
đaka.« 

Clan 4. 
Odredbe ove uredbe primjenjivat će se, ako u 

njima nije drukčije predviđeno: 
1) na privatne zanatske radnje i druge privatne 

osobe kao porezne obveznike — od dana stupanja na 
snagu ove uredbe; 

2) na privredne organizacije i druge porezne ob-
veznike: 

a) od dana stupanja na snagu ove uredbe: opšta 
napomena 5 uz Tarifu, tar. brojevi 24a, 49, бб i 87 i 
napomene uz tar. brojeve 62 i 65 dijela A Tarife; 

b) od I. januara 1954 godine — sve ostale odred-
be ove uredbe. 

Clan 5. 
Ova uredba stupa na snagu danom objavljenja u 

»Službenom listu FNRJ«. 

Savezno izvršno vijeće 
R. p. br. 116 

Beograd, 22 marta 1954. 

Predsjednik Republike, 
Josip Broz-Tito, v. Г, 
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б) р у д н и ц и т е на разнобојни метали со јамска 
работа, рудниците на јаглен со дневен коп, прет-
пријатијата за производство и преработка на нафта, 
претпријатијата на црната и обоената металургија, 
претпријатијата на гол биохемиската индустрија и 
комесарите, рудниците на неметали со јамска работа, 
фабриките за цемент, фабриките за акумулатори, 
фабриките за туткал, претпријатијата за истражни 
работи и длабочински дупчења, претпријатијата и 
погоните за товарење, истоварување и вскладишту-
вање во морските и речните пристаништа' И желе-
зничките станици (само погоните со транспортни 
работници) до 15%; 

в)Јвесникар ските претпри j ати j а, изд авачките 
тоет^ид«атиЈ^.. j авните^ радиодифузни ~ станици, фа-
бриките ^3^KaTp:aHL претпријатијата^ на филмската 
индус^иЈа^и" морските бродоградилишта, до 10%; 

' ̂ ТУ^претцријатијата 'за производство и преносна 
електрична енергија, претпријатијата на машино-
градба (вклучително машиноградбата од електро-
индустријата), другите брод оградил ишта, печатни-
Ш1те и монтажните претпријатија, до 5%. 

Сојузниот извршен совет може да им д^де 
овластевме на наредните одбори да можат за изве-
сни гранки, односно групи претпријатија да ги на-
големат износите на средните пресметковни плати. 

Сојузниот извршен со;вет ќе ги пропише надо-
местувањата и другите елементи што влегуваат во 
пресметковниот платен фонд на стопанските орга-
низации за 1954 година врз основа на начелата што 
важеле во платниот систем во стопанството во 1953 
година и ќе изврши потребни измени и дополненија 
во Уредбата за платите на работниците и службе-
ниците на стопанските организации. 

2) 
За • железничко^транспортните претпријатија, 

како и за претпријатијата на поштенско-телеграф-
ско-телефонскиот сообраќај, пресметковните плати 
ќе се формираат со посебни прописи на Сојузниот 
извршен совет. 1 

3) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

за воените Претпријатија да пропише одделни при-
фатени на пресметковните плати. 

ГЛАВА XXI 
' РЕНТА 

1) 
Се овластуваат народните републики да можат 

во своите општествени планови да пропишат обвр-
ска за плаќање рента за секоја стопанска органи-
зација што има подобри природни услови за реали-
зирање поголема добивка отколку што ги има друга 
стопанска организација од истата стопанска гранка 
или од истата група стопански организации. 

2) 
Како обврзници за плаќање рента од претход-

ниот став народните републики можат да ги пред-
видат: 

а) хидр е е л е ктр ани т е, 
б) рудниците на јаглен, 
в) претпријатијата за производство на сурова 

нафта, 
г) рудниците на железо, 
д) рудниците на обоени метали, 
ѓ) рудниците на неметали, 
е) претпријатијата за производство на цемент, 
ж) фабриките за шеќер. 

3) 
Рентата се плаќа од делот на добивката кој 

преостанува по исплатата на сојузниот данок на до-
биен'? та. Со износот на рентата не може да се на-
мали основата според која се пресметува данокот 
на добивката. 

4) 
Рентата се плаќа во процент од реализираната 

Добивка. 

ГЛАВА XXII 
РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ И ОВЛАСТЕНИ ЈА 
1) 

Стопанските организации во текот на 1954 го-
дина Ке ги применуваат нормите на данокот па 
промет по сојузните прописи што постојат. 

2) 
Од вкупниот износ на данокот на промет што 

ќе се наплати од стопанските организации, освен од 
задругите ш од продажбата на бланкети од вред-
ност, 80% ќе се употребат за финансирање потреби-
те на федерацијата. 

3) 
На народните републики им се отстапуваат: 
а) 20% од вкупниот данок на промет што ќе се 

наплати од стопанските организации на нивното 
подрачје освен од задругите, 

б) целокупниот износ на данокот на промет што 
ќе се наплати на нивното подрачје од задругите^ 
приватните дуќани, приватните лица и од прода-
жбата' на бланкети од вредност. * 

•Како данок на промет од приватни лица од точ. 
б) се смета и данокот на промет што го уплатуваат 
откупните претпријатија при купувањето на вино 
и ракија од индивидуалните производители. 

4) 
Се овластуваат народните републики да можат, 

да воведат данок на промет на тутун кој се нашта-« 
тука од индивидуалните производители. 

ГЛАВА XXIII 
НОРМА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА 

1) 
Нормата на данокот на добивката изнесува 

50% . 
2) 

Железничките транспортни претпријатија! га 
претпријатијата на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај нема да го плаќаат сојузниот; 
данок на добивката. 

Се овластуваат народните републики да можат, 
да ги оданочуваат со одделен републички данок 
на д обив к ата претпри ј ати јата од пр етх одниот став i 

3) 
Железничките транспортни претпријатија што 

реализираат добивка од реализираната добивка ќе' 
уплатуваат: 

а) 36% во фондот за покритие на загубите на' 
жел езничко-транспсртните претили j ати j а, 

б) 35% во инвестициониот ~ фонд на Заедницата 
на железничките претпријатија. 

Уплатите спрема претходниот став се вршат 
пред секое оданочување на добивката. 

4) 
Земјоделските стопанства, земјоделските задру-

ги и нивните потони во поглед на е е л ек o - е топ ан -
окото производство не плаќаат данок на добивката. 

Сојузниот извршен совет може да ги ослободи 
од плаќање данок на добивката земјоделските за-
други и нивните погони и во поглед на другите деј-
ности. 

Ако земјоделското стопанство, што уплатува 
намалена амортизација по намалената норма врз 
основа на републичките прописи, реализира добив-
ка, распоне леата на добивката помеѓу народниот 
одбор на околината (градот) и земјоделското сто-
панство може да се врши по општите прописи само 
во случај ако се уплати претходно полниот износ 
на амортизацијата. 

Претпријатијата на филмската индустрија не 
плаќаат данок на добивката. 

ГЛАВА XXIV 
ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1) 
Придонесот за социјално осигурување се упла-

тува по нормата од 45% од износот на исплатените 
плати. 
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2) 

На платниот фонд на сезонските работници на 
земјоделските стопанства ќе се уплатува придонесот 
за социјално осигурување по нормата што ќе ја 
пропише народната република. 3) 

Е е сни кар ските претпријатија плаќаат придонес 
за социјално осигурување на платите на дописни-
цит е во странство: 

о.) по нормата од 45% од износот на платата што 
би ја имале докиениците кога би биле со слу хеба 
бо земјава, 

б) по нормата од 13Vj % на разликата на пла-
тите што ги имаат дсписниците во странство, пре-
сметани во динари по службениот курс, и платите 
што би ги имале кога би биле со служба во земјава, 
на товар на материјалните трошоци (за локалниот 

Ако делот на добивката по со-
јузното и републичкото одано-
чување и издвојувањето на ре-
зервниот фонд изнесува во про-
uеити од пресметковниот плател 

фонд 

ДО 10% 
на 15% 
„ 20%, 
„ 25% 
„ 30% 
„ 35% 
„ 40% 
„ 45% 
„ 50% 
„ 55% 
„ 60% 
„ 65% 
„ 70% 
„ 75% 
„ 80% 
„ 90% 
„ 100% 
„ 150% 
„ 160% 
„ 200% 
„ 300% 

ГЛАВА XXVI 
I >ГМИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1) 
Основниот данок на доход од селското стопан-

ство, односно земјарината, ќе се обложува по нор-
мата од 6%. 

2) 
Основниот данок на доход од самостојни зани-

мања и имот ќе се обложува по нормата од 6—8%. 
Во рамките на нормите од претходниот став со 

републички прописи ќе се определи нормата на 
основниот данок на доход од самостојни занимања. 

3) 
За употреба на туѓа работна снага ќе се плаќа 

данок по нормата од 5% од даночната основа за 
секој работник БО тек на една година (работник-
ГОДИНО'), 

4) 
Се овластуваат народните републики на про-

изводителите на ориз и хмељ да им пропишат до-
полнителен данок на доход што се реализира со 
производството на овие култури, ЕО однос на нив-
ниот пресметан доход кој е добавен врз база на 
житата. 

Г Л А В А X X V I I 
УЧЕСТВО НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ВО 
ПРИХОДИТЕ НА ОКОЛИИТЕ, ГРАДОВИТЕ И 

ГРАДСКИТЕ ОПШТИНА СО ОДДЕЛНИ ПРАВА 
Со спштествекиот план на народната република 

може да се предвиди учеството на народната репу-
блика во вкупните приходи што и' припаѓаат на 

фонд на социјалното осигурување, за здравствена 
заштита). 

Г Л А В А X X V 
ОГРАНИЧЕВМЕ НА М А Т Н И О Т ФОНД 

Народните одбори, надлежни по преписите што 
постојат, определуваат го својот општествен план 
кој дел од ^добивката, кој и' останува на стопан-
ската организација, може најмногу да се употреби 
за платниот фонд. 

