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150. 

У К А З 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Прет-
седателот на Републиката го прогласува Законот 
за селско-стопанскиот земјишен фонд на општо-
народниот имот и 3с1 доделување земја на селско-
сто-панските организации, што го усвоија Сојузно-
то веќе и Веќето на народите на Народната скуп-
штина на ФНРЈ на своите седници одржани на 
22 мај 1953 година, а кој гласи: 

За да се оствари уставното начело земја-
та да им припаѓа на оние што ја обработуваат; 
за да се заштити работниот селанец од екс-
плоатација, за да се обезбеди развојот на сел-
ското-стопанство во согласност со социјали-
стичките општествени односи, како и за да се 
обезбеди правото на сопственост на работните 
селани на земјата што ја обработуваат со сво-
јата лична работа, Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија 
донесува 

З А К О Н 
ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД 
НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ И ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ ЗЕМЈА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Се формира селско-стопански земјишен фонд 
на општонародниот имот во кој влегува сето селско-
стопанско земјиште во општонароден имот. 

Член 2 
Земјата во општонароден имот не може да се 

отуѓува, освен во случаи предвидени со закон. 

Член 3 
Во селско-стопанскиот земјишен фонд влегува 

81 станува општонароден имот обработливото сел-
ско-стопанско земјиште од земјоделците преку 10 
хектари. 

Член 4 
Извршниот совет на народната република може 

Да пропише на сопствениците да им се остави во 
сопственост повеќе обработлива земја од максиму-
мот определен со претходниот член, и тоа: 

1) на фамилијарните задруги составени од не-
колку потесни фамилии, во краиштата каде што се 
уобичаени такви задруги, но најмногу до 15 хектари; 

2) на фамилијарните задруги со голем број ф а -
милии, во краиштата каде што дел од населението 
живее во такви задруги, и преку 15 хектари; 

3) на сите домаќинства во краиштата каде што 
земјиштето во поголем дел е од слаб квалитет и 
каде што обработката се врши екстензивно, но 
најмногу до 15 хектари, 

Републичкиот извршен совет ги определува кра-
иштата во кои ќе се применуваат неговите прописи 
донесени врз основа на претходниот став. 

Во краиштата каде што постојат виничарски и 
слични односи, со закон на народната република 
можат таквите односи да се укинат и да се про-
пише, независно од одредбите на овој закон, земјата 
во поглед на која постојат такви односи да станува 
општонароден имот во целост или делум, со тоа 
што земја до определената големина да може да 
се остави во сопственост на сопственикот. Во овие 
прописи ќе се определи висината и начинот на 
плаќањето на надокнадата на сопствениците за таа 
земја. 

Член 5 
Сопствениците чијашто земја, врз о с ^ з а на 

овој закон или прописите на народната република 
донесени врз основа на него, станала општонароден 
имот, имаат право на над окна да за таа земја. 

Член 6 
Земјоделците не можат да имаат во сопстве-

ност повеќе земја од максимумот определен со овој 
закон, ни инаку да користат земја преку тој мак-
симум, освен во случаите определени со овој закон. 

Се гарантира правото^ на сопственост на соп-
ствениците на земја која не го преминува макси-
мумот определен со овој закон. 

Член 7 
Земјата од селско-стопанскиот земјишен фонд 

им се доделува на селско-стопанските организации 
на трајно користење. 

Како селско-стопанска организација во смисла 
на овој закон се сметаат земјоделските задруги, сел.-
ско-стопанските добра и. другите стопански органи-
зации и установи што се занимаваат со се л ско-сто-
панска дејност. 

Член 8 
Земјата и' се доделува само на онаа задружна 

организација чиишто потврдени и регистрирани пра-
вила во поглед на земјата што се обработува со 
заедничка работа содржат следни начела: 

— со селско-стопанското производство на орга-
низацијата да управуваат само оние производители 
што учествуваат во него без обѕир на нивните 
имотни односи со организацијата во поглед на зе-
мјата што ја внееле во неа; 

— делот на доходот (платниот фонд) од селско-
стопанското производство да се дели, врз основа 
на тарифен правилник, само помеѓу лицата што 
работат на работи во врска со тоа селско с слан-
ско производство, како нивна заработка в'4 пари, 
врз базата на учеството во работата; 

— за начинот на работењето и организацијата 
на работата да ги применуваат прописите што ва-
жат за селско-стопанските добра. 

Член 9 
Ако престане земјоделска задруга земјата во 

задружна сопственост станува општонароден имот. 



Страна 206 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 27 мај 1953 

Член 10 
Во народната република се формира комисија 

за селско-стопански земјишен фонд. 
Извршниот совет на Народна Република Ср-

бија може да определи комисија за селско-стопан-
ски земјишен фонд да се формира и во автоном-
ните единици. 

Комисијата се грижи за правилното спроведу-
вање на одредбите од овој закон, врши надзор над 
работата на околиските комисии за селско-стопан-
ски земјишен фонд и решава во втор степен во 
случаите определени со овој закон. 

Член И 
Комисијата за селско-стопански земјишен фонд 

на народната република е составена од претседател 
и потребен број членови. 

Претседателот и членовите на комисијата ги 
именува републичкиот извршен совет. 

Претседателот на комисијата се именува од ре-
дот на членовите на републичкиот извршен совет. 

Поблиски прописи за комисијата за селско-сто-
пански земјишен фонд на народната република до-
несува, по потреба, републичкиот извршен совет. 

Член 12 
Правата и должностите што му се определени 

со овој закон на народниот одбор на околијата ги 
има и народниот одбор на градот. 

II. Управување со селско-стопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот 

Член 13 
Со селско-стопанскиот земјишен фонд на општо-

народниот имот управува народниот одбор на око-
лијата. 

Селско-стопанските организации на коишто им 
е доделено земјиште од селско-стопанскиот земји-
шен фонд се здобиваат со правото на користење 
на него 

Околискиот народен одбор не може да распо-
лага со земјата на која што имаат селско-стопан-
ските организации право на користење, освен во 
случаите и на начинот предвиден со овој закон. 

\ Член 14 
Народниот одбор на околијата е должен да води 

евиденција за земјата што влегува во селско-сто-
панскиот земјишен фонд на општонародниот имот. 

Начинот за водење евиденција го пропишува 
сојузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Член 15 
Земјата што влегува во селско-стопанскиот зе-

мјишен фонд се запишува во земјишните книги како 
општонароден имот.. 

Во земјишните книги се запишува и правото 
на користење на селско-стопанските организации. 

Запишувањето на општонародниот имот во зе-
мјишните книги се врши по барање од народниот 
одбор на околијата, а запишувањето на правото на 
користење по барање од стопанската организација, 

Член 16 
Селско-стопанското земјиште во општонароден 

имот на кое не постои право на користење на сел-
ско-стопанската организација, народниот одбор на 
околијата може да го замени за друга земја од 
иста вредност, или да го продаде под услов за по-
стигнатата цена да купи друга земја од иста вред-
ност. 

Постапката за замена и отуѓување во смисла на 
претходниот став, како и постапката за замена во 
смисла на чл. 33 од овој закон ќе ја пропише Со-
јузниот извршен совет. 

Член 17 
Ако во селско-стопанскиот земјишен фонд има 

земја што не им е дадена на користење на селско-

стопанските организации, ни оставена на користење 
на поранешните сопственици, ниту се користи за 
други општокорисни цели, а нема можност да се 
основа селско-стопанска организација, народниот 
одбор на околијата е должен да се грижи за обра-
ботката на таа земја. 

Член 18 
Утрини, пасишта и други земјишта во општо-

народен имот што не се обработени остануваат на 
користење на селото и на други слични заедници. 

На селото и на други слични заедници може, 
за нивните општи потреби, да им се доделува на 
користење и земја од селско-стопанскиот земјишен 
фонд. 

Поблиски прописи за вршење на правото на 
користење од претходните ставови ќе донесат на-
родните републики. 

