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699. 
Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ, 

Превид и ум от на Народната скупштина на Фе деративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се свикува во VI редовно заседа-
ние од второто свикуваше на 25 декември 1952 година 
во 17 часа. 

У. бр. 2104 
13 декември 1952 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. p. др Иван Рибар, е. р. 

700. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, 

През и ди умот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република! Југославија, по предлог од Прет' 
сепателот на Владата на ФНРЈ, издава 

У К А З 
ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА НА 31 МАРТ 1953 ГОДИНА 

I 
На делата територија на Федеративна Народна 

Република Југославија ќе се изврши попис на на-
селението, -со кој ќе се ирис об е рат податоци за насе-
лението опрема состојбата' во тсолноќта помеѓу 31 
март и 1 април 1953 година. 

II 
Пописот на населението ќе го организираат по-

писни комисии што ќе се формираат при заводите 
за статистика и евиденција: сојузниот, републичкиот, 
на Автономната Покраина Војводина, Автономната Ко-
с^вско-метохиска Област, мако и при народните од-
бори на околиите, градовите и општините. 

Пописната комисија при Сојузниот односно при 
(републичкиот завод за статистика и евиденција ја 
именува надлежниот претседател на владата, ношишата 
комисија за Автономна Покраина Војводана Претседа-
тел на Главниот извршен одбор на Автономната По-
краина Војводине*, за Автономната Косовско-млтохиска 
Област Претседателот на Извршниот одбор »а Народ-
ниот одбор т Автономната Косовско-метоосиска О-

бласт, 0 пописните комисии на околиите, градовите и 
општините претседателите на народните' одбори, секо) 
опрема својата надлежност. 

III 
За да се овозможи подготвувањето и извршува-

њето на пописот, како и да се средат пописните ма-
теријали, ќе биде потребно, народните републики во 
времето од 1 јануари до 30 Јуни 1953 година Да не 
вршат никакви измени во административно-територи-
јал-ната поделба на републиката. 

IV 
Сите индивидуални податоци добивени, со .пописот 

ке служат исклучително за статистичка обработка и не 
смеат да се употребат за нишави други цели. 

Попишу©ачит,е и другите лица што учествуваат во 
пописот се должни да го чуваат како службена тајна 
она што го доените во вршењето иа пописот. 

V 

За извршување на овој указ ќе се грижи Претек 
дателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

VI 
Овој указ влегува во сила на денот на објаву* 

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 2119 
17 декември 1952 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић, е. p. др Иван Рибар, е. р 

701. 

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 
управување со народното стопанство а* чл. 13 и $4 
од Законот га државнине службеници, Влѕадата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и из« 
градба на народната! власт на Владата »а ФНРЈ, до-
несуде а 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-

НАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Основната уредба за звањата и платите на 

службениците на државните органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/52) вог чл. 10 ст. 2 е* »апнува со 
нови ставови 2, и 3, кои гласат; 
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„Во државна служба може да се прими и лице-, 
без т к о леќите квалификации предвиден« за службата 
во која стапува ако. се утврди дека има способности/ 
за вршење на работите од таа служба. Таквото лице \ 
може да го задржи звањето во кое е назначено ако/ 
ГО ПОЛОЖИ СТОЧНИОТ ИСШТ ОД ЧЛ. 9 СТ. 2 ОД ОВШ; 
уредба во срокот што се определува во решението*1 

за накачување, а кој не маже да биде подолг о д . 
две години. 

Решението за прием во служба по одредбата од 
претходниот став се донесува во согласност со ко-
м и т е т а на владата." 

Член 2 
Ли членот 10 се додава чл. 10а кој гласи: 
„Лицата што првпат стапуваат во служба а не-

маат стручни пракса, се примаат во служба како 
приправници и се распоредуваат во почетниот пла-
тен разред од соодветното звање спрема рангот на 
шк оле ката спрема. 

Лицата кои покрај школоката спрема предвидена 
за поодделни звања имаат и потребна пракса за 
службата во која- стапуваат, а која ја здобиле или во 
летата служба, или во стопанството, или на работа 
во општествени организации,, или на друга работа, 
можат веднаш да се назначат во определеното звање 
за кое спрема стручната спрема, праксата и способ-
носта ги исполнуваат условите предвидени во оваа 
уредба, односно во одделните прописи за платите. 
Ако такев службеник порано не го положил стручни-
от испит, во решението за назначување ќе се опре-
дели срокот во кој е должен да го положи стручниот 
шспит предвиден за приправникот на соодветна 
школска одрема, кој срок не може да биде подолг од 
една година. Од полагањето на« овој испит може, во 
согласност со комисијата на владата, да се ослободи 
службеник што се истакнал со стручни квалитети ако 
има нај малу шест години стручна пракса. 

Лицата што се примаат во служба по одредбата 
од претходниот став, се 'распоредуваат во еден од 
платните разреди на звањето во кое се назначуваат. 
Платниот разред се определува според годините на 
служба., сметајќи за секој платен разред по три го-
дини, почнувајќи од оној што е почетен платен ра-
зред за соодветната стручна спрема (непотполна 
односно потполна средна школа или факултет). Ако 
се оцени дека службеникот располага со особена 
стручна способност платниот разред може да се опре-
дели по одредбите на чл. 52 до 63 од ова(а уредба, 
односно по соодветните одредби на одделните прописи 
за платите, во согласност со комисијата на владата/ ' 

Член 3 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Сите решенија за службеничките односи шта по-

влекуваат финансиски издато« (решенијата со кои 
се определува плата и додатоци при примањето во 
служба или при унапредувањето, решенијата за опре-
делување награди и хонорари, како и решенијата за 
определување отпратила) подлежуваат на претходна 
оп енка за законитоста од страна на републичкиот, 
односно сојузниот орган надлежен за буџетски ра-
боти. Додека овој орган не даде согласност, реше-
нието не може да се изврши. 

На оценка за законитоста не подлегнуваат реше-
нијата што ги донесува комисијата на владата, како 
ни ^ решенијата за кои комисијата на владата дала 
своја согласност. 

Старешината надлежен за донесување на реше-
нијата од ст. 1 на овој член должен е во оро« од 
десет дека од донесувањето на решението v да го ис-
прати решението со потребните податоци до републи-
чкиот, односно сојузниот орган надлежен за бу-
џетски р а б о т " 

Член 4 
По чл. 51 се додава нов чл. 51а кој гласну 
„Органот за буџетски работи е должен во срок 

од еден месец да ја оцени законитоста на решението 
што му е испратено. 

Ако органот за буџетски работи најде дека реше-
нието е согласно со законот, ќе го извести стареши-
ната што го донел решението дека нема забелешки на 
решението. 

Ако органот аа буџетски работи најде дека ре-
шението не е основано врз закон, ќе му ги соопшти 
своите забелешки на старешината што го донел ре-
шението. Старешината е должен во срок од 15 дена 
да донесе ново решение спрема забелешките од органот 
•надлежен за буџетски работи. Ова решение му се 
испраќа на службеникот на кого се однесува и вед-
наш се извршува. 

Против решението донесено спрема забелешките, 
службеникот на кого се однесува решението има 
право на жалба до комисијата на владата. Ако ста-
решината што го донел решението спрема забелешките 
наога дека тие не се оправдани, има п>аво во срок 
од 15 дена да и' обоне внимание за тоа на комиси-
јата на владата. Решението од комисијата на> владата 
донесено по жалбата на службеникот или по обр ис-
тото внимание од надлежниот старешина е пра-
восилно/' 

Член 5 
По чл. 51 а се додава нов член 516, кој гласи: 
„Ако органот за буџетски работи во срок од ^ 

еден месец не го извести старешината што го донел 
решението дека решението е согласно со законот, од-
носно не ги соопштил своите забелешки, старешината 
може да нареди да се изврши решението. За надокна-
да на штетата што би настанала во теков случај, од-
говара старешината! што наредил да се врши испла-
тата/ ' 

Член 6 

По членот 516 се додава нов член 51в кој гласи: 
„Одредбите на чл. 51, 51а и 516 од оваа уредба 

ќе се применуваат на решенијата што се донесуваат 
спрема посебните прописи за звањата и платите/4 

Член 7 
По членот 51 в се додава нов член 51г кој гласи: 
„Поблиски прописи за постапката во врска со 

.вршењето на оценката за законитост на решенијата 
пропишува Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ." 

Член 8 

Оваа уредба влегува во сила со денот На обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна' На* 
родна Република Југославија". 

И декември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата На ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Потпретседател 
на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Министер на финансиите на ФНРЈ 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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702. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен: 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52) Стопанскиот ссвет на Бла* 
дата на ФНРЈ издава' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕЛЕЊЕ НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА 

1) Со цел да се су збијат последиците »а ового-
дишнава суша сите мелници на ваљци се должни да 
ја мелат пченицата и 'ржта на следен начин: 

а) од 100 кг нео чист ена пченица хектолитарска 
тежина 76 кг со 2% уродица мора да се добие 85 
кг лебно брашно, 5 кг бело брашно и гриз, 7 кг 
трици, 2 кг уродица, додека 1 кг отпаѓа на растур и 
согорување; 

б) од 100 кг неочистена '.рак Х)е«толитарска тежина 
70 кг со 2% уродица мора Да се добие 80 кг лебно 
брашно, 17 кг трици, 2 кг уродила, додека 1 кг отпа-
ѓа на растур и согорување. 

Одредбите од претходните ставови се однесуваат 
до сите мелници на ваљци, без обзир дали вршат 
трговско или ушурно мелење. 

2) Ако хектолштарената тежина« на пченицата и 
'ржта е поголема или помала од онаа што е опреде-
лена во точ. 1 од оваа наредба, количината на леаното 
брашно се наголемува односно намалува за 0,5 кг за 
секој килограм разлика во хектолитар^ ата тежина, а 
за толку се на(малува односно наголемува количината 
на триците. 

Ако процентот на уродицата е поголем или помал 
од процентот определен во точ. 1 од оваа наредба«, 
количината на леаното брашно се намалува односно 
наголемува за 1 кг за секој процент разлика. 

3) Ако поради квалитетот на мелничките уреѓаи 
за честење зрна не може да се издвои сета уродица, 
делниците се должни за толку повеќе да издвојат 
трици за колку помалу издвоиле уродица. 

Во случајот од претходниот став количината1 на 
уролицата која се пушта на првите ваљци не може 
да биде поголема од 1 

4) Со парична казна до 10.000 динари ќе се ка-
зни за прекршок директорот и одговорниот службени« 
на мелничко то претпријатие, ако м<е левицата меле спро-
тивно на одредбите од оваа наредба. 

5) Оваа наредба влегува во сила одма. 

Бр. 10187 
3 декември 1952 година 

Белград 

По овластевме 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател • на Советот за промет 

Со стоиш, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

703. 
Врз основа на чл. 22 од Законот за еднообразното 

сметководство, а по предлог од Претседателот на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ 
НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗАДРУГИТЕ И ОКО-
ЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

ЗА 1952 ГОДИНА 
1. По завршетокот иа работната 1952 година селана 

ските работни задруги, земјоделските задруги, занает-
чиските задруги, околиските сојузи на земјоделските 
задруги м нивните »претпријатија ги заклучуваат своите 
работни книги и доставаат завршна смета. 

Завршната сметка опфаќа: 
а) биланс на задругата односно на претпријатието, 
б) сметка на приходите и расходите, и 
в) извештај за работата за минатата работна 

година. 
2. С е ланските работни задруги ќе состават своја 

годишна завршна сметка ма обрасците приложени со 
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Образец бр. 2. 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ 
НА 31-ХИ-195— ГОД. 

Образец број 8» 

Оваа наредба, а спрема посебните напатствија што ги 
издал Главниот задружен сојуз на ФНРЈ за 1952 
година. 

Другите задруги и околиски сојузи на земјодел-
ските задруги ќе ги состават годишните завршни смет-
ки на ист начин како за 1951 година! со тоа што глав-
ните задружни сојузи на народните републики ќе да-
'дат потребна дополнителни напатствија доколку го 
бараат тоа извршените организациони промени во од-
носните републики. 
| Претпријатијата на околиските сојузи ќе ш со-
ставам завршните сметки според прописите што ва-
жат за односните стопански гранки. 

3. Завршните сметки на задругите и околиските 
/рО(Јузи на земјоделските задруги ги одобрува собрани-
ето на задругарите. 

Завршните сметки на претпријатијата на околи-
ските сојузи ги одобрува собранието на околискиот 
<к>ју® »а зем}оделските задруги, 

ЗАВРШНА СМЕТКА 

На селанската работна задруга 

на 31 декември 195 година 
I. О П Ш Т И ПОДАТОЦИ 

спрема состојбата на последниот ден во годината 

1. Број на зачленетите домаќинства ј В 

2. Број на членовите (сите членови од 
зачленетите домаќинства) 

3. Број на членовите што се способни 
за работа 

4. Број на членовите што учествувале 
в> работата на задругата во текот 
на годината со 50 и повеќе работни дни 

5. Вкупна расположива поврвнина на 
земјата на задругата во ха 

6. Обработлива поврв. на земјата во ха 

7. Работни дни 
* 

планирани 
7. Работни дни 

* заработени(признаени) 
8. Од признаените норми дни, бројот на 

дните што ги заработиле членовите 
работејќи: 

а) во растениското производство 
б) во сточното производство 
в) на градба и други инвестиции » 
г) в > други стопански дејности 1 

ј д) во администрацијата и управата 1 
1 1 

(1 страна) 

Пред да ја одобри собранието на задругарите за-
вршната сметка на задругата и на претпријатијата на 
околиските сојузи, завршната сметка мора да биде. 
стручно прегледана од ревиѕиониот орган на надле-
жниот околиски сојуз на земјоделските задруги. 

Ревизиони от орган ја' испитува завршната сметка 
што се однесува до нејзината вистинитост, точност и 
исправност. Ревизиони от орган поднесува извештај врз 
основа на извршел«от преглед на завршната сметка 
до собранието на задругарите што се однесува до Фи-
нансиското работење, рентабилност^ и општата финан-
сиска состојба на односната задруга или« претпријатие. 