Износот на делот на добивката што ќе го утврди 
кародчиог одбор да може најмногу да се употреби 
за платниот фонд не може да t-иде поголем од из-
носот што ќе се добие кота врз добивката на сто-
панската организација по одбивање на сојузниот 
и републичкиот данок и износот за резервниот фонд 
ќе се примени следнава скала: 

Износот што со општествениот план на околната може да се 
предвиди стопанската организација да може да го употреби sa 

65,0% +• 59% на вишокот преку IO— 15% 
63,0% ,+ 53% it » n 15— 20% 
60,5% + 47% »t а ti 20— 25%-
58,0% ,+ 4.1% » а it 25— 30%: 
55,0% + 34% ti it ti 30— 35%! 
52,0% rh 29% it il tt 35— 40%; 
49,0% + 26% it ti ti 40— 45%i 
46,6% ,4- 24% fi it ti 45— 50%i 
44,4% + 22% ti it it 50— 55%; 
42,0% .+ 20% ti a it 55— 60% 
40,5% + 18% it a ti 60— 65% 
38,7% ,+ 17% it a tt 65— 70% 
37,2% + 16% li it it 70— 75% 
35,8% ,+ 15% il it ti 75— 80% 
34,4% + 14% a ti it 80— 90% 
32,1% ,+ 12% a ti it 90—100% 
30,0% 
26,7% 

+ 10% st it V 

ft 

100—120% 30,0% 
26,7% ,4- 7% u it 

V 

ft 120—160% 
21,8% + 3% ti ti it 160—200% 
13,0%' , + 1% it it ti 200—300% 
12,3% rh 0,5%,, a it 300% 

околината, градот и градската општина со одделни 
права пс единственото мерило за сите npnzcvv: и за 
целата народна република сразмерно висината на 
приходите на еден жител. 

Во општествениот план на народната република 
се утврдува учеството на автономната единица БО 
приходите од претходниот став. 

Г Л А В А X X V I I I 
СРЕДСТВА НА ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН ФОНД 

1) 
На Централниот девизен фонд должни се од 

реализираните девизни средства по курсот на деви-
зното пресметковно место да му отстапат: 

а) извозниците на обоени метали, дел кан гра-
дежен материјал, шумски производи, волна, кадела 
и кол ништа, сурова и сута кон: а од сите видови, 
тутун и селско-стопански производи (освен жита) 
6 0 % , 

б) извозниците на жита 100%, 
в) извозниците на сите други производи 20%, 
г) трговските претпријатија, кога вршат работи 

на и?.£03 во свое име и за своја сметка, односно 
кота реализираат девизни средства со своето ре-
довно работење со странство 60%, 

д) градежните стопански организации 20%. 
2) 

Туристичките бирои и угостителските претпри-
јатија, транспортните и други услужни стопански 
организации (стопански организации што се зани-
маваат со шпедитер ски услуги, со осигурување, со 
квалитативен и квантитативен прием на стоки, по-
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морските агенти и ПТТ) располагаат со целокуп-
ниот износ на девизите остварени со сопствена деј-
ност. 

3) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да го 

утврди износот на девизите niro ќе ги купува На-
ведната банка на ФНРЈ на редовните состаноци на 
ТЈресметкозното место со цел да им ги продава на 
увозниците на вонредните состаноци на предмет-
ново: ото место. 

4) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 

пропишува коефициентите и царините за извоз и 
увоз на стоките и услугите, како и начинот и усло-
вите за нивната примена. 

Се 'Овластува Сојузниот извршен совет да опре-
дели износите што произлегуваат од разликата во 
цената меѓу домашните и странските тарифи во 
морскиот сообраќај да можат да ice внесуваат во 
амортизациониот фонд на поморско-транспортните 
претпријатија. 

5) 
Се овластува Сојузниот извршен совст да ги 

пропише нормите на данокот ка добивката од деви-
зното работење. 

6) 
Стопанските организации, државните органи, у-

становите, задружните и другите општествени ор-
ганизации можат од средствата за инвестиции, како 
и од средствата на амортизационите фондови, фон-
довите за самостојно располагање и другите фон-
дови да набавуваат опрема и инвестиционен мате-
ријал од странство и да плаќаат услуги во стран-
ство до износ од 10% на сите средства. 

Сојузниот извршен совет може да го наголеми 
процентот определен со претходниот став. 

корисниците на опрема чие г гакање се врши 
од средствата на Централниот девизен фонд, освен 
овие 10%, можат да го користат соодветниот износ 
на динарским средства за плаќање опрема кое се 
врши од средствата на Централниот девизен фонд. 

Претпријатијата на ПТТ сообраќај, односно За-
едницата на претпријатијата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, можат во 1954 го-
дина да вршат од своите инвестициони фондови 
исплати во девизи- за набавка на ултракраткобра-
нови телефонски врски, автоматски телефонски 
централи! и лиценци за централи од позитивното 
салдо на своето девизно работење, а во висина до 
50%. _ , . 

Претпријатијата на речниот сообракај можат 
во 1954 година да користат 50% од инвестиционите 
средства за набавка инвестициона опрема од стран-
ство користејќи средства од реализираното пози-
тивно салдо од нивното девизно работење. 

ГЛАВА XXIX 
МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
носе ITO опита за забр ана односно контингентирање 
на извозот и увозот, како и услови за извоз и увоз 
на поодделни видови стоки. 

ГЛАВА XXX 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНИ 

1) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да определува највисоки продажни цени на произ-
водите при кои поради дефицитарново и гмонопол-
ската положба на пр om водителите може да дојде 
до покачување на цените. 

2) 
Остануваат во сила решенијата со кои се опре-

делени цените или пропишани условите за форми-
рање цени на следните производи: жита, леб, бра-
шно, маст u масло, шеќер, лекови, сол за прехрана 

на луѓето, плинско уље, моторен бензин, петрол за 
мотори, петрол за осветление и тутунски ггоера-
б от ini. 

Остануваат во сила решенијата со кои се опре-
делени тарифите во железничкиот сообраќај и по-
штенските услуги, како и решенијата за повласти-
ци^ . Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 
менува, по потреба, споменатите решенија. 

3) 

Се овластуваат народните републики да ги опре-
делат во своите општествени планови минималните 
цени на дрвото на пењушка, под кои не смее да се 
продава дрвото предвидено за сечење. 

4) 
Во 1954 година за електричната енергија оста-

нува истиот начин за формирање цени каков беше 
во 1953 година, т.е. цените да ги »определуваат на-
родните републики тргнувајќи од нивото на цон ита 
од предложениот општествен план. 

ГЛАВА XXXI 
КОНТИНГЕНТИ? АЊЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ПРЕРА-

БОТКА ВО ЗЕМЈАВА 
1) 

За преработка во земјава во 1954 година се опре-
делуваат следниве контингенти бакар, и тоа: 

а) за преработка во валјалниците вкупно 
тони 17.000 

б) Алистер бакар за производство на син 
камен вкупно тони 3.600 

Се овластува Сојузниот извршен совет да мо-
же, по потреба, за поодделни видови производи да 
ги определува количините што поодделни стопан-
ски организации се должни! tso 1954 година да им гк 
продадат (испорачате) на други стопански органи-
зации за потребите на преработка во земјава, како 
и условите ва продажба на тие производи. 

2) 
Се овластуваат народните република! да можат 

да го ограничат сечењето на дрвата со определу-
вање контингенти кои можат да се сечат. 

ГЛАВА XXXII 
ОТПЛАТА НА СОЈУЗНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 

1) 
Од објектите предвидени како сојузни инвести-

ции ентитети ќе се плаќаат за следниве објекти: 
а) Хидрселектраната Маврово; 
б) Хидроелектраната Вардар; 
в) Рудникот на железо Кичево; 
г) Железарата Скопје; 
д) Хи др се ле играната Горња Зета; 
ѓ) Железарата Никшиќ; 
е) Фабриката за вискоза во Лозница и Рудни-

кот на бакарна руда Мајданпек и во врска со тоа за 
топилницата на бакар и фабриката за сумпорна ки-
селина во Бор, фабриката за суперфосфат во Пра-
хово и железничката пруга Бродице—Мајданпек. 

За споменатите објекти ануитетите се уплату-
ваат во инвестициониот фонд на народната репу-
блика на чие подрачје се наоѓаат. 

2) 
За објектите што се финансираат од сојузниот 

буџет, а кои.не се утврдени во претходниот ; 
нема да се плаќаат ануитет, 

ГЛАВА XXXIII 
КОРИСТЕЊЕ НА НЕУПОТРЕБЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

Неискористените средства од републичките ин-
вестициони фондови од 1953 година се пренесуваат 
во Општиот инвестиционен фонд. 
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ГЛАВА XXXIV 
ЗАЕМ ИА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Стопанските претпријатија се должни да упла-
тат во Општиот инвестиционен фонд како заем 50%' 
од средствата за самостојно располагање, според 
состојбата на сметките на стопанските претприја-
тија при Народната банка на 31 јануари 1954 година. 

Со сојузен закон ќе се пропишат условите за 
враќање и амортизација ка заемите, интересната 
норма на запишаните СР ГЛ СГЕ А како и начинот за 
издавање обврзници. 

ГЛАВА XXXV 
ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМО-
СТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ ШТО СЕ ЗАНИМА-
ВААТ СО ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА ШУМИТЕ 
Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 

пропише примената на прописите за економските 
инструменти на установите со самостојно финанси-
рање што се занимаваат со одгледување и експлоа-
тација на шумите. 