III. Утврдуваше на земјата што станува општона-
роден имот 

Член 19 
Обработливата земја на сопствениците, преку 

максимумот определен со овој закон или со про-
писите донесени врз основа на него, што станува 
општонароден имот, ја утврдува околиската коми-
сија за селско-стопански земјишен фонд. 

V Како обработлива земја се сметаат ораници, 
градини, овошни градини, лозја, ливади и пасишта 
подигнати на обработлива земја, било спрема со-
стојбата на катастарот или спрема фактичната со-
стојба. 

Член 20 
Околиската комисија за селско-стопански зе-

мјишен фонд се состои од пет члена. 
Секој член си има заменик. 
Претседателот на комисијата, членовите и нив-

ните заменици ги определува народниот одбор на 
околијата. Претседателот на комисијата се назна-
чува од редот на судиите на околискиот суд. 

Член 21 
Околиската комисија ќе прибави, врз основа на 

земјишните книги и на друг згоден начин, за секое 
домаќинство во подрачјето на околијата, чија обра-
ботлива земја го преминува максимумот определен 
со овој закон или со прописите донесени врз основа 
на него, податоци за тоа колку има вкупно обра-
ботлива земја такво домаќинство. 

Во вкупната количина на обработливата земја 
на домаќинството се засметува како обработливата 
земја од старешината на домаќинството, така и 
обработливата земја од членовите на неговото до-
маќинство, без обѕир на чие име правото на соп-
ственост на земјата е запишано во земјишните 
книги. 

Околиската комисија е должна да го сослуша 
старешината на домаќинството и другите членови 
на домаќинството, што се сопственици на земја, за 
количината на нивната обработлива земја, како и 
за тоа за која земја предлагаат да биде издвоена 
за селско-стопанскиот земјишен фонд. 

Домаќинството го сочинуваат лицата што за-
еднички обработуваат исто селско-стопанско сто-
панство или делат приходи од него. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе уредба за 
уредување на имотните односи помеѓу членовите 
на домаќинството чија земја врз основа на овој 
закон станала општонароден имот, со тоа што овие 
односи да ги расправа околискиот суд во вонпар-
нична постапка. ј 

! Член 22 ! 
Врз основа на прибавените податоци и утврде-

ните факти спрема претходниот член, околиската 
комисија донесува решение со кое ја определува 
обработливата земја на домаќинството што се из-
двојува и како општонароден имот внесува во сел-
ско-стопанскиот земјишен фонд, и ја утврдува ви-
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сината на надокнадата за земјата, засадите и згра-
дите. 

Во селско-стопанскиот земјишен фонд нема да 
се внесува земјиште со згради, освен земјиште со 
згради што служат за неговото стопанско кори-
стење. 

Околиската комисија ќе води сметка во земји-
шниот фонд да се внесува во прв ред земјиште без 
засади, а ако не е тоа можно, дури тогаш земјиште 
со засади. 

Член 23 
Надокнадата за земјата се определува во ви-

сина од 30 до 100 илјади динари за еден хектар 
обработлива земја. Висината на надокнадата ја 
определува Сојузниот извршен совет спрема кул-
турата и класификацијата на земјата. 

Висината на надокнадата за извршените инве-
стиции за лозја, овошни градини, хмеларници и 
други долгогодишни засади, како и за зградите и 
други објекти се определува со проценка според 
циркулативната вредност. 

Член 24 
Надокнадата од претходниот член им се испла-

тува на поранешните сопственици во срок од 2() го-,, 
дини, без камата, во годишни ратгсГспоред скалата 
што ја определува Сојузниот извршен совет. 

Во износ на надокнадата на поранешните соп-
ственици им се издаваат обврзници, кои гласат на 
доносителот. 

Со правото на надокнада поранешниот сопстве-
ник се здобива кога ќе престане да ја користи зе-
мјата. 

Надокнадата се исплатува од сојузниот буџет, 
За исплата на надокнадата по обврзниците га-

рантира Федеративна Народна Република Југосла-
вија. 

Член 25 
Решението на околиската комисија за издвоју-

вање земја за селско-стопанскиот земјишен фонд 
мора да биде образложено. 

Решението се испраќа до поранешниот сопстве-
ник на земјата и до народниот одбор на околијата. 

Член 26 
Поранешниот сопственик на земјата и народ-

ниот одбор на околијата можат, во срок од 30 дена 
по приемот на решението од околиската комисија, 
да бараат со тужба кај окружниот суд надлежен 
според седиштето на околиската комисија да се 
преправи тоа решение. 

Преправање на решение може да се бара со 
тужба само во поглед на прашањето дали постојат 
услови за издвојувањето на земјата за селско-сто-
панскиот земјишен фонд, во поглед на количината 
на земјата што се издвојува за селско-стопанскиот 
земјишен фонд, како и во поглед на висината на 
надокнадата. 

Странката може да поднесе жалба против ре-
шението од околиската комисија до републичката 
комисија за селско-стопански земјишен фонд, но 
само во поглед на барањето место издвоената земја 
да се издвои друга земја од истиот сопственик. 

Жалбата се подава во срок од 15 дена по при-
емот на решението од околиската комисија, а ако 

^ е подадена тужба во поглед на издвојувањето нги^ 
земјата за селско-стопанскиот земјишен фонд илтДЈг 
количината на земјата што се издвојува, тогаш' 
жалбата се подава во срок од 15 дена по приемот 
на правосилната судска одлука. 

Против решението од републичката комисија не 
може да се започне управен спор. 

Ако е подадена жалба до републичката коми-
сија, тужбата во поглед на висината на надокнадата ^ 
се подава во срок од 30 дена по приемот на реше-Л\ 
ни сто од републичката комисија. 

Член 27 
Земјата што е издвоена врз основа на право-

силното решение и внесена во селско-стопанскиот 

земјишен фонд му се остава на бесплатно користење 
на поранешниот сопственик, се' додека не ќе биде 
доделена на користење на селско-стопанска орга-
низација. 

Народниот одбор на околијата може да реши, 
во согласност со републичката комисија за селско-
стопански земјишен фонд, земјата што влегува во 
тој фонд да му се остави на бесплатно користење 
на поранешниот сопственик и да не се доделува на 
селско-стопанска организација, во случај кога се 
работи за домаќинство со голем број членови и земја 
што недава за тоа домаќинство доволен принос. 

Поранешниот сопственик е должен да ја кори-
сти земјата што му е оставена на користење спо-
ред нејзината намена, со внимание на добар с е -
ланин. 

IV. Постапка за доделување на земјата 
Член 28 

Постапката за доделување на земјата се запо-
чнува врз основа на писмено барање од селско-сто-
панската организација да и' се додели земја. 

Постапката за доделување земја може да се за-
почне и врз основа на барање од група земјоделци 
и селско-стопански работници што имаат намера да 
основат селско-стопанска организација. 

Во тој случај земјата може да се додели дури 
кога ќе биде основана селско-стопанската органи-
зација. 

Барањето за доделување земја се подава до 
народниот одбор на околијата. 

Во барањето треба да се образложи потребата 
за доделување земја, и да се цитира која количина 
земја, за кои култури и на кое место се бара. 

Член 29 
За подаденото барање за доделување земја на-

родниот одбор на околијата решава на седници на 
своите собори. 

Пред да донесе решение, народниот одбор на 
околијата ќе провери и, по потреба, ќе ги дополни 
податоците што се изнесени во барањето. 

Кога се работи за барање на земјоделска за-
друга, народниот одбор на околијата ќе прибави 
претходно мислење од околискиот сојуз на земјо-
делските задруги. 

Член 30 
Ако реши да се додели земја на селско-стопанска 

организација, народниот одбор на околијата наедно 
ќе определи колку земја ќе и' се додели, во кое 
место и кои парцели. 

Против решението од народниот одбор на око-
лијата, со кое се усвојува или одбива барањето за 
доделување земја, селско-стопанската организација 
може да подаде жалба до републичкиот извршен 
совет во срок од 15 дена по приемот на решението. 