4. Селанските работни задруги, земјоделските за-
други, занаетчиските задруги, околиските сојузи на 
земјоделските задруги и нивните претпријатија ја ис-
праќаат одобрената завршна сметка (точ. 3) до орга-
нот .надлежен за финансии на народниот одбор на око-
лината. односно градот на чие по трач је се наоѓаат од-
носните задружни организации. Органот на народниот 
одбор на околната односно градот надлежен за фи-
нансии ја прегледува завршната сметка и ја испраќа со 
свое мислење до соборот на производителите на око-
лната односно градот, кој дава согласност на завр-
шната сметка. 

Постапката во врска со завршната сметка се смета! 
како завршена кога на истата дал согласност соборот 
на производителите. 

5. Откога соборот на производителите дал согла-
сност на завршната« сметка на задружната органи-
зација еден примерок од завршната сметка задружната 
организација му предава на статистичкиот уред на-
околината (градот). Статистичка обработка на завр-
шните сметки на задружните организации на подрач-
јето на око ли јата, народната република« и на целата 
територија на Федеративна Народна Република' Југо-
славија ќе се извршна спрема посебните -напатствија 
од Сојузниот завод за статистика и евиденција. 

6. Задругите, задружните претпријатија и околи-
ските сојузи на земјоделските задруги должни се да 
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П Р Е Г Л Е Д 

На расходите и приходите на 31 декември 195 година 

Вид на финансискиот резултат 
Состојба 1952 г. Фин. резултат 

Вид на финансискиот резултат 
Расходи Приходи Вишок Вишок 

на расходите на приходите 

1. Фагадсиски резултат на производството 

Земјоделско производството 
Градинарско производство 
Овоштарско производство 

1-г Лозарјрсо производство 
В к у п н о р а с т е н и с к о п р о и з в о д с т в о 
Производство на добиток 
Преработувачка дејност 
Други производства 
Управно-продавна режија 
Вазлики во квалитетот на земјиштата 
Разлики во обработката 
Учество во намалувањето на трошковите 

В к у п н о : 

2. Фин. резултат на набавката и продажбата 
Производи на растениското производство 
Добиток 
Производи од добиток 
Преработки 
Непланирани производи 
Продавници 
Набавки 

В к у п н о : 

8. Други финансиски резултати 
Мањоци (кало, растур и ел.) 

! 

Пенали, казни и штети 
Отпишувања на ненаплативи побарувања 
Камати и провизии 
Изменети услови на работата—поскапо 
Расходи од поранешните години 
Други расходи 
Вишоци 
Наплатени отпишани побарувања 
Изменети услови на работата—поефтино 
Други приходи 

В к у п н о : 

В к у п н о 14-2+8 

Чист приход—расход 

Управен одбор: 
Книговодител, Претседател, Управник, 

Членови: 

Горните сметки „Израмнувања" и „Расходи и приходи* Надзорниот одбор на задругата ги 
прегледа, ги сравни со книгите и најде дека се во сето точни и исправни, 

Н а д з о р е н о д б о р : 
(4 сирана на ©бјра&ецот бр, 3) 
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ј 1. Земјоделство [ 1 

2. Овошта стао | ј 

3 Лозарство 

I. Растението 
производство 1 

IL Сточаре тво 

Ш. Рибарство 

iV. Домашна 
Cip вработеа 

V. Споредни но-
1 гони и услуги 1 
j VI. Други 
\ дејноста L 

VII. 

VUI. Вк/пио 
(I до Vi*> 1 1 

Образец бр. 4 

Преглед ш расподелбата на доходот за 1952 г. 
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5. Вкупен платен фонд 
т <ј« ленте 4) 

ги испратат до -надлежниот собар иа ироизв ОДЕТ ежгг* 
на согласност своите одобрени завршни сметки в«* 
срок од 15 дена ио нивното одобрување, а најдоцна 
до 15 март 1953 година. 

7. Оваа наредба влегува во -сила со денот јна 
објавувањето во „Службениот лист иа Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 21921 
15 декември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Претседател 

иа Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 
Мома Марковиќ, е. р. 

704. 
Врз основа на ст. 2 чл. 57 од Основниот закон 

да општествениот придонес и за даноците издавам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТА НА 
СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

1) Приватните занаетчии и други приватни лица 
што им испорачуваат сто,ки или вршат услуги, прода-
ваат неподвижни добра или права иа државните 
стопански организации, на државните органи и устано-
ви, на задружните и општествените организации и 
нивните стопански претпријатија, должни се за секоја 
испорака на стоките, извршена- услуга, за продажба' на 
неподвижност или права да состават -сметка (фак-
тура) и пред да ја поднесат до должникот на исплата 
да ја поднесат до органот на народниот одбор на 
околната односно градот надлежен за финансии при 
кого се задолжуваат со данок заради регистрирање 
и утврдување висината на данокот што треба да го 
наплати при исплатата на сметката. 
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Ако на должникот не му се поднесува сметка, 
туку се прима аванс или аконтација, мора на органот 
надлежен за финансии! да ја поднесе поради регистри-
рање и заверка признаницата по која се подига аван-
сот или аконтацијата. 

2) Кога се ^однесува првата сметка односно 
првата 'Признаницу на аванс или аконтација по еден 
договор на органот за финансии мора да му се поднесе 
еден прост препис од договорот и оригиналот да се 
покаже на увид. Ако не постои писмен договор, на 
поднесената сметка односно признаница мора да се 
назначи: „Писмен договор не постои, а вредноста 
иа договорените работи изнесува дин., која кла-
узула ќе ја. потпише подносителот. 

3) Органот за финансии кому што ќе се поднесе 
на регистрација сметка односно признаница на аванс 
или аконтација мора да установи: 

а) да ли подносителот на сметката односно на 
признаницата е пријавен како даночен обврзник на 
неговото подрачје т.е. да ли обврската за плаќањето 

'•Данок од страна на подносителот на сметката односно 
на признаницата постои на неговото подрачје или на 
подрачје на друг орган. Ако таа обврска е сврзана за 
подрачје на друг орган, не смее да се изврши регистра-
ција, туку ќе се упати подносителот на сметката (при-
знаницата) да ја бара од тој орган; 

б) износот на данокот на промет што треба да се 
наплати по поднесената сметка (признаницата); 

в) износот на други даноци (данок на доход, 
дано« на промет, данок на наследства и подароци, 

.местен самопридонес) што го долгува подносителот 
на сметката (признаницата) по книгите на органот за 
финансии што доспеале за наплата до тој ден; 

г) збирот на даноците на промет по поднесената 
сметка (признаницата) и на други даноци доспеани за 
наплата. 

4) Органот за финансии ќе стави! на грбот од под-
несената сметка (признаницата) налог за запирање 
и наплата на данокот: 

„При исплата на оваа сметка (признаница) треба 
од НН од 

да се уплати ка ј 
да се запре Народна банка на 

дин. дин. ФНРЈ на с-ка бр. 
1) данок на промет: 

а) по оваа сметка 
(признаница) 

б) доспеал износ 
на долгуваниот 
данок 

2)-Данок на доход . 
е) 

Вкупно 
И со букви динари 

Исплатната благајна на грбот од делот на уплат-
ницата што е определен за органот за финансии ќе 
назначи од кого е извршено запирањето и дека е извр-
шено по налог од овој орган бр. на рег 

Потпис од одговорниот службеник 
Орган за финансии на народниот одбо!р на 

околината (градот)" 
Ако збирот на данокот на промет по сметката и 

вк дрога даноци што доспеан за нашата е поголем 
од износот што треба подносителот да го прими по 
поднесената сметка (признаница) тогаш како износ 
кој треба да се запре ќе се назначи целата сума по 
сметката. Доколку во тако® случај треба подносите-
лот на сметката (признаницата) да плати данок на 
промет по поднесената сметка (признаница), а има 
и долг по разни видови данок, органот надлежен за 
регистрирање ќе назначи за исплата на кои даноци 
покрај данокот на промет по поднесената сметка, ќе 
се употреби запрената сума. 

Органот за финансии може на подносителот на 
сметката (признаницата) кој е инаку уреден даночен 
обврзник, а кој не е моментално во состојба да ги 

плати доспеалите износи при наплатата на сметката 
(признаницата) да му одобри да го плати само делот 
од доспеалигге износи или да не плати ништо. Одо-
брение во оваа смисла не може да се дава за данокот 
на промет по самата сметка (признаница), туку овој 
данок мора да се запре при исплатата на сметката 
(признаницата). 

Ако по поднесената сметка (признаница') не постои 
обврска за плаќање данок на промет а подносителот 
на сметката (признаницата) ги платил сите доспеали 
изнесе на данокот, органот за финансии ќе назначи 
на грбот од сметката (признаницата): „При исплатата 
на оваа сметка (признаница) од НИ од не треба 
да се наплатува никаков данок." 

5) Органот за финансии ќе направи одделен ре-
гистер во кој ќе ја воведува" секоја сметка (призна-
ница) што ќе му поднесат приватните лица заради 
регистрација, врз основа на кој ќе го контролира 
запирањето и наплатата на данокот по регистрираните 
сметки (признаници). Овој регистер ке ада следни 
рубрики: 1) реден број на регистерот, 2) датум на 
заверувањето на сметката (признаницата), 3) пре-
зиме, име и занимавање на подносителот на сметката 
(признаницата), 4) место на живеењето и поблиска 
адреса на подносителот на сметката (признаницата), 
5) назив и место на седиштето -на претпријатието одно-
сно на друг содоговарач, 6) вид на договорената 
работа (во оваа рубрика ќе се назначи на нр. н е л о 
деака! на метални стоки, извршување на молерски 
услуги, продажба на право на патент и ел.), 7) вред-
ност на договорената работа, 8) износ на побарува-
њата по сметката (признаницата) поднесена на реги-
страција, 9) износ на данокот на промет по подне-
сената .сметка (признаница), 10) збир на доспеалите 
долгувани даноци на подносителот на сметката по 
сите негови даночни сметки, 11) износ на долгот за 
ко ј е дадено одобрение да не се наплати при испла-
тата на сметката (признаницата), 12) износ на данокот 
на промет по сметката и на други даноци што треба 
да се наплатат при исплатата на сметката, 13) кон-
тролна рубрика (во која ќе се бележат податоците за 
наплатениот данок по извештаите примени од банката! 
и за книжењето на данокот на соодветните даночни 
сметки на домашниот), 14) забелешка. 

6) Раководителите на сметководствата на« држа-
вните стопански организации, на државните органи и 
установи, на задружните и општествените организации 
и на нивните стопански претпријатија можат да даваат 
налози за исплата само на оние сметки (признаници) 
на приватните лица на кои надлежниот орган за фи-
нансии назначил оти не треба да се врши никакво запи-
рање на име данок. По сметките (признаниците) по 
кои треба да се запре данокот може да се врши испла-
тата само на оној дел што преминува преку износот 
ко ј треба да се запре на име данок, без обзир да ли 
се исплатува сметката во готови пари или преку 
вирман. 

Раководителот на сметководството што ќе постапи 
спротивно на одредбите од претходниот став ќе се 
казни за финансиски прекршок, што не исклучува 
дисциплинска и материјална одговорност. 

7) За регистрирање на поднесените сметки (при-
знаници) кај органот за финансии и назначување 
износите на данокот што треба по нив да се запрат 
нема да се наплатуваат никакви такси. Но, за давање 
одобренија да не се наплати по поднесената сметка 
(цризнаннца) сиот данок што докшеал за! наплата или 
да не се наплати воопшто прм исплатата на сметката! 
(признаницата), ќе се наплати такса по тар. бр. 1 и 7 
од тарифата на Законот за таксите. 

8) Нема да се поднесуваат на рег сит рација смет* 
ките: 

а) за испорачените основни селско-стопански про-
изводи што ги испорачуваат самите производители' на 
овие производи. По исклучок и производителите на 
селско-стопанеки производи се должни да поднесуваат 
»а регистрација сметки еа своите ододѕоддн ИДО 
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испорака) е напред договорена (тутун, шеќерна репа, 
сончоглед ити.); 

б) за испорачените сите други производи и за 
извршени услуги по кои вкупно договорената цена 
односно надокнада не преминува 3.000 динари. Ако 
не постои писмен договор, одредбите за регистра-
ција на сметката нема да се применуваат само ако 
збирот на сите примања од еден подносител на сметка 
(признаница) од една исплатна благајна во текот на 
календарската година не примине износ од З.ООО ди-
нари. но ако збирот на исплатите премине З.СОО ди-
нари при наредните исплати мора да се постапи по 
оваг» наредба. 

9) Ако по поднесените сметки кои според одред-
бите од претходната точка ме подлежув&ат иа« реги-
страција треба да се наплати данок на промет, органи-
зацијата на која ќе и бидат поднесени ваквите сметки 
е должна да го запре овој данок доколку тој н,е е 
помал од 50 динари и да го уплати запрениот износ 
по прописите од оваа наредба. 

10) Ако по регистрираните сметки сумата што треба 
да се запре (данок на промет по сметката и други 
'долгувани даноци земени заедно) не преминува 50 
динари, тогаш запирањето нема да се врши, што ќе 
го назначи тоа органот што ја врши регистрацијата 
на регистрираната сметка. 

11) Од денот на применувањето на оваа наредба 
престануваат да важат Наредбата за исплата на« смет-
ките на приватните претпријатија а на лицата за испо-
рачен« стоки и извршени услуги („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 96/48) и Наредбата за наплата данокот на 
промет »31 производите и на пазаришната добивка при 
исплата на сметките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/51). 

12) Оваа наредба влегува во сила со денот т 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 јануари 1953 година 

Бр. 10796 
12 декември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ 

Милентије Поповиќ, е. р. 

705. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата-за додатоците 

на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), а во 
врска со изменувањата и дополнувањата на Уредбата 
еа додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
59/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ 

НА ДЕЦА 

Со чл. 1 од уредбата 
1) На работниците и наместениците запослени кај 

Приватните работодавци, за кои по одредбите од чл. 
2 и 3 од Уредбата за придонесот за социјално оси-
гурување („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 18/52) се 
плаќа придонес по стопата од 45% од нивната плата, 
им припаѓа почнувајќи од 1 април 1952 година право 
на додаток на децч< како -и на другите корисници по 
Уредбата за додатоците на деца. 