Ч Е Т В Р Т И Д Е Л 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НИВНАТА ОСНОВНА РАСПОДЕЛЕ^ 

ГЛАВА XXXVI 
ВКУПНИ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ИЗ-

БОРИ НА СРЕДСТВАТА 
Во 1954 година федерацијата ќе располага со 

средства од 2С0.114 милиони динари. 
Средствата од претходниот став федерацијата 

ќе ги осигура од ст; е дниве извори, и тоа: 
милиони 
динари 

1. од данокот на промет 80.820 
2. од данокот на добивката на стопан-

ските организации 82.366 
3. од заемот на федерацијата од Оп-

штиот инвестиционен фонд за соју-
зните инвестиции 35.965 

4. од заемот на федерацијата од Оп-
штиот инвестиционен фонд за покри-
тие на сојузните потреби вон инве-
стициите • 10.627 

5. од приходите на сојузните установи 
и надлештва 9.036 

6. од делот на странските средства и 
разликата во цените на стоката во 
промет со странство 40.800 

ГЛАВА XXXVII 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Средствата со кои располага федерацијата во 

1954 година во висина од 260.114 милиони динари, 
се внесуваат во Сојузниот буџет за 1954 година и 
се распределуваат: 

милиони 
динари 

1. за инвестиции на федерацијата 35.965 
2. за дотации и субвенции на стопанството: 

а) за инвестициони и репродукциони ма-
теријали за селското стопанство 6.000 

б) за лимената амбалажа и шеАор на ин-
дустријата на конзерви 1.000 

в) за јаглен за широка потрошувачка 1.000 
г) на Јадранската линиска пловидба за 

покривање загубите на брзи директни 
линии на крајбрежната пловидба и за 
повластивте што се пропишуваат со 
сојузни прописи 800 

д) на Југословенското речно бродарство, 
за повластиците што се пропишуваат 
со сој уз ни прописи 42 

ѓ) на Југословенскиот аеро-транспорт за 
покривање загубите на воздушниот 
сообраќај 650 

3. за општествените резерви 9.000 
4. за народната одбрана 166.000 
5. за дотации на народните републики 

на НР Ia ке допи j а 3.987 
на НР Црна Гора 4.083 

6. за други пс-тт?ебтт на Федерацијата 31.587 
Се спласнаа Сојузниот извршен совет да ги 

, испита загубите во класичната индустрија и да 
ги регресира загубите станати во 1953 година по-
ради фиксираните цепи т-т.Г маста, како и да го 
реши прашањето на загубите во 1954 година. 

ГЛАВА XXXVIII 
СОЈУЗНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Средствата за сојузни инвестиции од претход-
ната глава ќе се потрошат во 1954 година за след-
ниве работи и »објекти: милиони 
1 Истражни работи: динари 

а) истражување и студии во рударството 
во Црна Гора 1.000 

б) рударски, геолошки, технолошки и на-
учни истражувања 2.670 

в) студии, истражувања и проектирана 
на азотниот комбинат и рудникот ira 
јаглен на Косово 640 

2. Во индустријата: 
— за изградба на стопанско значи-
телни објекти на подрачјето на HP 
Македонија и HP Црна Гора, и тоа: 

а) Во HP Македонија: 
ал) за хидроелектраната Маврово 3.209 
аб) за хидроелектраната Вардар 100 
ав) за железарата Скопје 1.050 
ar) за рудникот на железо Кичево 820 
ад) за железничката пруга Прилеп—Жван 200 
б) Во HP Црна Гора: 
ба) за хидроелектраната Горња Зета 3.400 
бб) за далекуводот Никшиќ—Билеће 100 
бв) за железарата Никшиќ 4.200 

— за изградба на стопанско значителни објек-
ти за стопанството во ФНРЈ на подрачјето1 на 
НР Србија, и тоа: 

а) sa рудникот и флотацијата на бакарна 
руда — Мајданпек; за топилницата 
на бакар и фабриката за сумпорна 
киселина — Бор; за фабриката за су-
перфосфат — Прахово и за желе-
зничката пруга Бродице—Мајданпек 2.550 

б) за фабриката за вискоза во Лозница 3.150 
в) за тср:тослсгт::а"тата Колубара 1000 

— за мелиорагтпп по Бо јанина o50 
— за стопански развој на Автоном-
ната Коеовеко-метохиска Област 1.000 

3. Во сообраќајот: 
а) за железничката пруга Белград—Бар 3 ЗОО 
б) за железничката пруга Книн—Задар 500 
в) за пристаништето Плоче ЗОО 
г) за пристаништето Бар 510 
д) за мостот преку Сава кај Белград 840 
ѓ) за нов аеродром во Белград 200 
е) за набавка авиони за меѓународен со-

обраќај 1.020 
ж) за проширување аеродромот во Бел-

град 100 
4. Инвестиции во зоната „Б" на Слободната 

Територија на Трет 1.000 
5. Изградба на зградата на Сојузниот из-

вршен совет во Нови Белград 965 
6. Изградба живеалишта и други објекти 

на општествениот стандард во Белград 1.300 
Се овластува Сојузниот извршен совет сумите 

на сојузните инвестиции за поодделни објекти да 
ги одобри со 5% пониско. Распоредот и начинот за 
употреба на овие средства ќе го определи1 Сојузниот 
извршен совет.* 
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П Е Т Т И Д Е Л 
ОДРЕДБИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 

1954 ГОДИНА 
ГЛАВА XXXIX 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ 
ЗА 1951 ГОДИНА 

1) 
Своите општествени планови за 1864 година ќе 

ги донесат народните републики, автономните еди-
ници, околиите, градовите и градските општини со 
одделни права врз основа на сојузниот општествен 
план. 

Општините ги донесуваат своите општествени 
планови во согласност со општествениот план на 
око лиј ата. 

2) 
Вкупниот приход во плановите на народната 

република, автономната единица, ©ќелијата, градот 
и општината за 1954 година ќе се распредели за по-
критие на расходите по буџетот, за инвестициониот 
фонд, како и за други одделни фондови основани 
со прописите. Поодделни приходи можат со опште-
ствениот план во целост или во определен процент 
да му се отстапат на буџетот, на инвестициониот 
фонд односно на одделни фондови. 

Со општествениот план на народната република 
пооделни приходи на народната република можат 
во целост или во определен процент да и' се отста-
пат ка автономната единица односно на околиите 
(градовите). Со општествениот план на автономната 
единица поодделни приходи на автономната еди-
ница можат во целост или во определен процент 
да им се отстапат на околиите (градовите). Со оп-
штествениот план на сколи јата (градот) поодделни 
приходи на ©ќелијата (градот) можат во целост или 
во определен процент да им се отстапат на општи-
ните. 

3) 
Претсметката на инвестициониот фонд и прет-

сметката на фондот за социјално осигурување се 
утврдува m седница на претставничкото тело на 
кое се утврдува општествениот план. 

ГЛАВА XL 
ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 
k МЕРКИ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НА-
РОДНАТА РЕПУБЛИКА, АВТОНОМНАТА ЕДИ-

НИЦА, ОКОЛИНАТА, ГРАДОТ И НА 
ОПШТИНАТА 

1) 
Во општествениот план на народната република 

односно на автономната е дин ина можат да се пред-
видат следниве прописи за економските инструмен-
ти и мерки: 

а) процент на учеството на автономната едини-
ца во приходите на народната република; 

б) норма на рентата од добивката на стопан-
ските организации; 

в) основен данок на доход во границите утвр-
дени со сојузниот општествен план; 

г) минимална и максимална норма на дополни-
телниот данок на доход од селското стопанство; 

д) минимална и максимална норма на дополни-
телниот данок на доход од самостојни занимања и 
имот; 

г) најнизок процент со кој учествува градската 
општина со одделни права во делот на добивката 
кој е расподеле*! на око ли j ата; 

е) минимален процент на дополнителниот данок 
на доход што е должна околијата да им го остави 
на општините; 

ж) учество на автономната единица во данокот 
на промет ако е предвидено ова учество со сојуз-
ниот општествен план односно со сојузните прописи. 

Со општествениот план на народната републи-
ка се утврдува кој дел од нормата на редовниот 

придонес за социјалното осигурување им припаѓа на 
заводите за социјално осигурување на околината 
(градот, градската општина со одделни права), а кој 
дел му припаѓа на заводот за социјално осигуру-
вање на народната република. 

Општествениот план на народната република 
односно на автономната единица може да предвиди 
и учество ра народната република односно на авто-
номната единица во приходите на околијата (гра-
дот) од стопанството ако е предвидено ова учество 
со сојузниот општествен план .или со сојузните 
прописи. 

2) 
Во општествениот план на околијата односно 

1радот можат да се предвидат следниве прописи 
и мерки: 

а) норма за утврдување делот на добивката кој 
им припаѓа иа поодделни: стопански! организации по 
Уредбата за вкупниот приход на стопанската ор-
ганизација и неговата расподелба и Уредбата за 
расподелбата на добивката и данокот на добивката 
на стопанските организации како и средства за 

. платниот фонд од средствата на самостојно распо-
лагање на стопанските организации врз основа на 
Уредбата за платите на работниците и службени-
ците на стопанските организации; 

б) норма на дополнителниот данок на доход од 
селското стопанство: 

в) норма на дополнителниот данок на доход од 
самостојни занимања и имот; 

г) норма на општиот дополнителен придонес за 
соди j али o осигурување; 

д) норма на локалниот данок на промет; 
ѓ) норма на локалните такси; 
е) процент на добивката со која располагаат 

градските општини со одделни права и општините; 
ж) учество на ^општината во приходите од дано-

кот што и' припаѓаат на околината; 
з) норма на дополнителниот данок на доход од 

селското стопанство и од самостојни занимања и 
имот што им припаѓа на општините. 

Во општествениот план на око лиј ата (градот) се 
предвидуваат и вкупните износи што се реализи-
раат со примената на прописите и мерките од ста-
вот. 1. 