Републичката комисија за селско-стопански зе-
мјишен фонд може да го запре извршувањето на 
решението за доделување земја од народниот од-
бор на околијата, и да поднесе барање до републич-
киот извршен совет да го укине или измени тоа ре-
шение. 

Член 31 
-врз основа на правосилното решение со кое се 

доделува земја на селско-стопанската организација, 
околискиот суд ќе го запише во земјишните книги 
нејзиното право на користење на доделената земја. 

Член 32 
Земјата што му е оставена на користење на 

поранешниот сопственик може да се предаде на 
селско-стопанска организација во времето од 1 
октомври до заклучно 31 декември истата година, 
но не пред да бидат плодовите собрани. 

Предавање на земјата на селско-стопанската 
организација може да се изврши и пред 1 октомври, 
ако поранешниот сопственик ги собрал плодовите 
од земјата. 
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За предавањето на земјата поранешниот соп-
ственик мора да биде известен најмалку два ме-
сеца порано. 

Предавањето на земјата ќе се изврши на са-
мото место и за тоа ќе се состави записник. 

Член 33 
Селско-стопанската организација има право да 

Ја користи доделената земја за селско-стопански 
цели. 

Таа е должна да ја користи земјата рационално 
со внимание на добар стопати. 

Селско-стопанската организација не може да 
располага со доделената земја, но може, по овла-
стеше од народниот одбор на околијата, да изврши 
замена на доделената земја за друга земја, или да 
ја продаде доделената земја под услов за постигна-
тата цена да купи друга определена земја. 

Селско-стопанската организација не може да ја 
даде доделената земја другему на користење, но 
може да му предложи на народниот одбор на око-
лијата правото на користење да го пренесе на друга 
селско-стопанска организација. 
У. Одземање на земјата доделена на селско-стопан-

ските организации 
Член 34 

На земјоделската задруга може да и' се одземе 
земјата што и' е доделена само ако престане да биде 
организирана на начинот определен со овој закон 
(чл. 8). 

Земјата може да и' се одземе на земјоделската 
задруга само во времето од 1 октомври до заклучно 
31 декември истата година, ако задругата е изве-
стена најмалку три месеца напред за решението 
за одземање на земјата. 

Член 35 
Решение за одземање на земјата донесува на-

родниот одбор на околијата на седници на своите 
собори. 

Против тоа решение може да се подаде жалба 
до републичкиот извршен совет. 

VI. Казнени одредби 
Член 36 

Тој што со намера да оневозможи или пречи 
Внесување земја во селско-стопанскиот земјишен 
фонд, ќе отуѓи земја, или изврши делба на земјата 
или даде невистинити или непотполни податоци за 
количината или културата на својата земја или зе-
мјата на членовите на своето домаќинство, или даде 
невистинити или непотполни податоци за бројот на 
членовите на своето домаќинство, или за своето или 
за нивното занимање, ќе се казни со парична казна 
или со затвор до една година. 

Со иста казна ќе се казни и лицето кое со на-
мерата од претходниот став ќе склучи фиктивен 
договор за отуѓување или делба на земјата. 

Договорите за отуѓување и делба на земјата од 
претходните ставови се ништавни. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 37 

Земјата што ќе биде издвоена и внесена во сел-
ско-стопанскиот земјишен фонд во текот на 1953 
година може да им се доделува на селско-стопан-
ските организации и пред 1 октомври 1953 година, 
ако селско-стопанската организација и поранешниот 
сопственик ќе се согласат за надокнадата на вредно-
ста на посевите и плодовите на доделената земја. 

Член 38 
Членовите на селанска работна задруга што 

имаат обработлива земја преку законскиот макси-
мум го добиваат, при излегувањето од задругата по 
Уредбата за имотните односи и за реорганизација 
на селанските работни задруги, само оној дел што 
заедно со нивната окуќнина изнесува законски 

максимум, додека земјата преку тој максимум се 
внесува во селско-стопанскиот земјишен фонд. 

Во селско-стопанскиот земјишен фонд се вне-
сува и обработливата земја преку законскиот мак-
симум од членовите на селанска работна задруга 
што остануваат во задругата. 

Во случаите од претходните ставови народниот 
одбор на околијата може да реши, по барање од 
се ланската работна задруга, земјата што ја внесле 
во задруга нејзините членови, а која го преминува 
законскиот максимум и се внесува во селско-сто-
панскиот земјишен фонд, да и' остане на задругата 
на користење ако ги сообрази задругата своите 
правила кон членот 8 од овој закон. 

Член 39 
На селанските работни задруги може по исклу-

чок да им се доделува земја, иако не ги исполну-
ваат условите од чл. 8 од овој закон, ако се обврзат 
дека во срок од една година ќе ги сообразат своите 
правила и организацијата кон тие услови. 

Член 40 
По исклучок од одредбите на чл. 9 од овој за-

кон, земјата што ја внесле сопствениците во се лан-
ски работни задруги кои постоеле пред да влезе во 
сила овој закон, откажувајќи се од правото на 
сопственост на таа земја (IV тип) не станува оп-
штонароден имот во случај на разрешување на 
задружните односи во тие задруга по Уредбата за 
имотните односи и за реорганизација на се ланските 
работни задруги. 

Член 41 
Одредбите од Уредбата за арондација на зе-

мјиштето на селско-стопанските добра и селанските 
работни задруги се применуваат на арондацијата на 
земјиштето на сите селско-стопански организа-
ции на кои може по одредбите од овој закон да им 
се доделува земја од селско-стопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот. 

Селско-стопанската организација може, неза-
висно од одредбата на ст. 1 чл. 1 од уредбата за 
арондација, при доделување земја по овој закон 
да бара арондација на својата земја со цел да се 
создадат единствени земјишни потеси или ком-
плекси. 

Одредбите од чл. 2 на таа уредба престануваат 
да важат со денот на влегувањето во сила на овој 
закон, 

Член 42 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат прописите што се во спротивност 
со неговите одредби. 

Доколку лица што не се земјоделци имаат зе-
мја преку максимумот определен со законите за 
аграрната реформа и колонизација, вишокот на 
земјата преку тој максимум се внесува во селско-
стопанскиот земјишен фонд како општонароден 
имот. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву^ 

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

ПР бр. 8 
27 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р, 

Претседател на Сојузното веќе, 
Владимир Симиќ, с. р. 

Потпретседател на Веќето на народите, 
Митра Митровиќ, с. р. 
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151. 
У К А З 

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, Прет-
седателот на Републиката го прогласува Законот 
за правната положба на верските заедници, што 
го усвоија Сојузното веќе и Веќето на народите 
на Народната скупштина на ФНРЈ на своите сед-
ници одржани на 22 мај 1953 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ВЕРСКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Општи одредби 

Член 1 
На граѓаните на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија им се гарантира слободата на 
совеста и слободата на вероисповедта. 

Граѓаните на Федеративна Народна Република 
Југославија можат да припаѓаат на која и да било 
вероисповед или на која и да било верска заедница 
или да не припаѓаат на ниедна од нив. 

Исповеданието на верата е приватна работа на 
граѓаните. 

Член 2 
Граѓаните можат слободно да осниваат верски 

заедници. 
Сите вероисповеди уживаат еднакви права и 

сите верски заедници имаат иста правна положба. 
Дејноста на верските заедници мора да биде 

во согласност со Уставот и законите. 
Член 3 

Верските заедници се слободни во вршењето 
на верските работи и верските обреди. 

Верските заедници можат да издаваат и ра-
стураат верски печат. Во поглед на верскиот печат 
важат општите прописи за печатот. 

Член 4 
Школата е одвоена од црквата. 
Верската настава (катихезација) во црквите, 

храмовите односно во други простории што се 
определени за тоа, е слободна. 

Верските заедници можат слободно да осниваат 
одделни верски школи (непотполни средни, средни 
и виши школи) за подготвување свештеници и да 
управуваат со тие школи. 