Полн месечен износ на постојаниот додаток на 
деца им припаѓа на работниците и наместенедите што 
работат полио редовно работно време т. е. што про-
ведуваат на работа вкупно 208 работни часа во месец, 
ако во текот на месецот остварат плата која не е по-
мала од: 

— 9.700 динари месечно или 375 динари дневно за 
шисококвалифижуваните работници и наместени пите со 
виша стручна спрема; 

— 7.300 динари месечно или 280 динари дневно за 
квалификуваните работници и шместеииците оо средна 
стручна спрема*. 

— 6.000 динари мјесечно или 230 динари дневно за 
полуквалификувамите работници и да.местениците со 
нижа стручна спрема; 

— 5.000 динари месечно или 192 динари дневно за 
.пол ук ва диф икув аните работници и наместениците на 
помошни работи. 

Ако платата на работникот и наместеникот, оства-
рена во текот на месецот,е помала од минималните 
износи од претходниот ста«, постојаниот додаток на 
деца припаѓа за онолку дена колку пати минималниот 
дневен износ на платата се содржи во вкупно оства-
рената плата за тој месец. Остатокот преку полови-
ната на минималниот износ на дневната плата се зема 
како .полна дневна плата. 

При тоа ќе се води сметка за бројот на фактички 
проведените дни на работа, така што постојаниот до-
даток »ема да се исплатува за повеќе работни дни 
отколку што работникот односно иаместенЈИкот про-
вел на работа. 

За дните проведени на болување, припаѓа постојат 
додаток на деца во полн износ. 

На пример: квалификуван работник запослен кај 
приватен работодавец бил во текот на еден месец на 
болување пет дена, за кое време примал материјално 
обезбедување, а за останалото време остварил плата 
од 5.195.— динари. Пресметката на постојаниот до-
даток е следна: месечниот износ на) платата — 5.193 
динари поделен со минималниот дневен износ од 280 
динари дава 18 дена проведени на работа, а бидејќи 
остатокот од 155 динари е поголем од 1/2 на минимал-
ниот износ на дневната заработка, се зема дека ра-
ботникот провел на работа 19 дена-, што со 5 дена 
проведеш* на болување изнесува вкупно 24 дека. 
Спрема тоа во овој случај постојаниот додаток при-
паѓа за 24 дена во полн дневен изноет од 115 динари 
на ден — под претпоставка ваков работник да има 
право »а полн износ на додатокот од 3.000 динари 
месечно — што изнесува 2.760 динари. 

2) Заводите за социјално осигурување при доне-
сувањето^ на решенијата за правото на додаток на де-
ца на куќните помошнички во смисла на Решението за 
определување на стопата и основите за пресметување 
на придонесот за социјално осигурување на куќните 
помошнички и учениците во стопанството кај при* 
ватни работодавци („Службен лист на ФНРЈ", фр. 
29/52) должни се во сите случаи, а особено кога се 
работи за заложување на работна сила која првпат 
влегува во работен однос, одделно да ја 'проверат ви« 
стинитоота на наводите содржани во пријавата и мо-
жат да признаат право на додатоци на деца само во 
оние случаи каде ќе утврдат дека се работи за фак-
тично затоплување со полно редовно (работно време 
со плаќање на договорена плата во смисла на посто-
е в т е прописи. 

3) Како уживатели на пензија се сметаат и ужи-
вателите на помошти наместо пензија, определени по 
поранешните прописи за социјалното осигурување и; 
по прописите за пензионисањето на државните слу-
жбеници, или од Президиумот на Народната скупшти-
на на ФНРЈ и президеумите на народните собранија 
на народните републики. 

Исто така, се сметаат како уживатели на пензии 
односно инвалиднини и лицата на кои им се исплатува 
аконтација на пензијата односно инвалидигната. 

4) На децата што се уживатели на фамилии ар на 
пензија (чл. 1 точ. 5 од уредбата), како и на децата 
што се уживатели на фамилијарна инвалиднина (чл. 
1 точ. 6 од уредбата), им припаѓа постојан додаток 
само за нив лично, а не и за нивните деца*. 

5) На децата на кои правото на фамилијарна пен-
зија односио фамилијата инвалиднина им престанало 
за тоа што наполниле 24 години возраст ќе им се 
исплатува постојан додаток до наполнетата 25 година 
возраст ако се наоѓаат и натаму на редовно школу-
вање. На децата што наполниле 24 години возраст пред 
I иоември 1951 година, ќе им се исплатува постојаниот 
додаток од i ноември 1951 година. 
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Со член 4 од уредбата 
6) Согласно на одредбите од точ. 2 ст. 2 и точ. 

В од Решението за времените стони, пресметката и 
уплатата на акумулацијата и фондовите („Службен 

, лист на ФНРЈ", бр. 1/52), членовите на занаетчиските 
задруги (производители^ преработувачки и услужни) 
и членовите на рибарските задруги на кои рибарењето 
им е' едино т главно занимање, од 1 јануари 19-52 
година задолжително се социјално осигурени и во 
поглед »»додатоците на деца, и одредбите од членот 
4 на Уредбата за додатоците на деца мемед да се при-
менуваат на нив. 

7) Полн месечен износ на постојан додаток на де-
ца им припаѓа на членовите на занаетчиските задруги 
Строи зеолит елен, преработувачки и услужни), за кои 
е .платен придонес за социјалното осигурување на за-
работката што не е помала) од: 

— 9.700 динари месечно или 375 динари дневно за 
висококвалификувани работници; 

— 7.300 динари месечно или 280 динари дневно за 
квалификуваните работници; 

— 6.000 динари месечно или 230 динари дневно за 
пол уквалифи1ку в аните р аботници; 

— 5.000 динари месечно или 192 динари дневно за 
н екв али ф ику в ан и т е (раб отпи ци. 

На членовите на занаетчиските задруги од ст. 1 
на оваа точка, за кои не се води евиденција за ра-
ботните дни и за времето проведено на работа, оти 
заработката по ефект им се пресметува по парче, им 
припаѓа полн месечен износ на постојаниот додаток, 
ако остварат во текот на месецот заработка која не 
е помала од минималните износи од претходниот став. 

Ако остварената заработка на задругарите е по-
мала од минималните износи од ст. 1 на оваа точка, 
постојаниот додаток на деца се пресметува по точ. 1 
ст. 3 од ова напатствие. 

Со член 6 од уредбата (нов) 
8) Вкупниот износ на дневно пресметаните до-

датоци во полн износ не може да го надмине пропи-
шаниот износ на додатокот од 3.000 динари во еден 
календарски месец. Вкупниот износ на дневно пресме-
таните додатоци во намален износ не може да го 
надмине пропишаниот износ на додатокот од 2.000 
динари односно 1.000 динари во еден календарски 
месец. 

Со чл. 7 од уредбата (нов) 
9) Сопственост на земјоделски имот од преку два 

Хектара обработлива земја, како и со сосопственички 
дел на таков имот што преминува два хектара обрабо-
тлива земја чијшто сопственик односно сосопственик 
или даночен обврзник е лицето од чл. 1 и 4 од Уред« 
бата за додатоците на деца или неговата поблиска 
фамилија (брачен другар, децата и внучињата за кои се 
остварува постојан додаток) која е во исто дома-
ќинство со овластеникот, го исклучува правото на 
постојан додаток на деца без обзир дали тоа лице 
или неговата поблиска фамилија живее на самиот 
имот. 

10) Ако лицето од чл. 1 и 4 од уредбата или 
членот на неговата поблиска фамилија (брачен другар, 
децата и внучињата за кои се остварува постојан 
додаток) е сопственик односно даночен обврзник или 
овластена на законскиот дел на наследување на зем-
јоделски имот помал од два хектара од кој има при-
ход што е оданочен со повеќе од 400 динари годишно 
по член на домаќинството, ваквото лице нема право 
на постојан додаток на деца, без обзир дали тоа или 
неговата поблиска фамилија живее на тој имот. 

11) Кога лицето од чл. 1 и 4 од Уредбата за 
додатоците на деца односно поблиската фамилија на 

. тоа лице живее со фамилии на роднини (родители, 
свекор и свекрва, родители од женаму, дедо и баба, 
браќа и сестри на неподелен имот ити.) кои се да-
ночни обврзници на тој имот, ќе се земе за опреде-
лување правото на постојан додаток само сразмерниот 
дел на обработливата поврвнина, односно сразмер-
ниот дел на даночното задолжување што отпаѓа 
на лицето од чл. 1 и 4 од уредбата заедно со неговата 
фамилија. Сразмерниот дел се установува така, што 

вкупната поврвнина односно вкупното даночно задол-
жување се дели на онолку делови колку има полно-
летни роднини овластени на законското "наследување 
заедно со сопственикот на имотот, при што на секоја 
ваква роднина заедно со неговата поблиска фамилији 
отпаѓа еден дел. 

На пример: Ако на земјоделски имот од 7 хектари 
живеат во заедничко домаќинство, покрај лицето од 
чл. 1 и 4 од уредбата и неговата поблиска фамилија, 
уште и неговите родители, двајца полнолетни браќа од 
кои еден е оженет и има деца, а другиот е неоженет 
и една полнолетна немажена сестра, — псврвнината 
на имотот се дели на 5 еднакви делови, т.е. едеп 
дел на лицето од чл. 1 и 4 од уредбата со неговата 
поблиска фамилија, втор дел на родителите, трет дел на 
оженетиот брат со фамилија, четвртиот дел на неоже-
нетиот брат, а петтиот дел на немажената сестра. Во 
овој случај би постоело право на постојан додаток 
со обзир на поврвнината на имотот, бидејќи сразмер-
ниот дел на имотот што отпаѓа на лицето од чл. 1 и 4 
на уредбата не преминува два хектара. Но, бидејќи, 
во случаите кога е имотот помал од два хектара пра-
вото на постојан додаток зависи од висината на да-
ночното задолжување од тој имот, тоа во горниот 
пример ќе се утврди уште и делот на даночното за-
должување што отпаѓа на лицето од чл. 1 и 4 од уред-
бата заедно со неговата фамилија, што се утврдува 
на ист начин, т.е. со делење на вкупното даночно 
задолжување на пет еднакви делови. Така добиениот 
износ на даночното задолжување што отпаѓа на ли-
цето од чл. 1 и 4 од уредбата и на неговата поблиска 
фамилија потоа се дели на онолку делови од колку 
членови се состои неговата поблиска фамилија, во 
која влегуваат членовите на фамилијата наведени по 
чл. 7 ст. 4 од уредбата. 

Исто така ќе се постапи и во случај кога вкупното 
даночно задолжување на земјоделскиот имот се води 
на лицето од чл. 1 и 4 од уредбата кое не е сопстве-
ник на тој имот, но тоа, односно неговата поблиска 
фамилија живее во заедничко домаќинство со фами-
л и ј е на роднините со кои е заедно овластевте за 
наследување на законскиот дел од имотот. 

12) Ако е лицето од чл. 1 и 4 од уредбата соп-
ственик односно даночен обврзник на земјоделски 
имот поголем од два хектара а спрема уверението од 
финансиските органи на околискиот народен одбор 
обработливата поврвнина на тој имот изнесува помалу 
од два хектара, се применуваат оние одредби што 
важат за сопственикот на земјоделски имот помал од 
два хектара, т.е. се зема во обзир даночното задол-
жување за сиот земјоделски имот (обработлива и 
необработлива земја). 

13) Кога е лицето од чл. 1 и 4 на уредбата за-
конски наследник односно сонаследник на нераспрз-
вена оставинска маса, даночното задолжување што 
отпаѓа на сосопственичкиот дел од таа »ста маса што 
по наследното право му припаѓа на тоа лице без обзир 
дали се користи или не, се зема во обзир при опре-
делување правото на постојан додаток на деца на 
тоа лице. 

14) Ако е лицето од чл. 1 и 4 на уредбата соп-
ственик на имот или сосопственик на неподелен имот 
на кој неговата мајка има право на вдовичко .ужи-
вање, при определување правото на постојан додаток 
се зема дека на мајката, по основот на правото на 
вдовичко уживање, отпаѓа еднаков дев на имотот 
односно даночното задолжување како а на другите 
наследници. 

15) Кога се сосопственици на неподелен имот 
браќа и сестри а оставителот умрел по 6 април 1941 
година, при определување правото на постојан до-
даток имотот односно даночното задолжување се дели 
на еднакви делови помеѓу браќата и сестрите овла-
стени на законско наследување. 

16) На лицата од чл. 1 и 4 од уредбата што се 
во исто време и членови на селански работни задруги 
правото на постојан додаток се определува спрема 
даночното задолжување на доходот од окуќшшата и 
спрема даночното задолжување по стоката од 3% кој 
би се плаќал на другите приходи што ги прима дома-
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ќинството од задругата (приход од работните дни, 
приход од рента односно камата на проценетата 
вредност на внесениот имот во селанската работна 
задруга). Потврдата за висината на даночното задол-
жување што би се плаќало по стопата од 3% на сите 
приходи, ја издаваат финансиските органи на надле-
жниот околиски народен одбор врз основа на подато-
ците добивени од селанската работна задруга. Вака 
собраниот данок се дели на онолку делови колку чле-
нови на домаќинството живеат на окуќнината. 

Примањата на име помош од социјалните фондови 
на селанските работни задруги не се сметаат како 
приходи на домаќинството во смисла на ст. 3 чл. 7 
од уредбата. 

17) При определувањето на приходите од дома-
ќинството се земаат во обзир и приходите од бавчите 
©о градот, како и бавчите добивени за обработка по 
основот на работниот однос (железничар^ учители, 
патари и ел.), како приходи од земјоделски имот. 

18) Како приходи од неземјоделски имот се зе-
маат сите прихои од неподвижен и подвижен имот 
(кирии од куќи, приход од изнајмување возила, спре-
жен добиток ити.), а не се земаат приходите што 
потекнуваат од лична работа (плати, хонорари, умет-
нички награди и ел.). 

19) Вршењето на приватна професионална дејност 
од страна на лицето од чл. 1 и 4 на уредбата, како и 
неговиот брачен другар, го исклучува правото на 
постојан додаток на деца ако приходот од таа дејност 

-што лодлежува на данок (даночна основица) преми-
нува 2.000 динари месечно по член на домаќинството. 