Нормите под б), в) г), д) и ѓ) за 1954 година на-
родните одбори можат да ги утврдуваат било со 
својот општествен план, било со посебни одлуки. 

3) 
Освен прописите за економските инструменти и 

мерки од одделот 1 и 2 од оваа глава општествени-
от план на народната република, на автономната 
единица, односно на око-лиј ата (градот) може да со-
држи и други прописи за економските инструменти 
и мерки само ако е предвидено со сојузен пропис да 
се донесуваат такви прописи. 

Врз основа и во рамките на предвидениот план 
на околијата (градот) народниот одбор ја определу-
ва со свои одлуки примената на прописите за еко-
номските инструменти и мерки предвидени со 
планот. 

4) 
Градските општини со одделни права ги утвр-

дуваат во своите општествени планови оние еко-
номски инструменти и мерки на кен се овластени е 
посебни сојузни и републички прописи. 

Во општествениот план па oz оли j ата влегува 
вкупниот приход и неговата расподелба од подрач-
јата на градските општини to одделни права со тоа -
што да се осигуруваат правата на градската општи-
на со одделни права што се утврдени со посебни 
прописи. 
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Со општествениот план на око ли j ата (градот) 
за 1954 година може да се предвиди општините да 
го утврдуваат учеството во реализираната добивка 
на комуналните претпријатија и дуќани на своето 
подрачје. 

ГЛАВА XLI 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1) 
Се овластува Сојузниот извршен совет да доне-

сува поблиски прописи за спроведување на овој 
општествен тглаи. 

2) 
Овој општествен план важи од 1 јануари 1954 

година. 
Доколку постои несогласност меѓу економ-

ските инструменти и мерки утврдени со овај план 
и економските инструменти и мерки утврдени во 
времените одлуки до донесувањето на овој план, 
Сојузниот извршен совет може да пропише на кој 
начин ќе ги применуваат ст опан ски те организации 
прописите за економските инструменти и мерки 
утврдени со овој план за гег i тод от од I јануари до 
1 април 1954 година. 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

БУЏЕТИТЕ 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Основниот закон за буџетите, што го усвои Соју-
зната народна скупштина ка седницата на Соју-
зниот собор' одржана на 10 март 1954 година и на 
седницата на Соборот на производителите одржана 
на 11 март 1954 година. 

ПР бр. 16 
15 март 1954 година 
' Белград 

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

*> 

Претседател 
на Сојузната народна 

скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Со буџетот на Федеративна Народна Република 

Југославија (сојузниот буџет), со буџетите на народ-
ните републики, на автономните единици, на. око-
лиите, градовите, градските општини col одделни 
права и на општините се предвидуваат приходите 
што им припаѓаат по закон и се врши расподелба 
на паричните средства што со општествените пла-
нови се определени за извршување задачите на др-
жавните органи и установи, за инвестициите пред-
видени со општествените планови што се финан-
сираат од буџетот и за дотации. 

Секој буџет се донесува за една календарска 
година и важи! за таа година. 

Член 2 
Буџетот го донесува надлежното претставни-

чко тело на начинот предвиден со овој закон. 
Народните републики, автономните единици, око-

лиите, градовите, градските општини со одделни пра-
ва и општините ги распределуваат самостојно во 
своите буџети целокупните приходи што им при-
паѓаат врз сенова на закон. 

Член 3 
Приходите утврдени со овој закон му припаѓаат 

на буџетот во целост доколку со општествениот план 
не е определено поинаку. 

Расходите на буџетот се покриваат со изворите 
на приходите определени во одредбите на ^членот 
12 до IS од овој закон. 

Член 4 
Сите приходи од претход пио г член мораат да 

бидат распределени во буџетот и искажани по из-
ворите од кои потекнуваат. 

Сите буџетски расходи мораат да бидат распре-* 
делени! во буџетот и израмнети со приходите. 

Ако во текот на буџетската година се донесат 
прописи со кои се намалуваат приходите или наго-
лемуваат расходите предвидени со буџетот, едновре-
мено! мораат да се обезбедат и изворите со кои ќе се 
израмни буџетот. 

Ако во текот1 на буџетската година поради в: li-
pe дни прилики и потреби се наголемат расходите од-
носно намалат приходите, буџетот мора да се изра-
мни било со намалување на [предвидените расходи 
било со наголемување изворите што постојат одно-
сно со изнајдување нови И З Б О Р И на приходи. 

Член 5 
Со буџетот се обезбедуваат средствата за инве-

стиции што според стопанските планови се финан-
сираат од буџетот. 

Член 6 
Со буџетот можат да се предвидат средства за 

дотации на народните републики, на автономните 
единици и народните одбори на околиите, градовите1, 
градските општини со одделни права и општините, 
како и средствата за дотирање на инвестиционите 
фондови. 

Органот надлежен за донесување на буџетот мо-
же да ги предопредели средствата што му се 
дотираат на инвестициониот фонд и условите под 
кои можат тие да се користат. 

Член 7 
Со буџетот можат да се предвидат средствата за 

дотации на установите ico самостојно финансирање, 
на стопанските и (општествените организации, како (и 
средства за санација на стопанските организации. 

Член 8 
Во сојузниот буџет се обезбедуваат средства за 

извршување обврските на Југославија по внатре-
шните и странските заеми и меѓународните дого-
вори. 

Член 9 
Секој буџет има резервен фонд. 
Средствата од резервниот фонд служат за по-

кривање на непредвидените и недостаточно предви-
дените расходи во текот на годината. 

Со резервниот фонд располага Сојузниот извр-
шен совет, републичкиот извршен .совет, односно на-
родниот одбор на околната, градот, градската општи-
на со одделни права и! општината. 

Извршниот совет може да го пренесе делува 
правото за располагање со буџетскиот резервен 

фонд на државниот секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Народниот одбор може да ја овласти комисијата 
за буџет од членот 33 на овој закон да располага со 
еден дел од резервниот фонд. • • ' г ^ ] ' 



Среда, 24 март 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 13 — Страна 281 ^ 

Член 10 
Со закон односно со одлука од народниот од-

бор на сколи j ата, градот, градската општина со од-
делни права и општината можат да се o снива ат и 
укинуваат одделни фондови. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет пропишува упатства за 

состав на буџетите со цел да се обезбеди единствена 
евиденција за нивното извршување. 

И. Извори на буџетските приходи и нивната 
расподелба 

Член 12 
Извори на приходите на. сојузниот буџет се: 
1) данок на- прометот, 
2) данок на добивката, 
3) данок на добивката од девизното работење, 
4) данок на монополската добивка, 
5) царини, 
6) сопствени приходи на државните органи и 

установи што се финансираат од сојузниот буџет. 
Член 13 

Извори на приходите на буџетите на народ,ните 
републики се: 

1) основен данок на доход од селското стопан-
ство, 

2) основен данок на доход од самостојни зани-
мања и имот, 

3) дел од вкупните приходи на околината (градот), 
4) рента, 
5) сопствени приходи на органите и установите 

што се финансираат од буџетот на народната репу-
блика. 

Со законот за сојузниот буџет може да се опре-
дели приходот од данокот на прометот, кој се плаќа 
на определени артикли, да и' припадне на народната 
република. 

Член 14 
На автономните единици им припаѓа дел од 

редовните приходи на Народна Република Србија, 
цитирани во тон. 1 до 4 на ст. 1 и во ст. 2 на чл. 13, 
што се реализираат на нивното подрачје, како и 
сопствените приходи на државните органи и уста-
нови што се финансираат од буџетот, на автономната 
единица. 

Со општествениот план на Народна Република 
Србија ќе се определат процентите на учеството на 
Антон OSMIH ата Покраина Војводина и Автономната 
Косовско-метохиека Област во приходите од точ. 1 
до 4 на ставот 1 и од ст. 2 на членот 13 од овој 
закон. 

Член 15 
Извори на приходите на буџетот на око лиј ата 

односно градот се: 
1) дел од добивката на стопанските организации, 
2) дополнителен данок на доход од селското 

стопанство, 
3) дополнителен данок на доход од самостојни 

занимања и имот, 
4) данок за употреба на туѓа работна сила, 
5) данок на доход во постојан износ, 
6) данок на доход на повремените приходи, 
7) државни такси, 
8) земјарина, 
9) сопствени приходи на државните органи и 

установи што се финансираат од буџетот на околи-
ната односно градот. 

Покрај приходите од претходниот став, извори 
на приходите на буџетот на градот се и: данок на 
наследствата и подароците, општински такси, оп-
штински данок' на промет и општински локален 
данок. 

Извори на приходите на општините во состав на 
град се утврдуваат со општествениот'план на градот 
или со статутот на градот, било како самостојни из-
вори на приходите, било како учество на општините 
во приходите на градот. 

i Член 16 
Извори на приходите на буџетите на градските 

огантинд со одделни права и на општините се: 

1) извори на приходите предвидени во точ. 1 до 
7 на (ставот I иа членот 15 од овој закон, 

2) данок на наследствата и подароците, 
3) општински данок на прометот, 
4) општински такси, 
5) општински локален данок, 
6) сопствени приходи на државните органи и 

установи што се финансираат од буџетот на град-
ската општина со одделни права односно на општи-
ната 

Учеството на градската општина со одделни 
права и на општината во приходите од ст. I на точ. 
1 од овој член, се утврдува со општествениот план 
на околината, освен делот од добивката на стопан-
ските организации чија расподелба се врши по про-
писите што постојат. 

Народната република го утврдува со општестве-
ниот плен или со закон најмалиот процент на при-
ходите од точ. 2 до 6 на ст. I од членот 15 од овој 
закон што и' припаѓа на градската 'општина со 
одделни права. 

Член 17 
Со сојузниот општествен план, со општ естери от 

план на народната република или со закон може да 
се определи учеството на народната република, на 
околината, градот, градската општина со одделни 
права и на општината и во други приходи, покрај 
приходите што по овој закон служат за покритие на 
потребите на- нивните буџети. 