Член 5 
Забранета е злоупотреба на верските работи, 

верската настава, верскиот печат, верските обреди 
и други манифестации на верските чувства за по-
литички цели. 

Забрането е да се предизвикува или распирува 
верска нетрпеливост, омраза или раздор. 

Забрането е да се попречуваат верски собори, 
верска настава, верски обреди или други манифе-
стации на верските чувства. 

Член 6 
Никој не може на кој и да било начин да биде 

присилен да стане член на некоја верска заедница, 
да остане член на таква заедница или да истапи 
ед неа. 

Никој не може на кој и да било начин да биде 
присилен да учествува во верски обреди, процесни 
и други манифестации на верските чувства. 

Никој не може да им забрани на граѓаните да 
учествуваат во верските обреди и во другите ма-
нифестации на верските чувства. 

Никој не може да присили член на верска за-
едница да не ги користи правата што му припа-
ѓаат како на граѓанин по Уставот и законите. 

Член 7 
Граѓаните не можат да бидат ограничени во 

правата што им припаѓаат по законот поради сво-
ите верски убедувања, поради припадноста на не-
која вероисповед или на некоја верска заедница, 
или поради учеството во вршењето на верски обре-
ди и други манифестации на верските чувства. 

Верските 'заедници, нивните свештеници, вер-
ските претставници или припадници на некоја ве-
роисповед не можат да уживаат одделни предим-
ства, привилегии или одделна заштита. 

Припадноста на некоја вероисповед или испо-
веданието на некоја вера не го ослободува никого 
од општите граѓански, воени или други должности 
што мораат граѓаните да ги вршат врз основа на 
законите. 

Член 8 
Верските заедници и нивните соодветни органи 

се правни лица по граѓанското право. 
Член 9 

Свештениците на поодделни вероисповеди има-
ат право да осниваат свои свештенички здруже-
нија. 

Во поглед на овие здруженија важат општите 
прописи за здруженијата. 

Член 10 
Одлуките на верските заедници во брачните 

спорови и во предметите од дисциплински карак-
тер, како и другите одлуки на верските заедници, 
немаат дејство надвор од верската заедница. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет и републичките извр-

шни совети можат да им даваат материјална по-
мош на верските заедници. Со одлуката со која се 
доделува помошта може да се определи ,и целта 
за која помошта или нејзин дел може да се упо-
треби. 

Верските заедници располагаат сами со доде-
лените материјални средства, а ако е помошта да-
дена за определена цел, може да се бара од вер-
ските заедници да поднесат извештај за употре-
бата на доделените, средства. 

Член 12 
Никој не може да биде присилен ниту спречен 

да дава прилози за верски цели. 
Собирање на прилози, за вфски цели е сло-

бодно во црквите, храмовите и во другите про-
стори што се определени за тоа. Надвор од овие 
места собирање на прилози може да се врши само 
по одобрение од народниот одбор на околијата од-
носно градот. 

Свештениците можат да примаат награда во 
пари или на друг уобичаен начин за вршењето на 
верските обреди што ги вршат по барање на пое-
дини лица, без обѕир дали се врши верскиот обред 
во цркви односно храмови, во куќите на верните 
или на друго место на кое се врши уобичаено 
обредот. 

Вршење на верските обреди 
Член 13 

Верските обреди што се вршат во собири можат 
слободно да се вршат во цркви, храмови и други 
Јавни простории што ги определиле верските за-
едници за вршење на верските обреди, како и во 
дворови, порти, гробишта и во други јавни про-
стори сврзани со црквите односно храмовите. 

Одржување литии, процесни и други верски 
обреди надвор од просторите наведени во претход-
ниот став, може да одобри народниот одбор на око-
лијата односно градот врз основа на прописите од 
републичкиот извршен совет. 

Одредбата од претходниот став на овој закон 
не се однесува до верските обреди во врска со 
фамилијарното славење, венчање и закоп. 
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Надлежниот народен одбор на околијата одно-
сно градот може, во рамките на преземените општи 
мерки за заштита на народното здравје и јавниот 
ред, да забрани одржување на верски собири за 
времето додека траат околностите заради кои се 
преземени наведените мерки. 

Член 14 
Актот на крштевање и актот на обрезување на 

малолетни лица може да се врши само по барање 
на еден од родителите односно на старателот. Ако 
е малолетното лице постаро од десет години по-
требна е и негова согласност. 

Член 15 
Венчаното по верските обреди може да се из-

врши само по склучување на бракот пред надле-
жниот државен орган, а крштевањето само по 
запишувањето во матичната книга на родените. 

Член 16 
Лицата што се наоѓаат во болници, домови за 

старци, интерната и слични заводи и установи мо-
жат во границите на куќниот ред да вршат испо-
вед ание на својата вера, а може да ги посетува 
Свештеник, ако тие го бараат тоа. 

Член 17 
Ѕвоната по црквите и храмовите и црковните 

згради можат да се употребат и за ѕвонење во слу-
чај на општа опасност (пожар, поплава и сл.). 
Верскиот претставник кој управува со црковните 
згради не може да одбие ѕвоната да се употребат 
во таков случај. 

Вршење на верската настава 
Член 18 

Верските заедници сами управуваат со шко-
лите за подготвување свештеници, слободно ја 
определуваат програмата и планот на наставата и 
слободни се во определувањето на наставниците. 

Државата врши само општ надзор над рабо-
тата на верските школи, 

Член 19 
Верската настава (катихезација) учениците на 

редовните школи не можат да ја посетуваат во 
школските часови. За посетување на верска на-
става потребно е одобрение од обата родитела од-
носно од старателот и согласност на малолетникот. 

Школите за подготвување свештеници можат 
да ги посетуваат само лицата што го завршиле 
задолжителното основно школување. 

Член 20 
Лицата што ги посетуваат школите за подгот-

тување свештеници можат да ги уживаат правата 
што им се признаваат на лицата што се на школу-
вање. 

Поблиски прописи за уживањето на овие права 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Завршни одредби 
Член 21 

За повреда на прописите од овој закон, доколку 
тие повреди не претставуваат кривично дело, сто-
рителот ќе се казни за прекршок со парична ка-
зна до 10.000 динари или со затвор до 15 дена. 

Член 22 
Кога со злоупотребата на верската настава е ' 

сторено кривично дело судот може, покрај казните 
предвидени во законот, да изрече и затворање на 
верската школа за време од една до десет години. 

Член 23 
Сојузниот извршен совет односно републичките 

извршни совети ќе се грижат за извршувањето на 
овој закон и по потреба ќе донесуваат поблиски 
прописи за неговото извршување. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
ПР бр. 7 

27 мај 1953 годи.., а 
Белград 

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

Претседател на Сојузното веќе, 
Владимир Симиќ, с. р. 

Потпретседател на Веќето на народите. 
Митра Митровиќ, с. р. 

152, 

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за време-
но определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Се одобрува Упатството за проценка на 
основните средства во стопанството со прилозите 
(нормативи на . економската застареност, просеч-
ниот век на траењето и годишното инвестиционо 
одржување, и номенклатурата на основните сред-
ства), што го донесе Централната комисија за про-
ценка на основните средства на 18 мај 1953 година. 

2. Стопанските организации се должни, спрема 
горе цитираното упатство и неговите прилози, на-
времено да ги извршат сите потребни подготви-
телни работи во врска со проценката на основните 
средства и да соработуваат со комисиите опреде-
лени за спроведување на проценката. 

3. Упатството за проценка на основците сред-
ства ќе се објави како одделно издание на Соју-
зниот завод за стопанско планирање. 

Бр. 6241 
19 мај 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с; р. 

153. 