Ако приходот од вршењето, на приватна профе-
сионална дејност на корисникот и неговиот брачен 
другар преминува 1.000 динари, но не преминува 1.500 
динари месечно по член на домаќинството, корисникот 
има право на постојан додаток во намален износ о д 
2.000 динари месечно, а ако е овој приход поголем од 
1.500 динари а помал од 2.000 динари месечно, кори-
сникот има право на додаток од 1.000 динари месечно. 
Ако тој приход не преминува 1.000 динари месечно 
по член на домаќинството корисникот има право на 
полн износ на постојаниот .додаток од 3.000 динари 
месечно (чл. 7 ст. 1 од уредбата). 

Вршењето на приватна професионална дејност се 
зема во обзир при определувањето правото на посто-
јан додаток кај сите лица од чл. 1 и 4 од уредбата. 

Како приватна професионална дејност на лицата 
од чл. 1 и 4 од уредбата се подразбира самостојната 
приватна дејност (вон. работниот однос) со цел да се 
оствари заработка, која подлежува на плаќање данок 

по Законот за даноците, како што е водење занает-
чиски дуќани, вршење приватна пракса на ветеринари, 
бабици, лекари, адвокати, свештеници, превозници и 
други занимања чиите приходи подлежуваат на пла-
ќање данок. 

Другите приходи на брачниот другар (плата, пен-
зија и инвалиднина) не влијаат на правото на по-
стојан додаток на деца. Исто така не влијае на тоа 
право ниту платата што ја прима детето како ученик 
во стопанството 

20) При определувањето на приходот на дома-
ќинството се зема во обзир и имотот односно при-
ходот од имотот и приватната професионална дејност 
на брачниот другар, како и имотот односно приходот 
од имотот на детето и внучето на кое по чл. 8 од 
уредбата се дава постојан додаток, а кога е во пра-
шање дете-уживател на фамилијарна пензија односно 
инвалиднина, се зема во обзир и имотот односно 
приходот од имотот и приватната професионална деј-
ност на преостаиалиот 'родител со кој детето живее 
во заедница. 

21) Имотот односно даночното задолжување, како 
и другите поиходи што подлежуваат на данок од 
имотот на пасинокот влијаат како и на правото на 
очувот односно маштеата на додаток на пасинокот, така 
и на нивното право на додаток на другите деца. 

Не влијае на правото на додаток на другите деца 
на лицата од чл. 1 и 4 од уредбата и другите приходи 
што подлежуваат на данок од имотот на детето бев 
родители што е земено на издршка. 

При определување правото на постојан додаток 
имотот односно даночното задолжување како и дру-
гиот доход што подлежува на данок на пасинокот е« 
придава на имотот односно на даночното задолжувања 
на другите членови на домаќинството на корисникот 
од чл. 7 ст. 4 од уредбата. 

Ако приходите на пасинокот и очувот односно 
маштеата не се од ист вид (приход од земјоделски и 
неземјоделски имот и приватна професионална дејност), 
се применува членот 7 ст. 5 од уредбата. 

22) Ако пасинокот има право на фамилијарна пен* 
зија или инвалиднина, имотот односно даночното 
задолжување или приходите од имотот на очувот или 
на другите членови на домаќинството што подлежу-, 
ваат на данокот (чл. 7 ст. 4 од уредбата) влијаат на 
правото на паеинокот на постојан додаток со пен-
зијата односно иввалиднината исто како и имотот на 
преосталиот родител. Имотот односно даночното за-
должување или приходите што подлежуваат на данок 
на членовите на домаќинството во кое живее (дете 
без родители земено на издршка) не* влијае на правото 
на постојан додаток кога е ова дете уживател на" 
фамилијарна пензија односно инвалиднина. 

23) Имотот односно приходот од имотот и при-
ватната професионална дејност на лицето кому е со. 
одлука од старателскиот орган поверено заради во-
спитување и издигање на детето што е уживател иа 
фамилијарна пензија односно инвалиднина, не влијае 
на правото на детето на постојан додаток. 

24) Кога лицето од чл. 1 и 4 од уредбата има 
приход од земјоделски имот даден во закуп, при 
определување правото на постојан додаток се зема 
данокот на закупнината како данок на доход од зем-
јоделски имот. Кога лицето од чл. 1 и 4 од уредбата 
има приход од земјоделски имот земен во закуп, 
при определување правото на постојан додаток се 
зема данокот на доход од тој имот исто како и при* 
ход од сопствен земјоделски имот. 

25) На лицето од чл. 1 и 4 на уредбата кое својот! 
земјоделски имот или дел од имотот го дава испо-
лица при определување правото на постојан додаток 
се зема во обзир даночното задолжување за имотот 
даден во исполица. На лицето кое има приход од туѓо 
обработлив© земјиште што го зело во исполица, му се 
зема во обзир неговото даночно задолжување на^ 
доходот од имотот земен во исполица. 

26) Ако корисникот има приход од земјоделски 
имот помал од два хектара, а има и други доходи што 
подлежуваат на данок (кирии од куќи, приход од 
вршење приватна професионална дејност), заради; 
определување правото на постојан додаток финан-
сискиот орган ќе mv издаде уверение за висината на 
сето даночно задолжување по стопата за облог на 
данокот за земјоделскиот имот. 

27) За применување на чл. 7 од уредбата, т.е. при ; 
установување правата на постојан додаток на д е ц а ; 
што доспеваат за исплата од 1 декември 1952 година 
се зема даночното задолжување односно доходот што 
служел за облог на данокот за 1951 година. 

При определување правото на постојан додаток 
на деца даночното задолжување односно другиот до-
ход што подлежува на данокот се дели на онолку 
делови колку има членови на домаќинството (чл. 7 
ст. 4 од уредбата) на 1 д ек еври 1952 година а кај 
барањата што ќе бидат подоцна поднесени — на онол-
ку делови, колку има членови на домаќинството на 
денот кога се поднесува барањето. Секоја промена во 
'бројот на членовите на домаќинството што влијае на 
правото на постојан додаток по 1 декември 1952 го-
дина. се зема во обзир од првиот ден на наредниот 
месец. 

28) Кога ќе отпаднат фактите чие постоење го 
исклучувало правото на постојан додаток на деца, 
односно кои давале право на намален из«ос на до-
датокот (чл. 7 од уредбата), што мора да биде у т в р -
дено со акт од надлежниот државен орган, на кори-
сникот му припаѓа право на постојан додаток, односно 
му се наголемува износот на додатокот: 
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1) во случај на напуштање на приватната профе-
сионална дејност, 

— од првиот ден на наредниот месец по пре-
станокот на вршењето на приватната професионална 
дејност; 

2) во случај на отуѓување на имотот или дел од 
имотот, 

— од почетокот на наредната година по изврше-
ното отуѓување. 

Кога имотната состојба на корисникот на посто-
јаниот додаток на деца ќе се промени во текот на 
уживањето на правото (корисникот здобие земјодел-
ски имот, стане сопственикот или сосопственикот на 
куќа, почне да се занимава тој или неговиот брачен 
другар со приватна професионална дејност); 

— оваа промена се зема во обзир од првиот ден 
на наредниот месец. 

Промените што настанале пред 1 декември 1952 
година ќе се земаат во обзир од 1 декември 1952 
го дича. 

При определување правото на постојан додаток 
на лицето чија имотна состојба се променила, се зема 
во обзир последното даночно задолжување на пора-
нешниот сопственик на земјоделскиот имот, односно 
доходот на поранешниот сопственик на тој имот што 
подлегнува ма данокот. Кај вршењето на приватната 
професионална дејност се зема во обзир износот на 
аконтацијата на данокот за таа година. 

На* корисниците на постојан додаток на деца на 
коп селакската работна задруга ќе им врати на ужи-
вање имот поголем од два хектара — правото на по-
стојан додаток престанува со истекот на онаа година 
во која му е вратен имотот на корисникот. Ако е? 
вратениот имот помал од два хектара исплатата на 
постојаниот додаток се продолжува до денот кога ќе 
биде корисникот во можност да ги собере плодовите 
од тој имот, односно до почетокот на полагањето на 
аконтации на данокот. Потврдата за тоа ја издава на-
родниот одбор на надлежната општина. 

Со чл. 8 од уредбата (нов) 
29) Како иивалиднината во смисла на уредбата 

за додатоците на деца се подразбираат инвалиднините 
од III група определени по Законот за социјалното' 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, инвалиднини од I—VII група и фами-
лијарните инвалиднини по прописите за војните и мир-
нодопсште воени инвалиди, на инвалидите на Народ-
ната милиција, на предвојничката обука и противави-
оцената заштита. 

30) Кога во месецот има 25 или 24 работни дни, 
а работникот работел во сите тие дни, исплатата на 
постојаниот додаток на деца се врши во полн износ, 
како да работел 26 работни дни. 

31) Ако за поодделни дни работникот односно 
службеникот примил плата само делимично, поради 
изостаноци во текот на дните, постојаниот додаток на 
деца што отпаѓа на тие дни се исплатува во сразмерно 
намален износ, т.е. само за оние часови за кои е 
исплатена платата. 

32) На крајбрежните работници — крцатели, на 
земјоделските работници и на работниците запослени 
на сечење шума, им припаѓа постојан додаток на деца 
во поли месечен износ ако работат полно редовно 
работно време (т. е. проведат на работа вкупно 208 
"часа, односно онолку часа колку е пропишано за 
полно редовно работно време за односниот вид 
работи). 

Ако овие работници не ќе проведат на работа 
полн број часови на редовното работно време, посто-
јаниот додаток на деца им припаѓа во намален износ 
сразмерно на бројот на часовите проведени на работа. 

На пример: постојан земјоделски работник (пазач 
на добиток) провел во месецот јули на работа 245 
часа, што значи помалу од пропишаното полно редовно 
работно време за месец јули (260 часа). Додатокот 
се пресметува така, ипо п-.са сабота се земаат 
како 24 % работни дни (24 X 10 + 5 часа), и на име 
на постојан додаток треба да се исплати: 24 X 115 + ' 

25 = 2.785 динари, под претпоставка ваков работник 

да има право на полн износ на додаток од 3.000 ди-
нари месечно. 

Кога заработката на лицата од претходниот е кпз 
се пресметува по ефект, постојаниот додаток на де-
ца во полн месечен нанос припаѓа ако е остварен 
полн работен ефект (норма) за односниот месец, /лко 
е работниот ефект (норма) делимично остварен 
постојаниот додаток на деца припаѓа во намален 
износ, сразмерно на остварениот работен ефект (нор-
ма), и тоа ако нормираниот работен ефект е остварен 
најмалу со 50с/о. Кога работниот ефект по еден месец 
е остварен под 50%, постојаниот додаток на деца не 
припаѓа за односниот месец. 

33) Ако лицата што примаат постојан додаток на 
деца ќе бидат ставени во притвор или истражен зат-
вор, или ќе бидат суспендирани од должноста, посто-
јаниот додаток се исплатува во ненамален износ за 
сето време додека примаат принадлежностн односно 
дел од принадлежности. 

34) Лицето што има право на додато« па деца 
по основот на пензијата и инвалиднина, ова право 
може да го остварува само по еден од овие основи. 

При поднесувањето на пријавата за додатокот, 
корисникот е должен да поднесе писмена потврда 
дека тој додаток не го прима по друг основ. 

35) Запослените уживатели на пензија односно 
инвалиднина можат да го оставруваат правото на до-
датокот на деца само по еден основ, било со пен-
зијата или инвалиднината, било со платата. 

Заложените уживатели на пензија односно инва-
лиднина што сакаат и за времето додека се во рабо-
тен однос да го остваруваат додатокот иа деца со 
пензијата односно инвалиднина!^ должни се при ста-
пувањето во работен однос да го известат работода-
вецот дека додатокот на деца им се исплатува со пен-
зијата односно инвалиднина!^. 

Запослените уживатели на пензија односно инва-
лиднина кои своето право на додаток на деца што им 
припаѓа како на уживатели на пензија односно инва-
лиднина сакаат да го остваруваат кај претпријатиево 
односно установата при која се запослени, должни се 
на претпријатието односно установата да и* подне-
сат потврда од органот надлежен за исплата на пен-
зијата односно инвалидишната за тоа дека имаат право 
на додаток на деца, и до кој ден им е исплатен тој 
додаток, односно со кој ден им е запрена исплатата 
на тој додаток поради преземање на исплатата од 
претпријатието односно установата. Извршените ис-
плати на додатоците на деца за овие уживатели ги 
пресметуваат претпријатијата односно установите иа 
ист начин по кој ги пресметуваат и другите исплати 
на терет на социјалното осигурување. 

36) Лицата кои при стапувањето во работен однос 
не ќе пријават дека се уживатели на пензија или 
инвалиднина, како и работодавци кои при примањето 
на пријавата не ќе ги проверат овие околности одго-
ворни се во смисла на одредбата на чл. 19 ст. 3 од 
уредбата за штетата што ќе настане сф двојната 
исплата на додатокот на деца. 

Со член 9 од уредбата (нов) 
37) На децата што се наоѓат на редовно школу-

вање во средни школи во кои што услов за запишу-
вање се завршени шест класа средна школа, или во 
средни школи во кои што услов за запишување .се 
наполнети 18 години возраст, ќе им се продолжи 
исплатата на постојаниот додаток на деца до заврше-
ното редовно школување, а најдоцна до наполнетата 
22 година возраст,' и тоа за школувањето во следните 
школи: театарски школи, школи за применета умет-
ност, поодделни отсеци во средни музитаи школи, 
средни рударски школи, средни фискултурни школи, 
школи за медицински сестри, школи за медицин еко-
технички рентгенски помошници, дентистички школи, 
медицински школи за санитарни техничари, земјодел-
ски и поморски техникуми. 

38) Како деца без родители се сметаат согласно 
на Задолжителното толкување на членот 14 ст. 2 од 
Законот за социјалното .осигурување на работниците 
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и службениците и нивните фамилии („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 42/50) и Задолжителното толкување на 
членот 14 ст. 2 од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/51) и децата 
што имаат еден или двајца родители, но родителите 
ја напуштиле земјата или им е непознато боравиштето, 
или се трајно .или повеќе од една година наполно 
неспособни за работа, а не постои имот на детето 
односно имот или приходи на родителите од кон би 
можеле децата да се издржуваат (чл. 7 од уредбата). 

39) Исто така, ќе се смета како дете без обата 
родитела и она дете што има еден жив родител, но 
овој го напуштил и не се грижи за него, и поради тоа 
му е одземено родителското право, а не постои имот 
на детето, односно имот или приходи на родителите 
од кои би можело детето да се издржува (чл. 7 од 
уредбата). 