Член 18 
Нови видови даноци, такси и други приходи мо-

жат да се воведуваат само со сојузен закон. 
Член 19 

Вонредни приходи на буџетот се: 
1) бишок на приходите по буџетот од претход-

ната буџетска година, 
2) заеми, 
3) разни непредвидени приходи, 
4) дотации, 
5) приходи од укинатите фондови, 
6) прихода засновани врз посебни прописи. 

Член 20 
Заеми преку јавен упис во земјата можат да се 

распишуваат со закон односно со одлука од народ-
ниот одбор на околната, градот, градската општина 
со одделни права и на општината. 

Средствата од заемите остварени преку јавен 
упис во земјата се внесуваат во оној буџет во чија 
корист е заемот распишан, а можат да се употребат 
само за оние цели за кои е предопределен заемот. 

Член 21 
Државните заеми во странство ги склучува Со-

јузниот извршен совет по одобрение од Сојузната 
народна скупштина. 

Средствата од државните заеми склучени! во 
странство се внесуваат во сојузниот буџет. 

Ш. Состав и донесување на буџетот 
Член 22 

Буџетот се состои од општ дел, одделен дел и од 
прилози. 

Општиот дел содржува финансиски одредби и 
одредби за мерките за извршување на буџетот. 

Одделниот дел содржува: преглед на вкупните 
приходи и расходи, на приходите по видовите и ви-
сината како и на расходите по органите и устано-
вите, по предопределеноста и висината. 

Прилозите на буџетот ги ©одржуваат пресмет-
ките на приходите и расходите: на установите со 
самостојно финансирање, на самоуправните уста-
нови и на одделните фондови. 

Член 23 
Секој државен орган и установа има сзо j а прет-

сметка на приходите и расходите која влегува во 
соодветниот буџет во целост. 
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Член 24 
Пресметката на приходите и расходите на уста-

новата со самостојно финансирање влегува во бу-
џетот само со вишокот на приходите над расходите 
односно со вишокот на расходите над приходите, 
доколку тоа не е определено поинаку со посебни 
прописи. 

Сојузниот извршен совет донесува посебни про-
писи за установите со самостојно финансирање. 

Член 25 
Финансирањето на самоуправните установи се 

врши преку самостојните претсметка на приходите 
и расходите на овие установи. 

Претеметките на приходите и расходите на са-
моуправните установи се одобруваат како прилози 
едновремено со одобрувањето на соодветниот буџет. 

Со законот за оснивање на овие установи ќе се 
пропише начинот за нивното финансирање. 

Член 26 
Расподелбата на приходите во буџетот се врши 

по делови, раздели, партии и: позиции. 
Распределбата на расходите во буџетот се врши 

по раздели, делови, глави, стартни и позиции. 
Член 27 

Пред лох от на буџетот на околната, градот, град-
ската општина со одделни права и на општината 
мора да биде навремено' изнесен на дискусија пред 
собирите на избирачите, а предлогот на буџетот на 
сколи јата мора да биде упатен и до народните од-
бори на општините на разгледување. 

Со предлогот на буџетот, на народниот одбор 
мора да му бидат упатени и забелешките од соби-
рите на избирачите односно од народните одбери на 
општините, доколку во конечниот предлог на буџе-
тот nio се усвоени овие забелешки. 

Член 28 
Сојузниот односно републичкиот буџет го доне-

сува народното собрание со закон. 
Буџетот на око ли j ата, градот, градската општина 

со одделни права и на општината го донесува на-
родниот одбор ico одлука. 

Заедно со буџетот се одобруваат и неговите при-
лози. За прилозите се гласа одделно. 

Член 29 
Буџетот се донесува пред да почне годината на 

која се однесува 
Ако народното собрание односно народниот од-

бор не го донесе буџетот на време, временото финан-
сирање ќе се врши врз основа на буџетот од мина-
тата година по неговите општи одредби, и тоа нај-
многу за три месеци. 

Одлуката за времено финансирање ја донесува 
Сојузната народна скупштина, народното собрание 
на наредната република и народниот одбор на око-
лната , градот, градската општина со одделни права 
и на општината. 

Член 30 
Буџетската година почнува од 1 јануари, а се 

завршува со 31 декември истата година. 
Сметковната година почнува кога и буџетската, 

а се завршува два месеца по истекот на буџетската 
година. 

Исплати по обврските создадени во текот на 
буџетската година можат да се вршат до крајот на 
е м е т ir сената го ди HG . 

Приходите наплатени по истекот на буџетската 
година а до крајот на сметковната година, што му; 
припаѓаат па буџетот на минатата година, се кни-
жат како приход на тој буџет. 

. По истекот на сметковната година мораат да се 
заклучат сите е:,Јетки на приходите и расходите по 
буџетот. 

SV. Извршување на буџетот 
Член 31 

Буџетот се извршува со употреба на средствата 
според нивната пр ед определеност и во границите 
определени со буџетот, како и со наплата на при-
ходите во границите и на начинот определен со за-
кон и со друга прописи. 

Секоја уплата и исплата по буџетот мора да 
биде заснована врз законски прописи и поединечно 
искажана во документите. 

Член 32 
Буџетот се извршува преку тримесечни ге пла-

нови ка приходите и расходите, а по погреба и 
преку месечните благајнички планови на приходите 
и расходите. 

Тримееечните планови ги донесува наредседа-
Еецог за извршување на буџетот, а месечните бла-
гајнички планови државниот секретар за работи на 
општата управа и за буџет односно претседателот 
на народниот одбор. 

Член 33 
Буџетот го извршува наредбодавецот. 
Наредбодавец за извршување на Сојузниот бу-

џет е Сојузниот извршен совет, за извршување на 
буџетот на народната република — извршниот со-
вет на народната република, а за извршување на 
буџетот на околната, градот, градската општина со 
одделни права и на општината — комисијата за 
буџет. Комисијата за буџет на народниот одбор се 
состои најмалку од пет члена што ги избира народ-
ниот одбор од (зборниците на заедничката седница 
на обата сабора, односно на седница на наредниот 
одбор на општината. 

Наредбоданецот за извршување на сојузниот 
буџет и на буџетот на народната република ги из-
вршува расходите предвидени во буџетот преку др-
жавниот секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 

Комисијата за буџет на народниот одбор P а 
око ли j ата, градот, градската општина со одделни 
права и на општината ги извршува расходите пред-
видени во буџетот преку претседателот -на народ-
ниот одбор на околната, градот, градската c rm гина 
со одделни права и на општината. 

Каредбодавецот за извршување на буџетот е 
одговорен за извршувањето на буџетот во целост. 

Член 34 
Наредбодавецог за извршување на претсметката 

на приходите и расход PI те на државните органи PI 
установи е лицето што е на чело на органот или на 
установата. 

Нар едб o данецот може определени овластени; а 
во поглед на извршувањето Pla претсметката на при-
ходите и расходите да пренесе со писмено решение 
на помошен наредбодавец. 

Се овластува Државниот секретар за работи па 
народната одбрана да може за извршувањево на 
претсметката на приходите и расходите на Држав-
ниот секретаријат за работи на народната одбрана 
да им дава на поодделни старешини на единици и 
установи на Југословенската народна армија свој-
ство на наредбодавци за оној дел од претсметката 
што го извршуваат тие. 

Наредбодавецот за извршување на претсмет-
ката ни приходите и расходите на секретаријатот 
на народниот одбор е секретарот на народниот од-
бор односно началникот на секретаријатот, по од-
лука од народниот одбор. 

Наредбодавецот за извршување на претсметката 
е одговорен за извршувањето на претсметката на 
приходите и расходите во целост. 

Член-35 
Со буџетските средства ракува см отк ono л ar ач от 

врз основа ка законските прописи, а по наредба од 
народ o од ав ецот. 

Сметкополагачот му е одговорен за својата ра-
бота на наредбе данецот и па државниот секретар 
за работи на општата управа и за буџет односно на 
претседателот на кар одат ICT одбор па снел и J ата, гра-
дот, градската општина со одделни права и на оп-
штината. 

Сметксшлагачот може да ги врши само оние 
исплати што се засновани врз закон. 

Ако сметашолагачот смета дека наредбата за 
исплата не е заснована врз закон!, должен е да бара 
повторна писмена наредба за таква исплата. Повто-
рената писмена наредба за исплата шеткзополага-
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чот е должен да ја изврши и во тој случај ќе го 
извести непосредно надлежниот државен секретар 
за работи на општата управа m за буџет односно 

х претседателот на' народниот одбор [на око лиј ата, 
градот, градската општина со одделни права и на 
општината', кој ќе ја одобри или ќе ја запре испла-
тата, 

Член 36 
Со зградите и инвентарот што му се дадени на 

користење на државниот орган и установа како 
и со материјалот ракува ракувачот на имотот и 
материјалот односно наредбодавецот за извршува-
ње на претсметката ако за тие работи не е опре-
делен одделен ракувач. 

Член 37 
За штетата станата со располагањето со буџет-

ските средства и со користењето на имотот и мате-
ријалот спротивно на законските прописи одгова-
раат наредбодавецот за извршување на претсмет-
ката и сметкополагачот односно наредбодавецот за 
извршување на претсметката и ракува нот на имо-
тот и материјалот. 

Член 38 
Измена на предопределеноста и висината на 

средствата предвидени во буџетот не може да се 
врши, освен по исклучок ако го бараат тоа нароч-
ните потреби. 