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за организа-
ција на неговата администрација („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ 

ОГРЕВ 
1. Народната банка на ФНРЈ и месните ште-

дилници можат да им одобруваат кредити за ку-
пување огрев (огревно дрво, црн јаглен и лигнит) 
на работниците и службениците што се постојано 
на работа во државните стопански претпријатија, 
надлештва и установи, на работниците и службе-
ниците што се постојано на работа во општестве-
ните и задружните организации и нивните прет-
пријатија, како и на личните и фамилијарните 
пензионери и инвалиди. 
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2. Кредитите за купување огрев се одобруваат 
под следни услови: 

а) висината на отплата не може да прејде една 
третина од месечните принадлежности (без детски 
додаток), вклучувајќи ги запирањата што ги има 
корисникот на кредитот по други кредити и об-
врски; 

б) кредитот мора да се отплати најдоцна за 10 
месеци во месечни рати; 

в) каматата по овие кредити изнесува 6% го-
дишно; 

г) исплатата на одобрениот кредит му се' врши 
на корисникот со бариран чек со ознака на самиот 
чек дека може овој да се употреби исклучиво за 
купување огрев. Ако барираниот чек гласи на 
износ поголем за преку 500 динари од вредноста 
на купениот огрев, претпријатието е должно да му 
издаде на купувачот потврда за износот на разли-
ката и тој износ веднаш да и' го вирманиса на 
банката (што го издала чекот) за да го намали 
долгот на корисникот на кредитот. 

3) Како обезбедување за отплата на кредитот 
служи бланко меница . со акцепт на должникот, 
гаранција од едно кредитно способно лице и адми-. 
нистративна забрана на заработката, платата, ин-ч 
валиднината односно пензијата. 

На обезбедувањата, молбите и други исправи, 
освен мениците, што се даваат во врска со одобру-
вањето на кредитот по ова решение, не се плаќа 
такса. 

4. Работниците и службениците ќе добиваат 
кредити преку претпријатието (надлепггвото, уста-
новата и организацијата) во кое се на работа. 

ЈГ Претпријатијата (надлештвата, установите, ор-
/ганизациите) ќе испратат до банката, списоци на ба-

( рачите на кредит со податоци за висината на кре-
I дитот, висината на ратите за отплата и сроковите 
\Јза отплата. 

Пензионерите и инвалидите ќе добиваат кре-
дити непосредно од банката. 

5. Исплатните благајни се должни редовно се-
кој месец да ги запираат месечните рати за отплата 
на кредитот и најдоцна до осмиот во месецот, од-
носно во срок од осум дена по исплатата на зара-
ботите и платите, да ги испраќаат до банката што 
го одобрила кредитот. 

6. Претпријатијата, надлештвата, установите и 
организациите од точ. 1 на ова решение се должни 
да ја известуваат банката за сите промени (пре-
местување и сл.) што ќе настанат кај поодделни 
корисници на кредитот, 

Ако се премести корисникот на кредитот во 
друго претпријатие (установа, надлештво, органи-
зација), треба да се извести и новата исплатна бла-
гајна за обврската на корисникот на кредитот. Но-
вата исплатна благајна ќе постапува натаму според 
одредбата на точ. 5 од ова решение. 

7. Во станбените згради со централно греење за-у 
купците на станови можат да се погодат за заед-
ничко користење на кредит за купување огрев по-
требен за централното греење, и за тоа да склучат 
договор со сопственикот на зградата односно со 
управата на станбена зграда во општествената 
сопственост. 

Со договорот се регулира обврската на секој за-
купец на стан во поглед на висината на долгот 
(кредитот), начинот за отплата на долгот и начи-
нот за давање обезбедување на банката за отплата 
на кредитот по обврската на секој закупец. 

Сопс;твеникот на зградата односно управата на 
станбена зграда во општествена сопственост се 
должни по барање од закупците да склучат договор 
по претходните ставови од оваа точка. Врз основа 
на овој договор сопственикот на зградата односно 
управата на станбена зграда ќе побара кај Народ-
ната банка на ФНРЈ кредит за набавка на огрев 
за централно греење. 

Народната банка на 'ФНРЈ го определува начи-
нот за обезбедување на кредитот и, по потреба, 

другите услови за доделување кредит за набавка 
на огрев за централно греење. 

8. Кредитите по ова решение ќе се одобруваат 
заклучно до 30 септември 1953 година. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ." 

Бр. 6317 
27 мај 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

154. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист 
да ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДНЕВНИЦИ ЗА ПАТУВА-
ЊЕТО НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА 
ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА, И ЗА 
НАГРАДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД 

ТИЕ КОМИСИИ 
1. На членовите на комисиите за проценка на 

основните средства во стопанството за време на 
патувањето во врска со работите за проценка на 
основните средства им припаѓа на име дневница 
700 динари како и надокнада на патните трошоци 
за II класа на брз воз. 

2. На членовите на комисиите за проценка на 
основните средства во стопанството им припаѓа за 
работата на проценката на основните средства од-
делна награда која се определува според времето 
проведено на работа и резултатите на извршената 
работа. 

3. Дневниците, трошоците на патувањето и 
наградите од точ. 1 и 2 од ова решение одат на 
терет на средствата кои со решението од Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ бр. 22891/52 во соју-
зниот буџет му се ставени на располагање на Со-
јузниот завод за стопанско планирање на име тро-
шоци во врска со проценката на основните сред-
ства на стопанските организации. 

Другите трошоци во врска со проценката на 
основните средства одат на терет на стопанските 
организации чии основни средства се проценуваат, 
но не се исплатуваат од нивниот заработен платен 
фонд туку паѓаат на терет на материјалните тро-
шоци на управно-продавната режија. 

4. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1953 година. 

Бр. 6240 
19 мај 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

155. 
Врз основа на чл. 6 ст. 3 од Правилникот за 

фондот за преве,нтивни и репресивни мерки при 
Државниот осигурите лен завод („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/52) во врска со чл. 12 тон. 3 и чл. 13 
од Законот за спроведување на Уставниот закон, 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА ПОСТОЈАНИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНТИВНИ И РЕПРЕСИВНИ 
МЕРКИ ПРИ ПРОТИВПОЖАРНИОТ СОЈУЗ НА 
ФНРЈ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

СОЈУЗИ 
1. Постојаната комисија за превентивни и ре-

пресивни мерки при Противпожарниот сојуз на 
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ФНРЈ ја сочинуваат по еден претставник на: Со-
јузниот орган на државната управа за внатрешни 
работи, Противпожарниот сојуз на ФНРЈ и Гене-
ралната дирекција на Државниот осигурите лен 
завод. 

2. Постојаните комисии за превентивни и ре-
пресивни мерки при републичките противпожарни 
сојузи ги сочинуваат по еден претставник на: ре-
публичкиот орган на државната управа за внатре-
шни работи, републичкиот противпожарен сојуз и 
републичката дирекција на Државниот осигурите-
лен завод. 

3. Претставниците на органот на државната 
управа за внатрешни работи во постојаните коми-
сии ги определуваат надлежните државни секре-
тари за внатрешни работи, претставниците на Про-
тивпожарниот сојуз — управните одбори на одно-
сните противпожарни сојузи, а претставниците на 
Државниот осигурителен завод — Генералниот ди-
ректор на дирекцијата односно директорите на ди-
рекциите на Државниот осигурителен завод. 

4. Претставниците во постојаните комисии се 
определуваат на почетокот на секоја година за 
текуштата година. На нив им се определуваат 
едновремено и заменици. 

Ако во текот на годината се упразни место на 
претставник или заменик на негово место ќе се 
определи друго лице. 

5. Првиот состанок на постојаната комисија го. 
свикува и до изборов на претседател раководи со 
нејзината работа претставникот на противпожар-
ниот сојуз. 

На првиот состанок комисијата избира претсе-
дател од редот на своите членови, кој ги свикува 
состаноците на комисијата и раководи со нејзината 
работа. 

6. Комисијата може да донесува полноважни 
заклучоци кога се на состанокот присутни сите три 
члена, односно заменици. 

Заклучоците се донесуваат со мнозинство гла-
сови. 