40) Постојаниот додаток на деца му припаѓа на 
лицето од чл. 1 и 4 на уредбата за детето што се наоѓа 
кај него на издршка затоа што родителите не се во 
можност да се грижат за издржување на детето би-
дејќи се наоѓаат на издржување на казна, или еден од 
родителите е на издржување на казна а вториот е 
наполно и трајно неспособен за работа, а не постои 
имот на детето односно имот или приходи на родите-
лите од кои би можело детето да се издржува (чл. 7 
од уредбата) — ако родителот пред да стапи на 
издржување казна имал право на постојан додаток на 
тоа дете. 

41) За детето што ќе го прекине школувањето 
поради болување одобрено од надлежната здравствена 
установа постојаниот додаток се исплатува и за вре-
мето на ова болување, но најдоцна до наполнетите 
пропишани години возраст (чл. 9 ст. 2 од уредбата). 

За вакво дете на почеток на секоја школска година 
се поднесува уверение од инвалидоко-пензионата ко-
мисија за продолжување на болувањето. 

За времето на натамошното болување, по напол-
нетите пропишани години возраст постојаниот дода-
ток за овие деца може да се исплатува само под 
условите пропишани за додатокот на деца што се 
трајно неспособни за работа. 

Ако детето по истекот на одобреното болување 
го продолжило редовното школување, но со тоа болу-
вање било спречено да го заврши во редовниот срок, 
ќе се продолжи исплатата на постојаниот додаток и 
по наполнетата 20 односно 25 година возраст за онол-
ку в^еме, колку провело детето на одобренето болу-
вање,* но најдоцна до наполнетата 21 односно 26 
година возраст. 

За децата што ќе станат неспособни за работа по 
наполнетата 14 година возраст, ако не се на школу-
вање, односно по 20 или по 25 години возраст 
ако биле на школување, не припаѓа право на постојан 
додаток на деца. Ова важи и за децата за кои по 
поранешните прописи е признаен постојан паричен 
додаток по наполнетата 25 година возраст. 

42) Трајната неспособност како услов за здоби-
вање правото на постојан додаток на деца во смисла 
на ст. 3 чл. 8 од уредбата се установува на ист начин 
како и за здобивање правото на инвалидска пензија 
т.е. потребно е детето да е наполно и трајно или за 
подолго од една година неспособно за работа. 

43) Учениците од сите школи кои на крајот на 
школската година ќе бидат упатени на полагање 
поправителни класови испити, се сметаат како редовни 
ученици до почетокот на наредната школска година. 

Учениците кои поради болест не можеле да бидат 
оценети од поодделни предмети на крајот на школ-
ската година, и за тоа се упатени да ги полагаат на 
класовите испити — се сметаат како редовни ученици 
до определениот срок за полагање. 

Под определен срок за полагање треба да се 'ра-
збере секогаш целиот месец па и ако бп се полагале 
испити на почетокот на месецот. 

Учениците истерани од школа на полугодие™ 
поради слаб успех во текот на задолжителното школу-
вање (основна школа, осумгодишна школа, продолжна 
школа и нижи класови на гимназија —- нижи гимна-

зии), се сметаат како редовни ученици до крајот на 
школската година. Ако ученикот не ќе ја заврши 
определената школа на задолжителното школување 
до наложената 15 година возраст, и ќе го продолжи 
школувањето па поради слабиот успех ќе биде исте«, 
ран од школа на полугодие^ не се смета како ре«, 
довен ученик. 

Учениците што се одбиени на поламатурскн испит 
на три месеци, се сметаат како редовни ученици до 
крајот на односната школска година. 

Учениците што се одбиени на поламатурски испит 
на една година — не се сметаат како редовни ученици* 

Учениците од вишите класови на гимназија како; 
и учениците на средните стручни и уметнички школи,: 
кои се на крајот на полугодието истерани поради 
слабиот успех, не се сметаат како редовни ученици-

Учениците што се одбиени на матурски испит И 
на завршните испити на средните стручни и уметнички 
школи на три месеци, се сметаат како редовни ученици 
до крајот на месецот август, односно до крајот наѓ 
месецот во кој ги полагаат поправителните испити о д 
предметите од кои што паднале. 

Учениците одбиени на матурски испит и завршни« 
те испити на средните, стручните или уметничките 
школи на една година, не се сметаат каке редовни 
ученици. 

Учениците истерани од школа поради лошо пове* 
дение, не се сметаат како редовни ученици. Исто такну 
учениците во стопанството што ќе бидат истерани од 
школа поради лошо поведение, не се шетаат како 
редовни ученици во стопанството, иако ја продолжат 
практичната работа . 

44) За студентите на факултети, високи и виши 
школи припаѓа постојан додаток на деца под услов; 
редовно да ги полагаат ^пропишаните испити и ре* 
доено да ги запишуваат семестрите. 

За студентите што не ќе можат да ге запишат 
наредниот семестар затоа што не ги положиле сите 
пропишани испити, престанува правото на постојан 
додаток додека не ќе ги положат пропишаните испити 
и не го запишат наредниот семестар. 

За студентите на медицински, стоматолошки, вете-
ринарен и технички факултет и високата техничка 
школа припаѓа постојан додаток до дипломирањето 
но најдоцна седум месеци по апсолвирањет«. За сту-
дентите од другите факултети припаѓа постојан до-
даток до дипломирањето, но најдоцна трн месеци по 
апсолвирањето. Како ден на апсолвирањето се смета 
денот на истекот на последниот семестар (30 јули на 
односната школска година). 

На лицата кои по завршеното школување ќе се 
запишат на друг факултет, висока или виша школа* 
за времето на тоа школување не им припаѓа постојан 
додаток на деца. 

Школската година за учениците на средните шко-
ли почнува на 1 септември а се завршува на 31 август, 
Школската година за студентите на факултетите, на: 
високи и виши школи започнува на 1 октомври, а се 
завршува на 30 септември. Спрема тоа, се шета дека 
учениците и студентите се на редовно школување и 
за време на траењето на големиот школски одмор. 

45) На родителите чии што деца се сместени во 
установи во кои имаат потполна бесплатна издршка 
мема да им се исплатува постојан додаток за тие деца 
додека се наоѓаат во тие установи. 

46) На дедо односно баба припаѓа постојан дода-
ток на внуче кое го издржува затоа* што на впучето 
не му се родителите живи или родителите се наполно 
и трајно неспособни за (работа а не постои имот на 
внучето односно имот ш и приходи на неговите роди-
тели од кои би можело внучето да се издржува (чл. 
7 од уредбата). 

47) Дедо односно баба може да го остварува пра-
вото на постојан додаток на внуче што го издржува 
и во случај кога само еден родител е неспособен за 
работа, ако бракот на родителите е разведе* а Дру-
гиот родител не плаќа издршка за детето или плаќа 
издршка која не применува З.ООО динари месечно (се 
претпоставува дека лицето што е должно да маќа 
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издршка за детето а има имот иди приход подложен 
на дамо« кој го исклучува правото на -постојан дода-
ток, плаќа издршка за детето 80 износ поголем од 
3.000 динари). 

За правнуче припаѓа постојан додаток под истите 
услови како кв за внуче. 

48) Како .редовно школување на виши школи, врз 
основа на кое припаѓа право на додаток на деца се 
смета! и школувањето на курсевите признаени од Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, на кои 
се наоѓа по завршеното редовно школување заради 
продолжување (дополнување) на школувањето. 

Со чл. 10 од уредбата 
49) Условот на работниот стаж од чл. 10 ст. 1 од 

уредбата се однесува и до работниците и службени-
ците запослени ка ј државните органи, установи и сто-
п а н о р г а н и з а ц и и . 

50) Во работниот стаж за здобивање право на по-
стојан додаток се смета времето проведено во рабо-
тен однос, времето проведено во уживање На мате-
ријално обезбедување подади болест и болување no 
^престанокот на работниот однос, уживање на матери-

! јадното обезбедување по прописите од Уредбата за 
\ материјалното обезбедување и за другите права на 
, работниците и службениците што се наоѓаат времено 

»он работен однос („Службен лист на ФНРЈ", боој 
116/52), времето кое во смисла на чл. 19 и 61 од За-
конот за социјално осигурување се смета во работе« 
стаж. Исто така, во работен стаж се CMieTa и времето 
проведено на неплатено отсуство до три месеци (точ. 
9 од Поблиското напатствие за примена на Законот за 
социјално осигурување на« работни циге и службени-
ците и нивните фамилии). 

Како полно редовно работно »рем« се зема редов-
ното работно време пропишано за поодделни дејности 
односно работи. 

51) Хоеорарните службеници можат да го здоби-
јат или уживаат правото на постојаниот додаток само 

п о д услов да се запослени со полно редовно работно 
време кај ист работодавец. 

52) Правото на постојаниот додаток на деца го 
добиваат и уживаат како да се запослени со полно 
редовно работно време и лицата кои по посебни про-
писи имаат траво на работа со скратено работно вре-
ме (мајчси-доижи. мајки со деца помлади од три го-
дини и инвалиди). 

Инвалидите на трудот од II група и војните воени 
инвалиди од VIII—X група, што работат со скра-
тено работно време, имаат право на постојан додаток 
на деца ако по оценка од постојана лекарска комисија 
можат да работат само со скратено работно време. 

53) Лицата од чл. 1 точ. 1 до 4 од уредбата што 
здобиле право на постојан додаток на деца, го ужи-
ваат тоа т а в о за- сето време додека се запослени со 
полно редовно работно време. 

54) На работниците и службениците запослени во 
задругите и задружните организации што примаат 
плати во износите помали од износите на платите 
пропишани во чл. 2 од Уредбата за платите на работ-
ниците и службениците- во задругите и задружните 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20752), не 
им припаѓа постојан додаток на деца, оти се смета 
дека не работат со полно редовно работно арем;е. 

55) Се смета дека постои непрекинат работен стаж 
и во случај кога работникот односно службеникот 
кому што престанал работниот однос непосредно после 
тоа стапи во нов работен однос, 

56) Во смисла на одредбите од чл. 10 ст. 5 (нов) 
од уредбата работниот стаж што бил прекинат поради 
заминување на отслужување на воената обврска, по-
ради времена незапосленост до која дошло во смисла 
на чл. 1 од Уредбата за материјалното обезбедување 
и за другите права на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), поради инва-
лидноста или долготрајно болување, како и поради 
упатување на определени должности во селанска ра-
ботна задруга од страна на надлежните органи се 
продолжува со повторното стапување во работен 

однос како и да немало прекин, ако се стапи повторно 
на работа во срок од два месеца од престанокот на 
воената обврска, инвалидноста, болувањето и преста-
нокот на вршењето на должноста во селанската ра-
ботна задруга. 

57) Во смисла на одредбата од точ. 13 на Општото 
напатствие за извршување на уредбата за материјал-
ното обезбедување и за другите права на работниците 
и службениците што се наоѓаат времено вон работен 
однос („Службен лист на ФНРЈ" бр. 21/52) се смета 
дека иселениците — повратници, како и емигранти^ 
што уживаат право на азил во нашата земја го испол-
нуваат условот во поглед на работниот стаж за мате-
ријалното обезбедување, ако се работи за лица што се 
способни за работа и што сакаат да ја прифатат пону-
дената работа, па на ваквите лица им се исплатува по-
стојан додаток на деца за време додека уживаат ма-
теријално обезбедување. Во согласност со ова, треба 
да се смета дека иселениците-повратници и емигран-
т и ^ што уживаат право на азил во нашата земја а се 
наоѓаат во работен однос, го исполнуваат условот во 
поглед на стажот за исплата на постојаниот додаток 
на деца. 

58) На жена во работен однос чиј што маж се 
наоѓа на отслужување на задолжителниот срок во по-
стојаниот кадар на Југословенската народна армија 
и' се засметува во пропишаниот работен стаж и вре-
мето на запослувањето на мажот пред нејзиното по-
следно стапување во работен однос, ако од стапува-
њето во постојаниот кадар до стапувањето на жената 
во работен однос не поминало повеќе од два месеца. 
Исто така кога ќе стапи во работен однос лице чиј што 
брачен другар станал трајно неспособен за работа пред 
да го здобил правото на инвалидска пензија односно 
инвалиднина, или умрел пред да го наполни пропи-
шаниот работен стаж за фамилијарна пензија, се за-
сметува во пропишаниот работен стаж и времето на 
заложувањето на брачниот другар пред последното 
стапување на тоа лице во работен однос ако од наста-
пувањето на овие околности до стапувањето во ра-
ботен однос не поминало повеќе од два месеца. 

59) Лицата од чл. 1 на« уредбата го задржуваат 
правото на постојан додаток на децата и по престано-
кот на« работниот однос за врем-е додека се наоѓаат 
на редовно школување на кое се упатени. непосредно 
од работниот однос од надлежните државне органи 
или општествените организации (студенти На факул-
тети, високи и виши школи, институти на- општествени 
науки, ученици на средни стручни школи, на "средни: 
и виши! партиски школи). 

60) Постојаниот додаток на деца може, по исклу-
чок, да се исплати и за4 поодделни дни одобрени изо-
станоци, за кои не припаѓа плата и тоа најмногу за 
вкупно 7 дена во годината. 

Правото на постојан додаток од претходниот став 
за поодделни дни за кои не припаѓа' плата, може да 
го признае директорот на претпријатие односно ста-
решината на установата' во случаи кога На корисникот 
на додатокот ќе му дозволи да изостане од работа за 
поодделни дни поради важни приватни потреби, како 
што се на пример: смртен случај во фамилијата, ст-
праќање болен член од фамилијата в болница и ел. 

Правото на постојан додаток задолжително ќе се 
признае за дните на одобрените изостаноци поради 
позив од суд или од други државни органи. 

Правото на постојан додаток престанува ако кори-
сникот стапи на бесплатно отсуство до три месеца, а 
се продолжува со повторното заложување по истекот 
на ова отсуство. 

61) Работниците и службениците на кои ќе им 
престане работниот однос во текот на месецот, а во 
текот на истиот календарски месец ќе засноват нов 
работен однос ка ј друго претпријатие, установа или 
задруга, можат кај новиот работодавец да остварат 
постојан додаток на деца кој им припаѓа од поране-
шниот работен однос во тој месец само со потврда 
од поранешниот работодавец за тоа дека постојаниот 
додаток не им е исплатен за тој месец 
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На службеник кому што престане работниот од-
нос во текот на месецот и то ј одново стапи во рабо-
тен однос »о текот иа« истиот месец, му с е исплатува 
постојаниот додаток о д денот на стапувањето во но-
виот работен однос, со потврда дека на поранешното 
место на започнување му е исплатен додатокот до 
престанокот на поранешниот работен однос. 