Во случај на нарочна потреба измените ги врши: 
1) наредбодавецот за извршување на буџетот 

во согласност со одборите за буџет на домовите на 
народното собрание односно на народниот одбор на 
околината, градот, градската општина со одделни 
права и на општината, меѓу партиите од иста глава 
и поодделни глави под ист раздел со тоа што не 
можат да се вршат измени меѓу средствата предо-
пределени за лични и средствата пр едо пр еде лени 
за материјални расходи; 

2) наредбодавецот за извршување на претсмет-
ката — меѓу позициите од иста партија. 

Измената на предопределекоста и висината на 
средствата предвидени во буџетот се врши со вир-
ман, за што наредбодавецот донесува одделно ре-
шение. 

Доколку расподелбата во буџетот е извршена врз 
основа на општествениот план, измените на предо-
пределеноста и висината на средствата меѓу буџет-
ските глави! можат да се вршат само со соодветни 
измени на општествениот план. 

Член 39 
Финансирањето на државните органи и установи 

што се осниваат во текот на буџетската година се 
врши од буџетскиот резервен фонд, а нивните прет-
сметки ги одобруваат одборите за буџет на домовите 
на народното собрание односно комисијата за буџет 
на наредниот одбор на околната, градот, градската 
општина со одделни права и на општината. 

При укинувањето и p е организирањето на поод-
делни државни органи и установи како и нивните 
организациони единици во текот на буџетската го- -
дина, средствата предвидени BIO пресметките на тие 
органи! и установи, ќе се пренесат на државните 
органи и установи на кои е доверено извршув>ањето 
на задачите на укинатите и реорганизираните др-
жавни органи, установи и нивни организациони 
единици. 

Преносот и распоредот на средствата на новите 
органи, установи и нивни организациони единици] ги 
одобруваат одборите за буџет на домовите на народ-
ното собрание односно народниот одбор на околи-
ната, градот градската општина со одделни права 
И на општината. 

Член 40 
Недостатокот на благајничката готовина за из-

вршување расходите на поодделни буџети, што на-
станува (поради нершхн©мерниот прилив! на при-
ходите во однос на извршување на p а ех од рие, може 
(Да се (покрие со краткорочен заем при банката. 

Овој јзаем мора Да се врати најдоцна до крајот 
ка буџетската година. 

Условите и начинот за склучување краткороч-
ни! p аеми опи; регулира Сојузниот Извршен совет со 
посебни прописи. 

Член 41 
Народната банка на ФНРЈ односно комунал-

ната банка води книговодство за извршувањето на 
буџетот и врши благајничка служба во врска со 
извршувањето на буџетот. 

Евиденцијата зи извршувањето на претсмет-
ката на приходите и расходите ја води наредбо-
давецот за извршување на претсметката. 

Член 42 
Прописите за составување и извршување на 

буџетот ќе ice применуваат на установите со само-
стојно финансирање и на самоуправните установи, 
доколку со посебни прописи не е определено по-
инаку. 

V. Обврски по гаранциите од народната република, 
околината и градот 

Член 43 
Народната република што ги презела гаранции-

те при банката за обврските на стопанските орга-
низации, како и за инвестиционите и другите заеми 
што служат за нејзините потреби, должна е да 
предвиди во Својот буџет за идната година по-
требни износи за исплата на стасаните а ненами-
рените обврски од претходната и текуштата година. 

Член 44 
Народниот одбор на околната, градот и град-

ската општина со одделни права што презема га-
ранции при банката за обврските на стопанските 
организации како и за инвестиционите и другите 
заеми што служат за нивните потреби, должен е да 
ги определи своите фондови (инвестициони и од-
делни фондови) и други извори на средствата од кои 
што ќе ги исплати стасаните а ненамирените об-
врски во текот на буџетската година. 

Народниот одбор на околината, градот и град-
ската општина со одделни права не може да га-
рантира за обврските од претходниот став со оној 
дел на приходите што е потребен за покритие на 
р&сх одите за судство, просвета, соди j а ли o - з др ав-
ети ена заштита и лични издатоци на управата ка-
ко и за нужните материјални расходи потребни за 
нејзиното несмеќавано функционирање. 

Член 45 
Во идната буџетска година за стасаните а не-

намирените побарувања по гаранциите од прет-
ходната година банката може да се наплати првен-
ствено од инвестиционите и одделните фондови, а 
потоа од другите буџетски приходи на ок оли j ата, 
градот и градската општина со одделни права и тоа 
најмногу до 20'%' од вкупниот износ на тие приходи. 

VI. Одделни фондови 
Член 46 

Со законот односно со одлуката со која се осно-
ваат одделните фондови (чл. 10) мора да се опре-
дели и нивната предспределеност, изворите на при-
ходите, како и начинот на управувањето. 

Претсметката на приходите и расходите на од-
делниот фонд што ќе се основа по донесувањето на 
буџетот мора да се поднесе на одобрение до народ-
ното собрание односно до народниот одбор заедно со 
предлогот за оснивањето на фондот. 

Одделните фондови можат да ги имаат само 
оние приходи чиишто извори се утврдени со со-
јузен закон. 

Член 47 
Приходите и расходите на одделните фондови 

се предвидуваат со самостојна претсметка на фон-
дот која се одобрува како прилог кон буџетот за-
едно со буџетот. 

За составувањето и извршувањето на пресмет-
ките на приходите и расходите на одделните фон-
дови се применуваат прописите за составувањето 
И извршувањето на иретсметките па (приходите и 
расходите на државните органи и установи 



Старана 284 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 24 март 1954 

'Ако расходите на одделните фондови не можат 
да се израмнат ico сопствените приходи, cio за-* 
кснот односно ico одлуката ico која се одобрува бу-
џетот може да се предвиди потребна дотација за 
фондот. 

Ненотрсшените средства на одделните фондови 
се пренесуваат во идната година. 

Vil. Завршна сметка 
Член 48 

Секој наредбодавец зај (извршување на прет-
сметката на приходите и расходите е должен да 
состави завршна сметка за реализираните приходи 
и извршените расходи. 

H аре дбод авецот за извршување! на претсмет-
ката на приходите и расходите на установата со 
самостојно финансирање и на самоуправната уста-

• нова, како и наредбодавецот по одделниот фонд 
составува завршна сметка за финансиското работе-

' ње на установата односно на фондот. 
Завршната сметка но претсметката мора да 

се испрати до државниот секретар за работи на 
општата управа и: за буџет односно до претоеда-< 

• телот на народниот одбор на околната, j p а дот, 
: градската општина со одделни права к на општи-
I ната, во срок од 'два месеца по истекот на сметков* 
! ната година. 

Член 49 
За целокупното извршување на буџетот се со-

ставува завршија сметка. 
Завршната сметка за извршувањето на буџетот 

L ја составува врз основа на завршните сметки за 
: извршување на рретсметките на приходите и расхо-
t дите на државните органи и установи државниот 
I секретар за работи на општата управа и за буџет 
• односно- претседателот на народниот одбор. 
. Завршната сметка за извршувањето на буџетот 
ги содржи како прилози, завршните сметки на 

, установите со самостојно финансирање и на само-
I управните установи, како и завршните сметки за 

финансиското работење на одделните фондови.; 
Завршната сметка за извршувањето на буџе-

, тот заедно со прилозите за минатата година ја под-
j посува извршниот совет односно претседателот на 
. народниот одбор на сколи j ата, градот, градската опи 

штетна со одделни права и на општината на раз гле-* 
•дување до претставничкото тело пред да се донесе' 
буџетот за идната година. 

Завршната сметка се одобрува со закон одно-ч 
сно со одлука. 

Vili. Контрола иа извршувањето на буџетот 
Член 50 

Сојузниот Државен секретар за раб OTPI на оп-
штата управа и за буџет nio сојузниот буџет, репу-
бличкиот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет по буџетот на народната репу-
блика односно комисијата за буџет по буџетот на 
око лиј ата, градот, градската општина со одделни 
права и на општината, Ершат контрола: 

1) на применувањето прописите за пресметува-
ње и наплата еа сопствените приходи на државни-
те органи и установи, за присобираното средствата 
на заеми, разни (и вонредни буџетски приходи, како 
и контрола на применувањето на прописите за на-
плата на таксите; 

2) на извршувањето претсметките на државните 
органи и установи, на установите со самостојно фи-
нансирање, на самоуправните установи и претсмет-. 
ките на одделните фондови; 

3) на трошењето на дотациите што на опште-: 
стоените организации им се дадени од буџетот; 

4) на применувањето прописите за ракување со 
општонародниот имот и материјалот од страна на 
државните органи и установи. 

Член 51 
Сојузниот и републичкиот државен секретар за 

работи на народното стопанство и началникот на 
секретаријатот за стопанство на народниот одбор 
на околната, традот, и градската сгапттша со од-

делни права вршат Контрола на применувањето на 
прописите за пресметување и наплата на сите бу-
џетски приходи освен приходите од точ. 1 на чле-
нот 50, контрола на трошоците на средствата што 
на стопанските организации им се дадени од бу-
џетот како дотации или санација, како и контрола 
на трошењето на средствата за инвестициите што 
се финансираат од буџетот. 

Член 52 
Контролата на извршувањето на претсметката 

на приходите и расходите на Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана се врши по 
посебните прописи што ги донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 53 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за начинот за вршење 'контролата за извр-
шувањето на буџетот. 

Член 54 
Банката преку која се извршува буџетот може 

времено да ги запре исплатите по пресметките на 
државните органи и установи за кои смета дека 
се незаконити. Во тој случај банката е должна вед-
наш да побара државниот секретар за работи на 
општата управа и за буџет односно претседателот 
на народниот одбор на сколи j ата, градот, градската 
општина со одделни права и на општината да до-
несат решение за времено запирање. 

Ако органите од претходниот став не го доне-
сат решението во срок од осум дена no запрената 
исплата, банката е должна да ја изврши времено 
запрената исплата. 