7. Постојаните комисии при републичките про-
тивпожарни сојузи подготвуваат и подаваат до 
управните одбори на противпожарните сојузи пред-
лог за превентивни и репресивни мерки што треба 
да се преземаат и извршат во наредната година на 
товар на фондот; го контролираат извршувањето 
на одобрениот план за превентивни и репресивни 
мерки и составаат тримесечни извештаи за утро-
шокот на товар на фондот, со цитирање на спро-
ведените мерки за подобрување на превентивната 
и репресивната противпожарна служба. 

8. Постојаната комисија при Противпожарниот 
сојуз на ФНРЈ ги разгледа плановите на републич-
ките сојузи за превентивни и репресивни мерки 
што треба да се преземат и извршат во наредната 
година на товар на фондот и подава предлог до 
управниот одбор на Противпожарниот сојуз на 
ФНРЈ во поглед на одобрувањето на овие планови; 
подготвува и подава до управниот одбор на Про-
тивпожарниот сојуз на ФНРЈ предлог за распо-
делба делот на фондот ставен на располагање на 
Противпожарниот сојуз на ФНРЈ; ги разгледува 
тримесечните извештаи за утрошокот на товар на 
фондот што ги поднесуваат републичките против-
пожарни сојузи и подава до управниот одбор пред-
лог за овие извештаи; проучува и предложува 
мерки за подобрување на превентивната и репре-
сивната противпожарна служба и во таа цел ја 
координира работата на комисиите при републич-
ките противпожарни сојузи. 

9. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 9756 
22 мај 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

156. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за данокот 

на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ ДАНОКОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД ОД 
СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Стопанските претпријатија, стопанските уста-
нови со самостојно финансирање чијшто платен 
фонд се распоредува по' тарифен правилник, за-
наетчиските и набавно-продавните задруги (во на-
тамошниот текст: претпријатија) должни се да 
поднесуваат до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која се води нивната текушта сметка, 
извештај за просечниот платен фонд, за остваре-
ниот платен фонд и за платениот данок на плат-
ниот фонд. 

2) Извештајот од точ. 1 се поднесува во два 
примерка по приложениот образец кој е составен 
дел од ова упатство. Еден примерок од извештајот 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ испраќа 
до народниот одбор на околијата (градот) врз осно-
ва на кого тој ќе врши проверка на поднесените 
податоци. 

3) Претпријатијата, за кои Народната банка на 
ФНРЈ ' врши расподелба на доходот по опште-
ствената евиденција, ги внесуваат податоците за 
остварениот платен фонд според општествената еви-
денција, а другите податоци според книговодството 
и другите свои евиденции. 

Претпријатијата, за кои Народната банка на 
ФНРЈ не врши пресметка на доходот врз основа 
на општествената евиденција, ги внесуваат сите 
податоци во извештајот врз основа на книговод-
ствените и други свои евиденции. 

4) Извештајот се поднесува еднаш месечно и 
тоа истовремено со издавање налог за подигање 
готовина заради исплати на пресметаните заработки 
за минатиот месец. 

Претпријатијата, чијшто пресметковен период 
е подолг од еден месец поднесуваат извештај за 
пресметка на данокот на платниот фонд во мо-
ментот кога се дава налогот за распоредување на 
пресметаниот платен фонд за минатиот период. 
При подигањето на готовината за исплата на акон-
тација до конечното пресметување овие претпри-
јатија ги поднесуваат за логичниот месец само 
податоците под ред. бр. 1-^-6 и податоците во сре-
дната колона („во овој месец") под ред. бр. 7 и 11. 

5) На оние претпријатија, чијшто пресметко-
вен период не е завршен на 31 март 1953 година 
времено ќе се смета како остварен платен фонд 
за времето до 31 март 1953 година износот на иско-
ристениот платен фонд. Тие претпријатија во пр-
виот извештај што ќе го поднесат по ова упатство, 
како остварен платен фонд во преостанатиот дел 
од тој период по 1 април 1953 година ќе го внесат 
износот на вкупниот остварен платен фонд по таа 
пресметка намален со износот на искористениот 
платен фонд за делот на периодот до 31 март 1953 
година. 

6) Народната банка на ФНРЈ нема да им изда-
ва готовина за исплата на заработките на оние 
претпријатија што не ќе поднесат извештај по 

ова упатство. 
7) Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 9323 
25 мај 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с.р. 



Среда, 27 мај 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 22 - Страна 213 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ ПЛАТЕН ФОНД И ДАНОКОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЕТО ЗА ВРЕМЕ ОД 1 АПРИЛ ДО 1953 ГОДИНА 

Ре
д.

 б
р.

 

о п и с 
Категорија (врста)на работници и службеници 

Ре
д.

 б
р.

 

о п и с 
I II III IV 

1 

в о ОВОЈ 
месец 

Број на остварените часови на работа на 
работниците -

2 

Т 
в о ОВОЈ 
месец 

Број работници-месеци (часови на работа под" 
р. бр. 1 поделени со 208) -

2 

Т 
в о ОВОЈ 
месец 

Број на остварени работни дни на службениците /О// л е 
4 в о ОВОЈ 

месец 
Број на службеници-месеци (работните дни под 

р. бр. 1 поделени со бројот на работните дни 
во месецот) Л ф / 

5 

"б 

в о ОВОЈ 
месец 

Вкупно работници-месеци и службеници-месеци 
(збир под р. бр. 2 и 4) Ј' о /1 5 

"б 

в о ОВОЈ 
месец 

Просечен платен фонд (број на работници-месеци 
и службеници-месеци под р. бр. 5 помножен со 
просечната заработка) Ј / ѕ . , / Л и . 

/ 

/ 

7 Вкупен просечен платен фонд 

До крајот 
на претход-
ниот месец 

Во овој 
месец 

До крајот 
на овој 
месец 

7 Вкупен просечен платен фонд гХ 1 
8 Остварен платен фонд (пресметан со примена на формулата 

Р = Б : (х 1) 
9 

7о 

Разлики помеѓу остварениот (р. бр. 8) и просечниот (р. бр. 7) 
платен фонд (позитивни 4- или негативни —) 

9 

7о Од позитивната разлика од р. бр. 9 се користи 
11 Од просечниот платен фонд се подига за исплата — % М-9со 
12 Вкупен платен фонд за користење (износот под р. бр. 10 

-Ј- износот под р. бр. 11) 
13 Одбитоци по чл. 12 од уредбата 
14 Остаток за упоредба со просечниот платен фонд (износот 

под р. бр. 12 помалу износот под р. бр. 13) 
15 Даночна основица (износот од р. бр. 14 помалу износот од 

р. бр. 7) (Дан. основица спрема просечниот платен фонд 
чини % 

16 Делот на даночната основица за основната стопа на данокот 
( % од просечниот платен фонд) 

17 Остаток 
даноко' 

Износ на 
(на дан 

на даночната основица за дополнителна стопа на 
г 

18 

Остаток 
даноко' 

Износ на 
(на дан 

, данокот пс основната стопа од % 
ѓочи ата основица под р. бр. 16) 

19 Износ на данокот по дополнителната стопа од % 
(на даночната основица под р. бр. 17) 

I 

20 Вкупно данок (износот под р. бр. 18 4- износот под р. бр. 19) 1 
21 Платениот данок на платниот фонд од 1 април до денот 

на поднесувањето на пресметката 
22 

23 

Разлика помеѓу пресметаниот и платениот данок (помалу 
платено односно повеќе платено) до денот на поднесува-
њето на пресметката 

22 

23 Останува за исплата (износот под р. бр. 12 помалу износот 
под р. бр. 22) 1 

Текуштиот пресметковен период трае од до 1953 година 
Бр. - Директор на стопанско-сметковниот сектор, Директор на претпријатието, 

- - - - 1953 год. 
во 

ЅАБЕЛЕШКИ: 
1) Доколку за работите на поедини претпријатија односно за поедини работни места во прет-

пријатието е пропишано друго работно време, а н е 208 часа месечно, податоците под р. бр. 1 се делат 
со бројот на работните часови за 26 дни. 
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2) Ако оствареното работно време за работ ниците запослени во трговијата се пресметува по 
час, се искажува под р. бр. 1 и 2, а за другиот персонал под р. бр. 3 и 4. 