62) Уживателите на пензии и уживателите на ин-
валиднини I здобиваат право на постојан додаток на 
деца со денот од ко ј им припаѓа .правото на пензија 
односно инвалиднина и го уживаат за сето време до-
дека им трае правото на пензија односно инвалиднина 
од определената група (чл. 1 точ. 5 и 6 од уредбата) . 

63) Работник и службени« кој ќе изостане нео-
правдано од работа 5 дена без прекин во тек на еден 
календарски месец, го губи правото на постојан дода-

т о к , а исплатата на додатокот се запира и за то ј ме-
сец. Работник и службеник ко ј ќе изостане најмалку 
5 дена без премин во тек на два« календарска месеца, 
го губи правото на постојан додаток, а исплатата на 
на додатокот се запира за последниот месец. 

Ако постојаниот додаток се исплатува уназад, 
претпријатијата се должни да ја запрат исплатата на 
додатоците на работниците што изостанале неоправда-
но, не чекајќи решение од надлежниот завод за соци-
јално осигурување. 

Ако постојаниот додаток се исплатува заедно со 
платата месечно однапред, претпријатијата односно 
установите се должни самите да ја запрат исплатата 
ва додатоците за идниот месец, а извршената исплата 
за месецот во кој е сторен иеоправданиот изостанок 
да ја наплатат со запирањето од редовните примања, 
врз основа на решение од заводот за социјално оси-
гурување. 

64) На работник и службеник што ќе го загуби 
правото на постојан додаток поради неоправдани изо-
станоци, во работниот стаж (непрекинат и со прекини) 
за повторно здобивање правото на додатокот, се сме-
та само времето на заложувањето по истекот на ме-
сецот во кој неоправдано изостанал. 

• На работник и службеник кому што е запрена 
поилата на постојан додаток поради неоправдани изо-
станоци, ќе се воспостави повторна исплата ако со 
потврда од органот за управување на претпријатието, 
од надлежниот државен орган или со пресуда од суд 
ќе докаже дополнително дека изостанокот не бил нео-
правдан. 

65) Во смисла на чл. 10 ст. 3 (нов) од уредбата 
ќе се смета дека постои непрекинат работен стаж ако 
работникот или службеникот го прекине работниот од-
нос од оправдани разлози (чл. 23 од Уредбата за за-
б и в а њ е т о и престанокот на работниот однос — „Слу« 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 84/48), како и во случај ако 
се напушти работата во смисла на чл. 26 од истата 
уредба. 

Со чл. 11 од уредбата 
66) Кога правото на додаток на деца* се здобива 

ло 1 ноември 1951 година (новороденчиња, влегување 
во работен однос по 1 ноември 1951 година на лицата! 
со деца и др.) , оној брачен другар кому што во сми-
сла на чл. И од Уредбата за додатоците на деца треба 
по спогодба на брачните другари да му се исплатува! 
додатокот на деца, е должен со пријавата за овој до* 
даток да поднесе уште и писмена изјава од својот бра-
чен другар заверена) о д неговото претпријатие односно 
установа, дека овој нема да го прима додатокот на 
деца ка ј своето претпријатие односно установа. 

67) Очувот односно маштеата можат да го остварат 
правото на постојан додаток на деца за пасинокот што 
го издржуваат и во случај кога тоа го има мои® дру-
гиот родител, ако то ј родител не плаќа издршка за 
детето, или ако плаќа издршка која не изнесува по-
веќе од 3.000.— динари месечно. Во таков случај на 
родителот не може да му се исплатува додатокот на 
детето, без обзир дали плаќа и колку плаќа за издр-
шка на детето. 

68) Службениците' на служба во странство не мо-
жат за децата што се наоѓаат во странство да го оства-
руваат постојаниот додаток на деца по одредбите од 

уредбата за додатоците на деца, туку по посебни про-
писи' за лринадлежностите За службениците ао стран-
ство. За децата што живеат на подрачјето на Федера-
тивна Народна Република Југославија, се исплатуваат 
додатоците по одредбите од Уредбата за додатнине 
на деца, ако не примаат додаток по посебни пре гш ол1. 

69) Уживатели на пензии и инвалиднини што жи-
веат постојано во странство, не можат да пгзшаат до-
даток по Уредбата за додатоците на» деца додека се 
наоѓаат во странство. 

70) Немаат право на додаток по Уредбата за до-
датоците на деца уживателите на пензии и инвалидни-
ни што го здобиле правото на пензија односно на 
инвалиднина врз основа на осигурувањето по посебни 
прописи, по кои немале права на« тие додатоци ни ка-
ко активни осигуреници. 

Со чл. 12 од уредбата 
71) Еднократниот додато« за спрема на новоро-

дено дете припаѓа, по правило, за децата родени доде-
ка- траел работниот однос. По исклучок, ово ј додаток 
пранаѓа и за дете родено по престанокот на работниот 
однос, за« време додека се прима матери јавното обез-
бедување поради времена неспособност За работа по-
ради болест, како и за време додека се служи задол-
жителен воен срок во постојаниот кадар на Југосло-
венската народна армија, ако работниот однос npe-t 
станал поради стапувањето во постојаниот кадар. 

72) Еднократниот додаток за спрема на новоро-
дено дете ако е. побаран по раѓањето на< детето се 
исплатува само за дете што е живо родено, но, кога 
о в о ј додаток е исплатен пред раѓањето на детето, а 
детето се роди мртво, додаток не се враќа. 

73) Еднократниот додаток за спрема на новоро-
дено дете се наплатува и за« усвоено новороденче до 

. шест месеци возраст, 
Со чл. 13 од уредбата 

74) Во работен стаж потребен за здобивање пра-
во на еднократен додаток за спрема на новородено 
дете се смета сето време кое во смисла на чх. 50 од 
ова напатствие се смета во стажот за добива!ве право 
на постојан додаток. 

75) Одредбите на чл. 7 од уредбата во поглед на 
имотот и приходите, што го исклучуваат правото на 
постојан додаток на деца не се применуваат при 
определувањето на правото на еднократен додаток за 
спрема на новородено дете. 

Со чл. 14 од уредбата 
76) Еднократниот додаток за спрема на новоро-

дено дете може да се исплати пред пораѓањето ако 
до денот на предвиденото пораѓање ќе биде наполнет 
непрекинат работен стаж од една година или од два-
есет месеци со прекини во последните две години. 

77) Еднократниот додаток за спрема на новоро-
дено дете се исплатува и во случај кога е детето редено 
во законскиот срок од десет месеци по смртта на ко-
рисникот. 

78) З а пораѓање што настапило во ноември 1951 
година и за кое е веќе исплатена еднократна поткрепа 
за опрема на детето до 31 октомври 1951 година по 
поранешните прописи, нема да се исплатува разли-
ката до износот на еднократниот додаток за спрема 
на детето по Уредбата за додатоците на деца. 

79) Еднократниот додаток за спрема на новоро-
дено дете ќе се исплати и за пораѓање кое ќе настапи 
за време на одобрено бесплатно отсуство на корисни-
кот до 3 месеци, ако е наполнет пропишаниот работен 
стаж пред да стапи на отсуство, или во текот на тоа 
отсуство. 

80) Еднократниот додаток за спрема иа новоро-
дено дете побаран пред пораѓањето, и' се исплатува 
на мајката и во случај кога брачните другари живеат 
одвоено. 

Со чл. 17 од уредбата 
81) За да гс оствари правото на постоја« .додаток 

на деца," корисникот со' пријавата поднесува1 следни 
докази: - - - — -

а) доказ за работниот стаж; 
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, б) извод од матичната книга на родените — за 
детето; 

в) потврда од надлежниот народе« одбор за тоа 
дека корисникот го издржува детето; 

г) потврда од надлежниот околиски народен од-
бор за имотната состојба во шиела на одредбата на 
чл. 7 од уредбата — за корисникот и за членовите на 
поблиската фамилија, и тоа: 

^ ако корисникот има земјоделски имот поголем 
од два хектара, потврда за обработливата поврвнина 
на тој »имот; 

— ако корисникот има земјоделски имот помал 
од два хектара или живее на таков земјоделски имот 
— потврда за висината на даночното задолжување за 
сиот имот (и обработливата и необработливата земја); 

— ако корисникот има други приходи од имот или 
се занимава со приватна професионална дејност; 

потврда за висината на приходите од тој имот односно 
од приватна професионална дејност. 

Уверението за големината на! земјоделскиот имот 
или за висината на даночното задолжување не може 
да се менува ос ем во обнована! постапка за облог па 
данокот кај финансискиот орган на надлежниот око-
лиски народен одбор, во согласност со стопанскиот 
совет на народната република. Ако заводот за соци-
јално осигурување на околната (градот) при устано-
вувањето правото На постојан додаток сомнева во 
исправноста на првобитното уверение што го издал 
финансискиот орган на околискиот (градскиот) наро-
ден одбор, односно во уверението издадено во обно-
вената постапка за облог на данокот — се запира 
исплатата на постојаниот додаток додека вишиот фи-
нансиски орган не ќе го расправи случајот; 

— ако корисникот нема имот — потврда од на-
родниот одбор надлежен според местото на престојот, 
издадена врз основа на сопствените евиденции за сво-
ето подрачје, а за другата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија врз основа на» изјави 
од двајца сведоци; 

д) потврда за школувањето односно за учењето 
во стопанството — за децата постар« од 14 години; 

ѓ) уверение од постојана лекарска комисија за не-
способна ста за работа за децата постари од 14 годи-
ни, ако ваквите деца не се на редовно школување; 

е) доказ за! усвојувањето за усвоени деца; 
ж) доказ дека таткото го признал вонбрачното де-

те за свое (изјава пред суд .или матичар) односно 
пресуда во спорот околу татковине тв ото за децата ро-
дени вон брак; 

з) уверение од лекарска комисија за неспособ* 
коста за работа за децата« чиј прекин на школувањето 
поради болест трае подолго од една година. 

82) За да го оствари правото на еднократен до-
даток за спрема на новородено дете корисникот со 
пријавата поднесува следни'докази: 

а) г.о.каз за работниот стаж; 
б) кога правото на еднократен додаток за спрема 

на новородено дете се остварува пред раѓањето- на 
детето — потврда од лекар дека по раѓањето ќе на-
стапи во срок од еден месец; 

в) кога правото на еднократен додаток за спрема 
на новороденото дете се остварува по .раѓањето на 
детето — извод од матичната книга на родените со 
потврда дека е детето родено жево-; 

г) за усвоено дете — доказ за усвојувањето и 
потврда за тоа дека детето не е постаро од 6 месеци, 
како и доказ дека за него не е остварен еднократен 
додаток за спрема на новородено дете. 

83) Во случаи кога се води постапка за установу-
вање правото на пензија односно инвалиднина, срокот 
на застареноста од 3 месеци почнува да тече од денот 
на приемот на решението за правото на пензија одно-
сно инвалиднина. Ако пријавата за додаток на деца 
е поднесена во срок од 3 месеца од приемот на ре-
шението за правото на пензија о б о е н о инвалиднина!, 
додатокот на деца ќе се исплати од денот кога е 
признаено правото »а пензија односно инвалиднина. 

84) Решенијата за правото на постојан додаток и 
за правото на еднократен додаток за спрема на ново-

роденото дете за осигурениците на социјалното осигу-
рување како и за работниците и службениците што 
уживаат материјално обезбедување по прописите од 
Уредбата за материјалното обезбедување и другите 
права на работниците и службениците што се наоѓаат 
времено вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/52), ги донесуваат заводите за социјално оси-
гурување на околната (градот), 

Решенијата за правото на постојан додаток на 
уживателите на пензии и инвалиднини од III група 
по прописите за социјалното осигурување, донесуваат 
заводите за социјално осигурување што ги донесуваат 
решенијата за правото ка пензија односно мев ли диии а. 

Решенијата! за продолжување правото за постоја« 
додаток на деца на хранителите што се наоѓаат на 
отслужување на задолжителен воен срок во Југосло-
венската народна армија ги донесуваат заводите за со-
цијално осигурување на околната (градот). 

Против решението за правото на постојан дода-
ток на деца и за правото на додаток за опрема на но-
вородено дете што го донел заводот за социјално оси-
гурување на околината (градот) — жалба се подне-
сува до заводот за социјално осигурување на народ-
ната република во срок од 15 дена од кога е при«' 
мено решението. 

Против решенијата за правото на постојан додаток 
на деца) кои ги донесуваат по постоеќите прописи за-
водите за социјално осигурување на народната ре-
публика во прв степен може да! се води управен спор 
(чл. 38 од Уредбата за оклшвање заводи за социјално 
осигурување и за} временото управување со средства-
та за социјално осигурување — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/52). 

Со чл. 22 од уредбата 
85) Правото на примање постојан додаток на деца 

по основот на склучен договор за работа под условите 
од ст. 1 и 2 на чл. 22 од Уредбата за додатоците на 
деца им припаѓа на сите работници и службеници за-
послени во рударството, металургијата и градежни-
штвото, на градежните објекти од државниот план, а во 
експлоатацијата на шумите само на работниците за-
послени на работи на сечење дрва во шума, на избо-* 
зење дрво од шума на стовариштгта в шума и на 
изработка на помошни шумски објекти. 

На работниците и службениците запослени во 
градежништвото (ст. 2 на чл. 22 од уредбата) што 
склучиле договор за работа за новата градежна сезо-
на, им припаѓа право' на постојан додаток за деца за 
времето проведено на работа од денот на склучува-
њето на договорот, односно од денот на стапувањето 
на работа- по склучениот договор. Ако договорот за 
работа бил склучен за новата градежна сезона пред 
1 ноември 1951 година, постојаниот додаток на деца 
припаѓа за сето време проведено на работа по 1 
ноември 1951 година. 

За примена нед чл. 22 од уредбата со службениците 
не се склучуваат договоои за работа, туку тие му да-
ваат на претпријатието и ис мена обврска дека ќе оста-
нат во служба кај истото претпријатие најмалку една 
година. 