Член 55 
Сојузната народна скупштина може по пред-

лог од Сојузниот извршен совет, по исклучок, ако 
загрози: опасност од сериозни пореметувања во од-
носот ва стоковиот и паричниот фонд или во осно-
вната инвестициона изградба, времено да ја забра-
ни употребата на делот од определените средства 
ио сите буџети и средства на сите фондови нгго 
постојат. 

XI. Преодни и завршни одредби 
Член бб 

Надлежните државни органи ќе донесат про-
писи за формирањето и работењето на фондовите 
што постојат, согласно одредбите од овој закон, во 
срок од 60 дена од денот на објавувањето на овој 
закон 1во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Фондовите што постојат за кои што во срок 
од 60 дена од денот на објавувањето на овој закон 
не се донесат прописи за -нивното формирање и 
работење се укинуваат, а средствата од тие фон-
дови се внесуваат во буџетот на оној орган при, кој 
постоеле. 

Член 57 
Начинот за донесување и извршување на бу-

џетите на автономните единици, начинот за соста-
вување завршните сметки по тие буџети, како и 
контролата на нивното извршување ќе ги пропише 
со закон Народната Република Србија согласно на-
челата од овој Закон. 

Член 58 
По исклучок од чл. 29 на овој закон народните 

одбори можат да донесуваат одлуки за времено) фи-
нансирање п за април 1954 година. j , ( ; , , ' 

Член 59 ; ! ' < ' ; " ' 
Законот за буџетите од 29 декември! Ш 1 тодића! 

{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/51), престанува 
Да важи ico денот на влегувањето во (сила на овој 
Ѕакон. i , ) ' ; j 

Додека не се донесат поблиски прописи за при-
менување на овој закон остануваат во важност 
Уредбата за извршување на буџетот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 24/47), Правилни::-? за извишување 
на буџетот („Службен лист иа ФНРЈ", бр/57/47), И 
прописите донесени врз основа на нив - г Ж т Ш У 
не се во спротивност со овој за,кда» , 1 
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Член 60 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за применување на овој закон. 

Член 61 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", со ва-
жност од I j аку ари 1954 година. 

148. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1954 ГОДИНА 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југослави-
ја и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1954 година, со Зако-
нот за буџетот на Федеративна Народна Република 
Југославија (Сојузниот буџет) за 1954 година, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор одржана на 10 март 1954 година 

на седницата на Соборот на производителите 
одржана на 11 март 1954 година. 

ПР бр. 17 
15 март 1954 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната народна 

скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

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

ЗА 1954 ГОДИНА 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1954 година со одделните 
прилози содржи: 

I Сојузниот буџет: 
со приходи од Дин. 260.114,000.000 
со расходи од „ 260.114,000.000 

Il Пресметките на установите со самостојно 
финансирање: 

со приходи од Дин. 1.470,846.000 
со расходи од „ 1.624,573.040 
и со вишок на расходите од Дин. 153,727.040 

III Прет сметките на одделните фондови: 
со приходи од Дин. 44,215.074 
со расхода од „ 40,254.959 
и со вишок на приходите од Дин. 3,960.115 

Член 2 
- Вишоците ш расходите во пресметките на 

установивте со самостојно финансирање во вкупен 
износ од^Дишри 153,727.040 се покриваат со дота-
цивд pg Сојузнион? буџет,, 

Член 3 
Вишоците на приходите во претсметките на 

одделните фондови во вкупен износ од Динари 
3,960.115 ќе се уплатат во Сојузниот буџет. 

Член 4 
Од предвидениот вишок на приходите во прет-

сметката на Југословенската лотарија во вкупен 
износ од Динари 189,739.600 се распределува на 
општествените организации: 
Сојузот на борците од Народно-

ослободителната војна Дин. 40,983.750 
Сојузот на воените инвалиди од 

војните на Југославија „ 32,445.470 
Сојузот на слепите на Југославија • „ 34,153.220 
Сојузот на глувите на Југославија „ 32,4^5.400 
Југословенскиот црвен крст „ 30,737.800 
а во буџетот ќе се уплати остато-

кот од * „ 18,973.960 

Член 5 
Установите со самостојно финансирање што во 

текст на 1954 година, со успешно организирање из-
вршувањето на задачите предвидени во одобрената 
претсметка за 1954 година, ќе остварат вишок на 
сопствените приходи над планираните ќе внесат во 
своите фондови, во смисла на чл. 5 и 7 од Основ-
ната уредба за установите со самостојно финансии 
p ање, од така остварениот вишок: 

Во фондот за наградување: 
Југословенската лотарија 10%, 
Приемниот центар — — 30%! 

Телеграфската агенција Нова Југославија 10% 
Центарот за техничка и научна докумен-
тација 20% 
Заводот за школска опрема 20*% 
Институтот за млекарство 30% 
Сојузната комисија за преглед на филмови 10%' 

Во фондот за замена и дополнување: 
Југословенската лотарија 40 %\ 
Приемниот центар 70% 
Телеграфската агенција Нова Југославија 90% 
Центарот за техничка и научна докумен-
тација 80% 
Заводот за школска опрема — 80% 
Институтот за. млекарство 70% 

Сојузната комисија за преглед на фил мов pi 90% 
Во резервниот фонд: 

Југословенската лотарија 50% 
Pa спс делбата на вишокот на приходите што 

установата со самостојно финансирање не ќе го 
оствари на начинот предвиден во првиот став од 
овој член ќе се изврши со Законот за завршната 
сметка на ФНРЈ за 1954 година. 

Член 6 
Се овластува Сојузниот извршен совет при уки-

нувањето, спојувањето и именувањето на сојузните 
орган PI и установи да ги распредели расходите одо-
брени во нивните претсметки ка новооснованите 
сојузни органи и установи. Прет сметки те рта ново-
основаните сојузни органи и установи, по предлог 
од Сојузниот извршен совет, ги одобруваат одборите 
за буџет на домовите на Сојузната народна скуп-
штина. 

Член 7 
Се овластува Сојузниот извршен совет при 

спроведувањето на новиот платен систем да ги ра-
спредели на сојузните органи и установи средства-
та предвидени за таа цел во сојузниот буџет. 

Член 8 
На товар на кредитите предвидени во претсмет-

ките на сојузните органи и установи за плаќање на 
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социјалниот придонес не можат да се наголемуваат 
со вирман кредитите одобрени За исплата на лич-
ните расходи. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила. со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", со примена 
од 1 јануари 1954 година. 

149. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ 
ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СЛУЖБА НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за укинување Законот за задолжителна 
служба на медицинскиот персонал, што го усвои 

I Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
' зузниот собор одржана на 11 март 1954 година. 

ПР бр. 15 
15 март 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

'ва Сојузната народна 
скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 

ВА УКИНУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
СЛУЖБА НА МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ 

Член 1 
Се укинува Законот за задолжителна служба 

иа медицинскиот персонал („Службен лист tra 
<Ѕ£>НРЈ", бр. 82/46, бр. 3/49 и 11/61). 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Престануваат да важат сите прописи донесени за-
ради _ извршување Законот за задолжителна слу-
жба на медицинскиот персонал. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

150. 

Врз основа на чл. 40 ст. I од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, а во врска со 
УЛ. 45 и 162 ст. 2 од Правилникот за работа на Со-
борот на производителите, Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Соборот на производителите 
о држана на 11 март 1954 година донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА ИЗГРАДБА 

ЕЛЕКТРАНИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВИ 

Значителното наголемување на индустриското 
производство што се [предвидува јсо Сојузниот оп-

штествен план: за 1954 година тесно е сврзано со 
порастот на производството ка електрична енергија, 
односно со навремено пуштање во работа низа елек-
тростопански објекти што се наоѓаат во завршна 
фаза на изградбата, а за "кои досега се случувало 
да се одлагани срокови за нивното довршување и 
пуштање во работа. 

Бидејќи реализацијата на Сојузниот општествен 
план за 1954 година е сбусловена делум со оствару-
вањето на предвиденото производство на електрич-
ната енергија, Одборот за народно стопанство на 
Соборот јна производителите на Сојузната народна 
скупштина, одржа состанок со градите лиге на елек-
тростопанските објекти чиешто довршување треба 
не само да придонесе кон обезбедување достаточна 
количина електрична енергија за капацитетите што 
постојат туку и да овозможи да се пушти во работа 
низа нови постројки на клучната капитална изград-
ба од големо значење за јакнењето стопанската 
сила на нашата земја. 

На состаноците од 3 и 4 март оваа година е из-
вршена подробна анализа на состојбата на работите 
иа повеќето електрани во изградба и се устано-
вија реалните срокови за нивното пуштање во ра-
бота. Проектантските организации, градежните прет-
пријатија, фабриките за изработка спрема и мон-
тажните претпријатија што учествуваат во изград-
бата на електроните, се обврзаа своите задачи во вр-
ска со таа изградба да ги извршат на време и со 
тоа да го овозможат пуштањето во работа на елек-
траните, и тоа: 

ХЕ Власина II, со капацитет од 10 MV/, да се 
пушти во работа на I. V. 1954 година, 

ХЕ Јајце IX, со капацитет од IO MW, да се 
пушти во работа на I. V. 1954 година, 

ХЕ Овчар Бања, со капацитет од 2,3 MW, да се 
пушти во работа на 15. V. 1954 година, 

ХЕ Рашка, со капацитет од 6 MW, да се 
пушти во работа на I. VI. 1954 година, 

ХЕ Јајце, со капацитет од IO MW, да се 
пушти во работа на I. VI. 1954 година, 

ХЕ Јабланица I агрегат,! со капацитет од; 28 MW, 
да се пушти во работа на 20. VI. 1954 година, 

ХЕ Јабланица II агрегат, со капацитет од 28 MW, 
Да (се пушти но работа на 20. VI. 1954 година, 

ХЕ Глава Зете, ico капацитет од 5 MW, да сз 
(пушти во работа на I. Vili . 1954 година, 

ХЕ Костолац, изградба на IV котел и рекон-
струкција на III котел заради е аго лему вање капа-
цитетот со IO MW, да се пушти во работа на 15. IX. 
1954 година, 

ХЕ Меѓувршје, со капацитет од 2,3 MW, да се 
пушти во работа на I. X. 1954 година, 

ХЕ Власина I, со капацитет од IO MW, да се 
пушти во работа на I. X. 1954 година, 

ХЕ Зворник, I агрегат, со капацитет од 21 MW, 
да се пушти во работа на 15. И. 1955 година, 

ХЕ Зворник, I l агрегат, со капацитет од 21 MW, 
да се пушти во работа на I. IV. 1955 година, 

ХЕ Маврово, I агрегат, со капацитет од 35 MV/, 
да се пушти во работа на 15. Vil. 1955 година, 

ТЕ Коњшчина — наголемување капацитетот на 
40 MW до крајот на 1955 година, 

ХЕ Маврово1, I l агрегат, со капацитет од 35 MW, 
да се пушти во работа во почетокот на 1956 година, 

ХЕ Винодол — да се вградат 180.000 м3 матери-
јали во браната што ќе овозможи производство од 
90 милиони Квч ВО 1954 година, а во 1955 година да; 

се доврши браната Локварка, како и објектите во 
Фу жике и Криле за да се достигне производство од 
180 милиони КЕЧ годишно. 

Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина им препорачува на сите работна 
колективи што учествуваат во изградбата на спо-
менатите електрани; или во изработката на нивната 
опрема да ги извршат своите обврски во Bi?.CKa со 
изградбата на тие објекти во утврдените срокови 
и по можност •тие срокови и да пц скратат. 
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Во врска со тоа, Соборот на произЕод итс лиге на 
Сојузната) народна скупштина му препорачува и на 
Сојузниот извршен совет, на извршните с о в е т на 
народните републики и на народните одбори да им 
ја укажат сета помош на споменатите работни 
колективи (заради отстранување објективните те-
шкотии што го отежнуваат извршувањето на нив-
ните Обврски во врска со изградбата на електраните. 

Собор на производите ли ге 
на Сојузната народна скупштина 

И март 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Соборот на aipоизводителите 
на Сојузната народна скупштина, 

Иван Божкчевих, е. р. 

152. 

Врз основа на точ. И од Одлуката за потврда 
ва уредбите' на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа па приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Член 1 
Во членот 23 од Уредбата за банките и штедил-

ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) точ. 7 
се менува и гласи: 

„7) назначување и разрешување директори на 
главните филијали и филијалите, . како и друти 
службеници на банката за чие назначување и. раз-
решување е овластен со статутот на банката;". 

Член 2 
Во членот 25 ставот I се менува и гласи: 
„Гувернерот, вицегу вернер ите и генералните ди-

ректори во Главната централа ги назначува и раз-
решува Сојузниот извршен совет." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 115 
15 март 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

153. 

Брз основа на чл. 9 од Уредбата за социјалното 
осигурување на службениците во ресорот на вна-
трешните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
15/53) ia во согласност со Сојузниот извршен совет, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАСМЕТУВАЊЕ ПОСТОЈАНИОТ РЕСОРЕН 
(ОДДЕЛЕН) ПРИДАТОК ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ НА ВНАТРЕ-

ШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Пензискиот основ за определување на пензиите 

и мгЈзалидвттте од ПХ група во смисла еа чл. 9 од 
^Уредбата за социјалното осигурување на службени-
ците во ресорот на внатрешните работи, им се наго-

лемува на управните и извршните службеници во 
ресорот на внатрешните работи со износот на посто-
јаниот ресорен одделен) продато:-: што им е опреде-
лен по Правилникот за одделниот додаток на слу-
жбениците во ресорот на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ1', бр. 26/52), односно по Уредбата 
за звањата, платите и дисциплинската одговорност 
на службениците на Управата за државна безбед-
ност. 

jie наполнат сон за определување на пен-
зиите и инвалиднини те од III трупа им се наголемува 
по претходниот став на сите службеници во ресорот 
на внатрешните работи што се преведени од воена 
на цивилна формација по Уредбата за звањата, 
платите и дисциплинската одговорност на службе-
ниците на Управата за државна безбедност, без 
обѕир на звањата во кои се преведени. 

Член 2 
Oso j правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Бр. 4462 

3 март I£5-1 година 
Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 
Согласен: 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зекозиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

154. 

Врз основа на чл. 45 од Уредбата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53) изда-
вам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ЗАПАСИТЕ НА СТОКАТА КАЈ ПРЕТПРИЈАТИ-

ЈАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИКОТАЖА 
1) На 'индустриските претпријатија за производ-

ство на трикотажне конфекција им се признава 
како аконтација на данокот на промет за 1954 го-
дина износот на меѓу фазниот данок на промет што 
е пресметан и платен во 1953 година по нормата од 
12% односно 9% според чл. I тач. 3 и 4 од Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата за Та-
рифата на данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53), и тоа само на занаетите на трико-
тажната конфекција што се нашла кај нив на 31 
декември 1963 година. 

Како аконтација на данокот на промет за 1Ѕ54 
година ќе се смета и разликата помеѓу износот на 
меѓу фазниот данок на промет плате?! по нормата 
од 26% односно 23% според тар. бр. 16 и 17 („Слу-
жбен; лист на ФНРЈ", бр. 1/53) и износот на меѓу-
фаољшот данок на, промет по нормата од 12% одно-
сно 9% според чл. 1 точ. 3 и 4 од Уредбата за из-
мени ш дополненија на Уредбата за Тарифата на 
данокот на промет, и тоа само на залаевте на сто-
ката што се нашла кај нив на 9 ноември 1953 го-
дина. 

Како аконтација на данокот за 1954 година ќе 
се признае и данокот што е платен при набавката 
на трикотажни тканини што са преработени во сто-
ка која се- нашла на стовариштето на претпријатие 
ето на 9 ноември односно на 31 декември 1953 го-* 
дина. 

2) Пресметката по претходната точка претпри-
јатијата за производство на трикотажа ја поднесу-
ваат со потребна документација до финансискиот 
орган на народниот одбор на чие подрачје ит-саат 
свое седиште. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 24 март 1964 
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Финансискиот орган од претходниот став дол-
жен е да ја испита и, провери пресметката кај са-
фије тфетпџијавија. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
^јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2027 
12 март 1954 додана 

Белград 
Државен секретар 

за работни на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

155. 

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за социјалното 
осигурување на службениците во ресорот на вна-
трешните работи („Службен лист на ФНРЈ", број 
35^53), а во согласност со Сојузниот извршен совет, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ТОА КОИ БОЛЕСТИ СЕ СМЕТААТ КАКО 
•НЕСРЕЌА НА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 

РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

I. Поара j сбс лени j ата предвидени во општите 
д о п и с и за социјалното осигурување, како несреќа 
Ila работа се сметаат во смисла на чл. 5 од Уред-
бата за социјалното осигурување на службениците 
во ресорот на внатрешните работи и оболени] ата од 
'следните болести што настапиле како непосредна 
последица од вршењето на службените задачи: 

— кон ге ла цин, родовско стапало и нивни по-
следици ка ј службениците што вршат теренска 
служба: 

— сите акутни белодробни оболенија - (специ-
фични и Е зел е диф ич в и), озеленија на белодробната 
марамица, на зглобовите, нервите (неврмтиси) и на 
бубрезите, што се добивени при вршењето на слу-
жбените задачи псд многу тешки климатски или 
;&руги тешки услови, а што мора да биде службено 
утврдено непосредно по јавувањето на оболеното; 

— сите видови акутни инфективни болести — 
ка ј службениците што вршат служба во казнено-
псправителни установи и карантини, што им ука-
жуваат помош на лицата оболени од овие болести, 
како и оние што Е е и; ат служба на терен каде што 
владее е пи деми j а; 

— труење со бојни отрови — ка ј службениците 
што ракуваат или вежбаат со овие отрови; 

— нервно-психички оболениjа — ка ј управните 
и извршните службеници што вршат извидничка 
служба или служба за извршување на казните, а 
што мора да биде службено утврдено непосредно-
но јавувањето на оболен,исто. 

II. Надлежната инвалидско-пензиона комисија 
е должна да констатира во наодот за работната 
способност на осигуреникот дали обол винето од точ. 
I на ова решение, како и оболгпието што по оп-
штите прописи за социјалното осигурување се сме-
та ка.-vo несреќа на работа, настапило како непо-
средна последица од вршењето на службата. Овса 
констатација ќе ја изврши И Л Е З . ли де и o - не и з и е и а та 
комисија цепејќи ја природата на оболениов и 
условите под кои нг е reni; ло тоа/ а спрема службе-
ните под атови што ќе и' ги испрати органот за 
внатрешни работи кој го упатува осигурен:::,кот 
ка преглед. 

III. Ora решение в а zi и и за сите случаи на 
обол екија mio како непосредна псе ле дица ед кр-

шењето на службата настапиле по 31 март 1953 го-
дина, а до денот на влегувањето во сила на ова 
решение. 

За оболението што настапило ЕО времето цити-
рано во претходниот став, а за кое со ова решение 
е определено дека непосредно по неговото јавување 
ќе се утврди службено, органот за внатрешни ра-
боти што го упатува осигуреникот на преглед кз 
испрати до надлежната инвалидско-пензиона коми-
сија податоци кога и под кои услови настапило. 

Постапката за определување на пензиите и ин-* 
вал иднините поради овие оболенија, ако не е за-
почната по службена должност, може да се започне 
по барање од осигуреникот. Осигуреникот може да' 

поднесе ова барање најдоцна во срок од една 
i идила од влегувањето во сила на ова решение. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 4461 
3 март 1954 годЛЛа 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

Согласен: 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. 
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