3) Оствареното работно време на п р о е к т а н т и цртачи, иако се пресметува на начинот пропи-
шан за работниците, се искажува под р. бр. 3 и 4. 

4) Во колоната „опис" под р. бр. 9 и 22 непотребното треба да се прецрта. 
5) Односот на даночната основица (процен тот п о д р, бр. 15) спрема просечниот платен фонд се 

пронаоѓа кога износот на даночната основица ќе с е помножи са 100 и резултатот ќе се подели со 
износот на просечниот платен фонд. 

6) Делот на даночната основица за основи ата стопа на данокот се пронаоѓа кога врз просеч-
ниот платен фонд ќе се примени процентот од првата колона на скалата од чл. 13 од Уредбата за 
данокот на платниот фонд, кој е непосредно пониз ек од вкупниот процент на даночната основица (од 
процентот под р. бр. 15), а делот на даночната основица за дополнителната стопа — со одземање на 
делот на основицата за основната стопа од износот под р. бр. 15. На пр.: ако просечниот платен фонд 
на едно претпријатие, на кое се однесува првата Скала од чл. 13 на уредбата, изнесува 200.000 и ако 
даночната основица износи 100.000.— или 50% од просечниот платен фонд, тогаш даночната основица 
за основната стопа изнесува 45% од просечниот Платен фонд (90.000) а даночната основица за допол-
нителната стопа е разлика помеѓу вкупната даночн а основица и даночната основица за основната стопа 
(10.000). 

7) Под р. бр. 22 се искажува само платениот данок кој отпаѓа на платниот фонд, за времето 
од 1 април 1953 година па натаму, а не и данокот ш т о отпаѓа на вишокот на платниот фонд за време 
до 31 март 1953 година. 

8) При подигањето на аконтации, освен Случаите од чл. 14 ст. 3 од Уредбата, не се поднесува 
извештај. 

9) Под „овој месец" се подразбира последниот поминат месец. 

157. ; 
Заради правилна примена на одредбите од Ре-

шението за плаќање придонесот и за употреба на 
средствата од фондовите за социјално осигуравање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/52) и одредбите 
од Упатството за пресметка и расподелба на оства-
рениот доход на стопанските претпријатија спрема 
евиденцијата на банката („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 6/53), Државниот секретар за работи на на-
родното стопанство издава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Во смисла на точ. П од Решението за плаќање 

придонесот и за употреба на средствата од фондо-
вите за социјално осигурување, пресметувањето и 
уплатата на придонесот за социјално осигуравање 
ќе се врши на вкупниот износ на извршените 
исплати на товар на платниот фонд на стопански-
те организации почнувајќи од 1 јануари 1953 го-
дина. 

Придонесот за социјално осигуравање се пре-
сметува и уплатува на исплатените износи на име 
заработки и на други издатоци што го товарат 
платниот фонд и во случај кога стопанската орга-
низација, за тоа што не остварила доход, ги врши 
овие исплати во поголем износ од износот на оства-
рениот платен фонд. Делот на придонесот за соци-
јално осигурување што и' одговара на разликата 
помеѓу износот на исплатениот платен фонд и из-
носот на остварениот платен фонд кога е овој 
помал од исплатениот, Народната банка на ФНРЈ 
ќе го стави на товар на кредитот на стопанската 
организација од кој што се врши инаку исплата на 
разликите во платниот фонд. 

Спрема тоа, одредбата на точ. 4 од Упатството 
за пресметка и расподелба на остварениот доход на 
стопанските претпријатија спрема евиденцијата на 
банката треба да се разбере така што придонесот 
За социјално осигуравање да се утврдува со опре-
делениот процент само на оној дел од остварениот 
платен фонд што е изземен заради исплата. 

Народната банка на ФНРЈ ќе стави на товар 
односно ќе и' ги одобри на сметката на социјалното 
осигуравање разликите што настанале во меѓувре-
мето од 1 јануари 1953 година поради пресметување 
на придонесот за социјално осигуравање врз основа 
на остварениот износ на платниот фонд. 

Бр. 9124 
23 мај 1953 година 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Душан Чалиќ, с. р. 

158. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците на Народната банка 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), во 
врска со чл. 13 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон и точ. 13 и 19 од Одлуката за 
временото определување делокругот на одборите 
и комисиите на Сојузниот извршен совет и за ор-
ганизација на неговата администрација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53), а во согласност со Др-
жавниот секретар за работи на буџетот и за држав-
на администрација и со Персонал ната комисија на 
Сојузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ОДДЕЛНИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

Член 1 
Во чл. 12 од Правилникот за одделните дода-

тоци на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/52) - во 
поглавјето „I. За непосредно ракување со пари", 
насловот ,,В. Број ачки" се менува така да гласи: 
„Б. Бројачи". 

Во вториот став од овој оддел („В. Бројачи"), 
зад зборот „во Главната централа" се додаваат 
зборовите "и во централите". 

На крај на истиот оддел (,,В. Бројачи") се до-
дава нов став кој гласи: 

„На бројачите — трезорци при Главната цен-
трала, централите и филијалите депозитери, во 
чија што редовна должност спаѓа, покрај друго и 
манипулирање со вредности во трезорот, контро-
лирање содржината на аманетите што се испра-
ќаат односно претходна проверка на содржината 
на приспеалите аманети, како и курирска служба 
во врска со испраќањето на дотации односно ви-
шоци во готови п^ри и вредносници, — им се испла-
тува одделен додаток во границите од 800.— до 
1.500.— динари, сразмерно на натоварувањето на 
овие службеници." 

Член 2 
Во чл. 12 зад поглавјето „II. За работа со па-

рични вредности", се додава ново поглавје кое 
гласи: 

,ЈП. За работа во контролата на изработка 
новчаници, ковани пари и други вредности при 
Заводот за изработка новчаници и при фабриката 
за хартија за новчаници и други вредности 

А — На ракувачите на трезори 
односно каси со клишеи, печати и 
филмови, како и со изработени пари 
и други вредности (финални произ-
води) д 0 д и н . з ООО 
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Б — На ракувачите на трезори 
со новчаници, ковани пари, односно 
со други вредности во фазите на 
изработка (чиста и полу преработена 
хартија, плочички и друго) до Дин. 2.600 

В — На ракувачите на клучеви 
од важни ателјеи (за печатарски ма-
шини и машини за ковање пари со 
монтирани клишеи односно печати, за 
изработка к лишен, за изработка фил-
мови, за офсет-плочи и за гиошира-
ње) и машини за печатење новчаници 
и други вредности односно за кова-
ње метални пари, како и од каси со 
важен прибор (клишеи и печати во 
фазите на изработка и филмови) до Дин. 2.400 

Г — На контролниот орган на 
Народната банка при фабриката за 
хартија во која се изработува спе-
цијално заштитена хартија за нов-
чаници л други вредности (надзор 
над изработка и готовите производи, 
како и ракување со заштитни сред-
ства) до Дин. 2.000 

Наредното поглавје „ТИ. За работа со парични 
документи", го добива редниот број IV. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 1207/ХУП-1 

25 мај 1953 година 
Белград . 

Гувернер 
на Народната банка на ФНРЈ, 

Војин Гузина, с. р. 
Р. п. бр. 143 

25 мај 1953 година 
Белград 

Согласни: 
Државен секретар за работи на буџетот 

и за државна администрација, 
Раја Недељковиќ, с. р. 