Со чл. 25 од уредбата 
86) Срокот на застареноста од чл. 16 од Уредбата 

за додатоците на деца нема да се применува' на слу-
чаите што се во тек на решавањето по пријавите под-
несени пред 1 ноември 1951 година. 

Ако правото на додаток на деца е здобивено по 
поранешните прописи а пријавата поднесена по 1 но-
ември 1951 година, додаток може да се исплатува нај-
многу за три месеци уназад, сметајќи од почетокот на 
оној месец во кој е поднесена пријавата. 

87) Почнувајќи од 1 ноември 1951 година не се 
врши натамошна исплата на поткрепи заради заја-
кнување исхраната на мајката и на новороденото дете, 
како ни поткрепи на фамилиите со повеќе деца пред-
видени со поранешните прописи. 

88) Решенијата за правото на постојан додаток 
донесени пред да влезе во сила Напатствието бр. 3492 
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од 17 март 1952 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/52), со кои во смисла на Напатствие™ за при-
мена на Уредбата за додатоците иш деца бр. 24668 од 
30 октомври 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/51) е признаено правото на додаток кое по 
Паштета« ето- бр, 3492 од 17 март 4952 година не им 
припаѓа, претставуваат да важат со денот 31 март 
1952 година, од кој ден треба да се затре натамошна-
та нетл ата на додатокот. За престанокот на- правото 
на додаток и за запирањено на исплатата во сите 
случаи се донесува одделно решение. 

На лицата кои по Напатствие^ бр. 24668 од 30 
октомври 1951 година не им било признаено правото на 
постојан додаток, а кое им припаѓа по Напатствие™ бр. 
3492 од 17 март 1952 година, без обзир да ли за тоа е 
донесено решение или не, правото на додаток ќе им се 
признае по нивно барање согласно на одредбата од 
чл. 16 ст. 2 од Уредбата за додатоците на деца. 

89) Решенијата за правото на »постоја« додаток 
на деца со кои е признаено пред да влезе во сила 
Напатствието бр. 3492 од 17 март 1952 година правото 
на постојан додаток врз основа на Поблиските напат-
ствија од Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ, кое по На-
патствието бр. 3492 од 17 март 1952 година не припа-
ѓа, престануваат да важат со денот 31 март 1952 го-
диан, од кој ден треба да се запре натамошната испла-
та на додатокот. За престанокот на (правото на додат 
токот и запирањето на исплатата во сите случаи се 
донесува одделно решение. 

Ако врз основа на поблиските напатствија било 
ускратено правото на постојан додатокот, кое било 
порано признаено во смисла на Напатствие^ за при-
мана на Уредбата за додатоците на деца („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/51), а тоа право припаѓа и по 
Наиатствието бр. 3492 од 17 март 1962 година, ќе се 
донесе ново решение- за правото на додаток со кое 
поранешното решение за ускратување правото на до-
даток ќе се стави во« сила од денот кога било до-
несено. 

Во случаите кога врз основа на Поблиските напат-
ствија од Претседателот на Советот за народно здрав-
је и сони јална политика на Владата на ФНРЈ бр. 29061 
од 30 ноември 1951 година е ускратено правото на 
постојан додаток на« деца што било порано признаено 
во смисла на Напатствие™ за примена на Уредбата 
за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/51), решенијата за ускратување правото на посто-
јаниот додаток остануваат и натаму во важност ако 
правото на додаток не припаѓа ни по Напатствието 
бр. 3492 од 17 март 1952 година. Во овие случаи изно-
сите на додатокот исплатени пред да се донесе реше-
нието за ускратување на правото нема да се напла-
туваат. 

90) Кај годе се опоменува во текстот на ова наи 
патствие „чл. 7 од уредбата", како услов за исклучу-
вање правото на постојан додаток се зема даночното 
задолжување што преминува 400 динари годишно по 
член на домаќинство или на данок подложен доход 
кој преминува 2.ООО месечно по член Hat домаќинство. 

91) Сите исплати на постојани додаток на деца 
што се В|ршат. до 15 декември 1952 година се вршат 
во пари и во бонови. Исплатите што се вршат по 15 
декември 1952 година, без обзир на кој период се 
однесуваат, се вршат само во пари. 

92) На корисниците што се даночни обврзници ќе 
им се исплати постојан додаток на деца за месец де-
кември 1952 година кога нивното право на тој дода-
ток ќе биде определено со ново решение од надлежни-
от заводот за социјално осигурување на околијата (гла-
дот) врз обнова на поднесените докази за висината 
на даночното задолжување односно за висината н^ 
доходот што подлокува на данок за 1951 година. 

Само во оние случаи кога даночното задолжување 
изнесува помалу од 200 динари годишно или кога до-
ходот подлежен на данок изнесува помалу од 1.00® 
динари месечно по член на домаќинство — .претприја-
тијата можат да ја продолжат исплатата «а постоја-
ниот додаток додека не, се донесат решенија од над-

лежниот завод за социјално осигурување на околна-
та (градот). 

93) На лицата кои по поранешните прописи имале 
право на постојан додаток на деца, а по изменетата и 
дополнетата Уредба за додатоците на деца („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/52) и по ова напатствие го 
немаат веќе тоа право — им престанува исплатата на 
постојаниот додато« на деца; со денот 30 ноември 
1952 година. Ако на такви лица им е исплатен посто-
јаниот додаток за времето по овој срок, исплатениот 
износ ќе се наплати од корисникот. 

94) На побарувањата за постојан додаток на деца 
од времето пред 30 ноември 1952 година ќе се приме-
нува Н'31патствието за примена на Уредбата на дода-
тоците на деца бр. 3492 од 17 март 1952 подоиш 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) и Напатствие^ 
за дополнување на Напѕтствието за примена на Уред-
бата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/52). 

95) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 декември 1952 година. 

Бр. 15471 
10 декември 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на финансиите на ФНРЈ; 

Милентије Поповиќ, е. р. 

706. 
Врз основа на чл. 56 од Уредбата за данокот и ј 

доход пропишувам 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ИМОТ, ЗА ПРИХОДИТЕ И ДАНОКОТ НА ДОХОД 

НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПОСТОЈАН ДОДАТОК 
НА ДЕЦА 

I. Уверение за големината на земјоделскиот имот, 
на приходите и данокот на доход на корисниците на 
постојан додаток на деца издава органот за финансии 
на народниот одбор на околната (градот) на чија 
територија корисникот на аодатокот има свое пре-
бива ладите (место на постојаното живеење). 

Во градовите поделени на општини, уверението од 
претходниот став го издава органот за финансии на 
народниот одбор на општината. 

И. Големината на земјоделскиот имот, износот на 
приходите и износот на данокот на доход на кори-
сникот на постојан додаток на деца се внесуваат во 
уверението врз основа на податоците от органот за 
финансии доколку тој располага со такви податоци. 
Ако овој орган не располага со сите потребни пода-
тоци, ќе го упати корисникот на додатокот да ги 
прибави од оние органи што водат евиденција за нив 
(на пр.: од катастарска управа ќе се прибават податоци 
за големината на земјоделскиот имот, од селанска ра-
ботна задруга податоци за исплатена рента односно 
камата и за приходите за работните дни ити.) и да ги: 
поднесе до органот надлежен за издавање уведену'а. 
Извештаите што ги издаваат овие органи мора да 
бидат потпишани од овластените лица и снабдени со 
службен печат, во спротивно не смеат да се земаат 
во обзир. 

Ако корисникот на постојан додаток на деца 
има земјоделски имот во друга околија односио ако 
покрај имотот во околијата на живеењето има имот и 
во друга околија-или во друга околија остварува 
приходи кои ге земаат во обзир при познавањето на 
правото на постојан додаток, е должен за големината 
на тој имот, за данокот што го плаќа и за приходите 
што ги остварува да прибави извештај од органот за 
финансии на дотичната околија и да го поднесе до 
Ф&ганос што треба да му го издаде уверението. 
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Потврдата во уверението дека корисникот нема 
друг земјоделски имот односно дека нема други при-
ходи што влијаат на правото на постојан додаток на 
деца, осем пријавените, односно дека воопшто нема 
земјоделски имот ниту други приходи, се дава врз 
основа на изјава од двајца сведоци. Оваа изјава мора 
да биде заверена по прописите од Законот за заверу-
вање потписи, ракописи и преписи. 

Одредбите од претходните ставови ќе се применат 
и кога се прибавуваат податоци за земјоделски имот, 
ва приходите и данокот на доход на лицата кои со 
корисникот на додаток на деца живеат во исто до-
маќинство и чиј имот, данок на доход и приходи е« 
земаат во обзир ири признавањето на правото на овој 
додаток (брачен другар, деца, односно внучиња за 
кои се остварува постојан додаток). 

Ш. Ако корисникот на постојаниот додаток живее 
во одделна домаќинство со членовите на својата по-
блиска фамилија а тој или членовите на поблиската 
фамилија се сопственици на земјоделски имот или 

* имаат приходи подложни на данок од други извори, 
или покрај земјоделскиот имот имаат и приходи од 
други извори при издавањето! на уверението ќе се по-
стапи на следен начин: 

1) Ако корисникот на постојаниот додаток или 
член од неговата поблиска фамилија е сопственик на 
вемјоделоки имот, а нема приходи подложни на 
нок од други извори, во уверението што му се издава 
на корисникот ќе се внесе: 

а) поврвнината на земјоделскиот имот што е соп-
ственост на корисникот на додатокот односно на чле-
новите од неговата поблиска фамилија. Како земјодел-
ски имот се смета секое земјиште способно за земјо-
делска обработка. Земјиште под зграда и дворови 
•до 500 м* не се сметаат за земјоделски имот; 

6} ловрвнината на обработливиот дел од земјо-
делскиот имот на корисникот односно членовите од 
неговата поблиска фамилија. Во обработлива поврвни-
на се засметуваат: ниви (ораници), градини (бавчи), 
ливади, овоштарници и лозја. Ако се сомнева дали 
некое земјиште се смета за обработлив© или не, ќе 
се побара мислење од катастарската управа. Поврвни-
иата на земјоделскиот имот и обработливата поврвина 
ќе се искаже во хектари. 

Големината на земјоделскиот имот се внесува по 
состојбата на 1 декември 1952 година. 

Големината на земјоделски имот во околиите во 
кои е извршен катастарски премер се внесува во уве-
рението врз основа на податоците од катастарската 
управа, а во други околии врз основа на уверението 
од народниот одбор на општината. Кога се издава 
потврдата за големината на земјоделскиот имот ката-
старската управа е должна да земе изјава од корисни-
кот на постојаниот додаток дека состојбата по ката-
старската евиденција не е изменета; 

в) износот на приходот што служел како даночна 
основица за облог на данокот на доход од земјоделски 
имоти за 1951 година. Во приходот се засметува и при-
ходот постигнат од имот што не се смета за обработ-
лива поврвнина ако имало т а ш в приход. 

Ако корисникот на додатокот односно членовите 
од неговата поблиска фамилија не го обработуваат 
имотот сами туку го даваат во закуп, закупнината за 
1951 година ќе се смета како приход од земјоделски 
имот и ќе се внесе во уверението, па и тогаш ако на 
неа е обложен данок на доход од други занимања и 
имот; 

гЈ обложениот данок на доход на земјоделските 
домаќинства на приходите од земјоделскиот имот за 
1951 година. Ако корисникот на додатокот и членовите 
од неговата поблиска фамилија имаат имоти на под-
рачја на повеќе околии, во кои биле одделно задол-
жени со данок, тогаш како данок ќе се земе збирот на 
даноците обложени во сите тие околии. 

Како данок на корисникот на постојан додаток 
што го дава својот имот односно имотот од члено-
вите на својата фамилија во закуп, се смета износот 
обложен на закупнината по отопите предвидени зд 
облог на данокот на доход на земјоделските домаќин-

ства за 1951 година. Овој данок го пресметува органот 
што го издава уверението; 

д) презиме, име, занимање и години возраст иа 
корисникот и на сите членови од неговата поблиска 
фамилија. Податоците за бројот на членовите на до-
маќинството се внесуваат во уверението спрема cocioj-
бата на 1 декември 1952 година. Ако потоа имало 
некакви промени и тие ќе се назначат во уверението, 
а исто така и датумот кога настапиле. 

2) Ако корисникот на додаток и членовите од не-
говата поблиска фамилија покрај земјоделскиот имот 
имаат приходи подложни на данок и од други извори 
на приходи (во натамошниот текст: други приходи) 
кои се нивна сопственост во уверението што му се 
издава на корисникот ќе се внесат; 

а) податоците споменати во точ. 1) под а ) / б ) и 
в) од ова напатствие; 

б) износот на други приходи за 1951 година. Како 
други приходи се сметаат приходите од друг имот кој 
не се смета за земјоделски имот (кирија од згради 
издадени под закуп, закупца вредност на зградите што 
ги користи сопственикот сам, кирија о*д подвижни 
ствари дадени во закуп, приход од земјиште кое не се 
смета за обработлива поврвнина во случај ако соп-
ственикот нема други приходи од земјоделството ити.) 
и приходи од самостојната стопанска дејност (при-
ходи од адвокатска пракса, од приватна лекарска 
пракса, од занаетчиство, превозништво ити.). Овие 
приходи се внесуваат во уверението во износот утвр-
ден од даночната комисија при обложувањето на да-
нокот на доход за 1951 година. 

Приходите од згради што се времено ослободени: 
од данок не се сметаат за приходи во смисла на 
претходниот став и не се внесуваат во уверението; 

в) данокот на збирот на приходите од земјодел-
ството и од други приходи подложни на данок. Овој 
данок ќе го пресмета органот што го издал уверението, 
земајќи го за основица збирот на приходите од земјо-
делството и од други приходи и применувајќи ги 
стопите пропишани за облог на данокот на доход на 
земјоделските домаќинства за 1951 година; 

г) податоците за корисникот на додатокот и на 
членовите на неговата поблиска фамилија. 

3) Ако корисникот на додатокот и членовите од 
неговата поблиска фамилија немаат земјоделски имот, 
а имаат други приходи подложни на данок, во увере-
нието што му се издава на корисникот ќе се внесе 
износот на овие приходи и податоците за вего и за 
членовите од неговата поблиска фамилија. 