Претседател 
на персоналната комисија, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

работата и висината на додатоците за тие работат 
места се: , 

Работно место Месечен изн 
на додаток^ 

^ Д и н а р и 
Работи на службеници во меѓу-
месни телефонски централи во 
Белград и во седиштата на сите на-
родни републики со автоматска 
централа и во Нови Сад, Сплит и 
Ријека ако службениците од тие 
централи на едно работно место 
услужуваат најмалу четири меѓу-
месен! телефонски линии 800—1.000 

800—1.000 

400— 800 
I -4 

800—1.000 

159. 
Врз основа на чл. 12 точ. 7 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, чл. 6, 41 и 42 од 
Уредбата за звањата и платите на службениците 
на поштенско-телеграфско-телефонеката служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), а во врска со 
точ. 13 и 19 од Одлуката за времено опредулува-
ње делокругот на одборите и комисиите на Сојузни-
от извршен совет и за организација на неговата 
администрација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53), во согласност со Централниот одбор на син-
дикатот на службениците и работниците на птт на 
Југославија и со Персоналната комисија на Со-
јузниот извршен совет, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ НА 
РАБОТАТА ВО ПОШТЕНСКО -ТЕЛЕГРАФСКО -

ТЕЛЕФОНСКАТА СЛУЖБА 
Член 1 

На службениците на поштенско-телеграфско-
телефонската служба што работат на работните 
места определени со овој правилник им припаѓа 
додаток за одделните услови на работата. 

Член 2 
Работните места за кои по овој правилник се 

определуваат додатоци за одделните услови на 

Работи на службеници во сите 
други меѓумесни телефонски цен-
трали, ако службениците од тие 
централи на едно работно место 
услужуваат нај малу пет телефон-
ски линии (услужување дванаесет 
вкопчени претплатници на месна 
централа се смета како една меѓу-
месна линија), како и работите на 
службеници на меѓународни теле-
фонски линии 
Работи на службеници на рачни 
телеграфски централи кои во те-
кот на месецот во една смена ќе 
остварат најмалу 150 врски про-
сечно секој ден 
Работи на службеници на радио-
телеграфска служба на прием на 
меѓународни релации 
Работи на службеници на размена 
на пошта во железничка станица, 
во пристаниште или во пакетски 
магацини во поштите Белград 2, 
Загреб 2, Љубљана 2, Сарај ево 2, 
Скопје 2, Сплит 2, Марибор 2, Но-
ви Сад 2, Ријека 2, Ниш 2, Вин-
ковци станица, Јесенице на Го-
ренско, Сежана, Добој и Книн; 
работи на службеници во стран-
ски пошти; работи на службеници 
во поштите Топол шица, Голник, 
Кришки Венац; Нови Мароф и 
Кленовник и работите на службе-
ници во поштата Кардељево 
Работи на службеници кои рабо-
тат исклучиво на одржување под-
земни тт кабели, акумулаторов 
батерии на тт уреди или акумула-
торон батерии на поштенски ва-
гони 

Член 3 
Висината на додатокот за одделните услови Јф 

работата во границите на најмалиот и најголемиот, 
износ ја определува директорот на надлежјшф 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните. 

Член 4 
Додатоците за одделните услови на работата се 

исплатуваат месечно уназад. 
Член 5 

Додатоците за одделните услови на работата 
можат да се даваат по одредбите на овој правил-
ник само во рамките на средствата обезбедени за 
таа цел со финансискиот план. 

Член 6 
Додатоците за одделните услови на работата 

по одредбите од овој правилник течат од 1 јуни 
1953 година. 

500—1.000 

400—1.000 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 5506 

22 мај 1953 година 
-Белград 

Директор 
на Главната дирекција на поштите, 

^ Никола Милановиќ, с. р. 
Р. п. бр. 145 

25 мај 1953 година 
Белград 

Согласен, 
Претседател 

на Персона л ната комисија, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

" О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
Во бројот 11 од 11 април 1953 година објавува: 
Решение за определување данокот на промет 

на дрвните производи; 
Упатство за извршување и примена на про-

писите од Уредбата оа мерките за спречување по-
жар во стопанските претпријатија и установи. 

Во бројот 12 од 18 април 1953 година објавува: 
Закон за овластување јавниот правобранител 

на Автономната Покраина Војводина за започну-
вање управни спорови; 

Одлука за даночните стопи на данокот на 
доход; 

Решение за дополнение на Решението В- С. бр. 
'496/48 за определување месните народни одбори за 
заверка на потписи, ракописи и преписи („Службе-
ни гласник НРС", бр. 39/48); 

Упатство за финансирањето и финансиското 
работење на здравствените установи; 

Решение за назначување директори на само-
стојните управи. 

Во бројот 13 од 22 април 1953 година објавува: 
Уредба за издавање градежни, градежно-зана-

етчиски и монтажни работи и за набавка на спрема 
преку јавна лицитација; 

Одлука за определувањето денот за премину-
вање на здравствените установи на самостојно фи-
нансирање; 

Решение за определување местата за подигање 
станбени згради на работниците и службениците 
во 1953 година на територијата на Народна Репу-
блика Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 16 од 9 април 1953 го-
дина објавуваат: 

Наредба за склучување договори за кредити од 
фондот за кредитирање на инвестициите на НР 
Хрватска за инвестициите што не претставуваат 
основна инвестициона изградба. 

Во бројот 17 од 16 април 1953 година објавуваат: 
Задолжително толкување на чл. 111 од Законот 

За народните одбори на околиите; на чл. 103 од 
Законот за народните одбори на градовите и град-
ските општини и чл. 83 од Законот за народните 
одбори на општините; 

Уредба за комисиите за ревизија на идејните 
и главните проекти на градежните работи при на-
родните одбори; 

Одлука за даночните стопи на данокот на до-
ход за 1952 година; 

Одлука за состав на Советот за народно здрав-
је и социјална политика; 

Одлука за составот на Советот за просвета, на-
ука и култура; 

Одлука за примена на Одлуката на Сојузниот 
извршен совет за финансирањето и работењето на 
здравствените установи на подрачјето на НР Хр-
ватска; 

Наредба за признавање работите и за висина 
на надниците за пресметување на вредноста на 
туѓата работна сила како режија при утврдува-
њето на даночните основици на приходите од сел-
ското стопанство; 

Скали на даночните стопи на данокот на доход 
за 1952 година; 

. Решение за определување најголеми цени за 
услугите во здравствените установи на подрачјето 
^а НР Хрватска. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републико Словенијел 

во бројот 11 од 16 април 1953 година објавува: 
Одлука за даночните стопи на данокот на 

доход; 
Одлука за органите и установите на републич-

ката управа што продолжуваат со работа; 
Уредба за давање парични поткрепи на жрт-

вите од фашистичкиот терор и нивните фамилии; 
Уредба за измена на Уредбата за празничните 

дни во НР Словенија; 
Уредба за употреба пилата венецијанка; 
Наредба за висината на надниците за пресме-

тување вредноста на туѓата работна сила и за ра-
ботите при кои вредноста на употребената работна 
сила се признава како режија; 

Наредба за плаќањето данокот на промет по 
тар. бр. 40 од делот А на тарифата на подрачјето 
на НР Словенија. ^ ^ ^ ^ - . 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

150. Закон за селско-стопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот и за до-
делување земја на селско - стопанските 
организации 205 

151. Закон за правната положба на верските 
заедници 209 

152. Решение за одобрување Упатството за 
проценка на основните средства во сто-
панството 210 

153. Решение за одобрување кредити за купу-
вање огрев 210/ 

154. Решение за определување дневници за 
патувањето на членовите на комисиите 
за проценка на основните средства, и за 
наградите за работата на членовите од 
тие комисии 211 

155. Упатство за составот и работата на по-
стојаните комисии за превентивни и ре-
пресивни мерки при Противпожарниот со-
јуз на ФНРЈ и републичките противпо-
жарни сојузи 211 

1156. Упатство за поднесување извештај за 
пресметување данокот на платниот фонд 
од страна на стопанските претпријатија 2121 

157. Објаснение за пресметката на придоне-
сот за социјално осигурување 214 

158. Правилник за измени и дополненија на 
. Правилникот за одделните додатоци на 

службениците на Народната банка на 
ФНРЈ 214 

159. Правилник за додатоците за одделните 
услови на работата во поштеноко-теле-
графско-телефонската служба 215 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр, 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ Марка бд. % 
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