IV. Ако корисникот на додатокот живее во одделно 
домаќинство со членовите од својата поблиска фами-
лија, а то ј или членовите од неговата поблиска фами-
лија се сосопственици во неподелен земјоделски имот 
или во неподелен друг имот што донесува приход 
подлежен на данок, при издавањето на уверението ќе 
се постапи на следен начин: 

1) ако корисникот на постојан додаток или член 
од неговата поблиска фамилија е сосопственик во не-
поделен земјоделски имот, на кој живеат д р у м сосоп-
ственици односно што се издава во закуп, а ни тој ни 
членовите од неговата поблиска фамилија немаат друг 
земјоделски имот ниту други приходи подложни на 
данок, во уверението што му се издава на корисни-
кот во ваков случај се внесува само делот од земјо-
делскиот имот, делот од обработливата поврвнина и 
делот од приходите и данокот што отпаѓа на сосоп-
ственичкиот дел од имотот на корисникот и на члено-
вите од неговата поблиска фамилија. 

2) Ако корисникот на додатокот шие член од 
неговата поблиска фамилија покрај ^сопственоста на 
неподелен земјоделски имот има и друг земјоделски 
имот или има други приходи подложни на данок, во 
уверението што се издава ќе се внесе: 

а) вкупната поврвнина на сопствениот земјоделски 
имот и поврвнината на ^сопственичкиот дел во непо-
делен имот; 

б) вкупната обработлива поврвнина на обата дела 
на имотот; 

в) збирот на приходите од обата дела на имотот 
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и други приходи доколку ги остваруваат корисникот 
на додатокот и членовите од неговата поблиска фа-
милија; 

г) износот на данокот на доход. Ако корисникот 
на додатокот односно член од неговата поблиска фа-
милија покрај уделот во неподелен земјоделски имот 
има и свој одвоен земјоделски имот, како данок ќе 
се зема збирот на даноците што отпаѓа на неговиот 
сосопственички дел на неподелениот имот и обложе-
ниот данок на приходот од неговиот одвоен имот. 
Ако покрај приходите од земјоделски имот корисникот 
на додатокот или член од неговата поблиска фамилија 
има и други приходи подложни на данок, тогаш како 
данок ќе се зема износот кој по с и т и т е пропишани 
за облогот на данокот на земјоделските домаќинства 
за 1951 година отпаѓа на збирот на сите вакви приходи; 

д) податоците за корисникот на додатокот и за 
членовите од неговата поблиска фамилија. 

3) Ако корисникот на додатокот или член од не-
говата поблиска фамилија е сосопственик на друг 
имот што дава приход подложен на данок, во увере-
нието ќе се внесе износот на приходот што отпаѓа сраз-
мерно на неговиот законски дел од имотот. Ако кори-
сникот на додатокот или член од неговата поблиска 
фамилија покрај приходите од сосопственички имот 
има приходи и од својот одвоен имот, во уверението 
ќе се внесе збирот на едните и другите приходи. 

V. Ако корисникот на додатокот со членовите од 
својата поблиска фамилија живее во заедничко дома-
ќинство и со други роднини (родители, браќа, сестри, 
внуци, свекор, свекрва, родителите на жена му и т ) , 
а домаќинството има земјоделски имот или друг имот 
к о ј делум е сопственост на корисникот на додатокот 
или членовите од неговата поблиска фамилија или тие 
се сосопственици на неподелен таков имот или се овла-
стени на наследување на целиот имот или на еден 
Дел, при издавањето на уверението на корисникот на 
додатокот ќе се постапи на следен начин: 

1) Ако домаќинството на корисникот на додатокот 
има само земјоделски имот, тогаш во уверението ќе се 
внесе: 

а) поврвнината на сиот имот што е сопственост 
на домаќинството односно на неговите поодделни чле-
нови, како и сета обработлива поврвнина на таков 
имот. Ако корисникот на додатокот или член од него-
вата поблиска фамилија е законски наследник на дел 
на неподелен земјоделски имот на кој живеат други 
•сонаследниЈти (на пр.: брачен другрп от корисникот 
на додатокот наследил имот од својот татко, на ко ј 
живеат други негови роднини), во земјоделскиот имот 
на домаќинството ќе се засмета и законскиот дел од 
наследениот имот; 

б) и з н о с а на приходот остварен на имотот спо-
менат под а) за 1951 година; 

в) обложениот данок на доход за 1951 година на 
збирот на приходите споменати под б) . Ако приходите 
јпто се внесени во уверението не биле оданочени во 
една околија односно на име едно домаќинство, како 
данок ќе се земе и збирот на даноците обложени на 
сите тие приходи; 

г) презиме, име, занимање и години возраст на 
корисникот на додатокот, на членовите од неговата по-
блиска фамилија и на сите роднини што живеат со нив 
во домаќинството, а се сопственици на имот што е 
внесен во увеоението или се овластени на законско 
наследување. За секое од овие лица ќе се назначи 
уште и степенот на роднинството спрема корисникот 
на додатокот. 

2) Ако домаќинството на корисникот на додатокот 
покрај .приходи од земјоделскиот имот има и други 
приходи подложни на да^ок, тогаш во уверението ќе 
се внесе и нивниот износ, а како данок ќе се земе 
износот ко ј по сто пите пропишани за облог на данокот 
на земјоделските домаќинства за 1951 година отпаѓа на 
збирот на сите приходи на домаќинството. 

3) Ако домаќинството нема земјоделски имот а 
има други приходи подложни ета дано«, во уверението 

ќе се назначи нивниов износ, а покрај тоа ќе се внесат 
уште и податоците за членовите на домаќинството 
предвидени во точ. 1) под г). 

VI. Ако корисникот на постојаниот додаток е член 
на суданска работна задруга, при издавањето на) 
уверението ќе се постапи на следен начин: 

1) ако имотот што е внесен во задруга е сопстве-
ност на корисникот на додатокот или на членовите од 
неговата поблиска фамилија, а тие живеат во одделно 
домаќинство, во уверението ќе се назначи: 

а) износот на приходите од окуќнината за 1951 
година и износот на други приходи подложни на д ш о к 
ако ги имало домаќинството; 

б) износот на данокот на доход од земјоделските 
домаќинства на збирот на сите приходи под а ) ; 

в) износот на каматата односно рентата за вне-
сената земја во задругата и износ на приходите при-
мени за работните дни; 

г) 3% данок на збирот на приходите од каматите 
односно рентите и приходите за работни дни; 

д) податоците за корисникот на додатокот и за 
членовите од неговата поблиска фамилија. 

2) Ако корисникот на додатокот или член од него-
вата поблиска фамилија е сосопственик на имот вне-
сен во задруга, а тој и членовите од неговата поблиска 
фамилија живеат на окуќнината во заедничко дома-
ќинство со други сосопственици, тогаш во уверението« 
покрај податоците под 1), ќе се внесат уште и подато-
ците за другите членови на домаќинството. 

3) Ако корисникот на додатокот или член од не-
говата поблиска! фамилија е сосопственик на имот вие* 
сен во задруга, а то ј со членовите о д својата побли-
ска фамилија не живее на окуќнината и не работи во 
задругата, во уверението што му се и-здава. покрај по-
датоците од точ. 1) и 2), ќе се назначи уште и колку] 
камата односно рента за внесената земја во задруга 
отпаѓа на неговиот законски дел на оваа зем 

Ако корисник на додаток од претходниот став ил« 
член од неговата поблиска фамилија има и друг« 
приходи подложни на даесж, тогаш како данок на ко-
рисникот ќе се земе износот што би се обложил на 
збирот на тие други приходи и на оној дел од при-
ходите од окуќнината што му припаѓа нему и на чле-
новите од неговата поблиска фамилија, а по стопите 
пропишани за облог на данокот на земјоделските дома-
ќинства за 1951 гдина. Д о б и е н и о т износ ќе се з г о -
леми за делот на данокот на доход од каматите одно-
сно рентите за внесената земја, кој отпаѓа сразмерна 
на законскиот удел на корисникот во имотот внесен во 
задругата. Данокот на примањето за работните дни на 
роднините што живеат на окуќнината нема во сако« 
случај да се земаат во обзир. 

VIT. Кога се определува сосопственичкиот дел на 
земјоделски имот, на приход или данок на корисникот 
на додатокот и на членовите од неговата поблиска Фа-
милија или на други роднини кои живеат со него во 
домаќинството, како сосопственици ке се сметаат и 
лицата кои на ^сопственичкиот имот имаат само право 
на плодоуживање. 

VIII. Како обложен данок за 1951 година во сите 
случаи наведени во претходните одредби се полраз-
бира бруто износот на данокот без никакви одбитоци 
на име повластици признаени поради издршка на мало-
летни деца или на други членови неспособни за работа, 
поради членство во селанска работна задруга, поради 
в р е \ з г у с т и ити. 

Ако првобитно обложениот данок или првобитно 
утврдената даночна основица била дополнително на-
малена во ревизионата постапка (во постапка за обнова 
по "л. on ??vqhot зз лакомите од 26 декември 1946 
година односно по чл. 52 од Основниот закон за опште-
ствениот придонес и за даноците од 29 декември 1951 
m i ' m ) , во уверението ќе се внесе данокот односно 
лот 'гм"'"Т'1 о - е ' - ' • н е б и т н о утврдена. 
Актите по вака извршената ревизија ќе се испратат до 
' ' . ' -""""-пт совет на народната република — управата 
за приходи — на согласност, па издаденото уверение 
fee се замени со ново со важност од 1 декември 1952 
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година доколку стопанскиот совет се согласи со извр-
шената ревизија. Нови -ревизии на облогот на данокот 
за 1951 година во корист на корисникот на постојан 
додаток на деца можат да се вршат само во согласност 
со стопанскиот совет на народната република. 

IX. Во уверението што му го издава на корисникот 
на додатокот органот за финансии мора да потврди 
дека корисникот како и членовите на неговата поблиска 
фамилија односио роднините кои живеат со него во 
исто домаќинство немаат друг имот ниту приходи осем 
имотот п приходите назначени во уверението односно 
дека воопшто немаат имот ниту приходи што влијаат 
на признавањето на правото на постојан додаток на 
де Јр.. 

А. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". Бр. rioio 

16 декември 1952 година 
Белград 

Министер па финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

707 . 
Врз основа на чл. И и 42 од Законот за еднообрга1-

лното сметководство поопишувам 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИНВЕТАРИСАЊЕТО (ПОПИ-
СОТ) КАЈ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. За да се утврди фактичната состојба на сред-

ствата н нивните извори и да се овозможи согласува-
њето на искажаните состојби по книгите со утврде-
ната фактична состојба, на крај на секоја работна го-
дина, а под последниот датум на таа година, задолжи-
телно се врши попис (ннвентарисање) на сите сред-
ства п нивните извори во претпријатието. Со годи-
шното инвентарисање се опфаќаат и средствата што не 
му припаѓаат на претпријатието туку се наоѓаат кај 
него на чување, обработка, преработка или доработка, 
но такви средства се искажуваат одвоено и не вле-
гуваат во билансот, туку се искажуваат зад билансот. 
Пописот мора исто така да ги опфати сите побарувања 
и сите обврски на претпријатието. 

Инвентарисањето, по правило, се врши и при секое 
примопредавање на должност на рануваните на ма-
теријални вредности, и тоа се инвентарисаат сите сред-
ства што се предмет на примопредавањето. Доколку 
инвентарисањето е во врска со примопредавањето 
извршено во текот на последниот квартал на работ-
ната година, по исклучок, може да се одустане од 
задолжителното инвентарисање на крајот на работ-
ната година на оние средства што биле предмет на 
примопредавањето. Во тој случај сите промени на-
станати кај овие средства од денот на нивното инвен-
тарисање до крајот на работната година, се внесуваат 
во пописот дополнително. в»р>з основа на документите 
за излезот и влезот. 

Осем тоа, инвентарисање може да се врши, по 
потреба, и во текот на целата година по поодделни 
видови или групи материјални вредности, или по поод-
делни складишта, погони и ел. 

Од задолжителното инвентарисање во смисла на 
ст. 1 од оваа точка се изземаат претпријатијата што 
стапиле во ликвидација. 

II. За да се изврши работата околу годишното 
инвентарисање правилно и на време претпријатијата 
ќе постапат во смисла на следните одредби: 

1) за да се изврши инвентарнсањето управниот 
одбор на претпријатието формира од редовите на чле-
новите на работниот колектив потребен број комисии 
за инвентарисање. Ако има потреба за тоа се назна-
чува уште и централна комисија« за координација на 
работата на сите комисии за инвентарисање. Членови 
на комисиите не можат да бидат лицата што ракуваат 
со материјални вредности, како ни раководителите на 
поодделни складишта ѓГ~сл. Со самата работа околу 
инвентарисањето раководи стопанско-сметковниот сек-
тор (сметководство: оч^тггст^ч-т^ото) ка претприја-
тието. 

2) Првата задача на централната комисија, од-
носно — каде што ја нема оваа, — на комисијата за 
попис, е во тоа веднаш да се состави план за работа 
околу инвентарисањето и неговото организирање. Овој 
план мора да ги содржи сите дејства што треба да се 
извршат пред и при иивентарисањето. За секое дејство 
се определува срок до кој тоа треба да биде извршено, 
распоредува^ ! ги датумите така што целата работа 
околу инвентарисањето да биде завршена до послед-
ниот ден на работната година. 

3) Централната комисија, односно комисијата за 
попис, мора на време да го подготви сиот матери-
јал што е потребен за попишување: доволен број 
обрасци за инвентари сање, во кои треба веднаш да се 
внесат називите на видовите, единиците на мерка и 
номенклатурните броеви по поодделни категории ма-
теријални вредности. Пописните листи треба да се 
групираат спрема синтетичките конта на основниот ра-
според на контата. Во рамките на поодделни синте-
тички конта на материјалните вредност« (суровини, 
материјали, готови производи, полупроизводи, основни 
средства), треба да се изврши класификација на оддел-
ни листови по основните групи на важеќата номен-
клатура. Ако поодделни видови материјаѕи се водат 
во мерки различни од оние што се пропишани во ва-
жеќата номенклатура, треба да се изразат и во мерка 
по оваа номенклатура. 

Состојбата од книговодството ќе се внесе во обра-
сците дури по извршениот физички попис. 

4) Сите материјали, стоки, основни средства ити., 
морат да се поитаат по определен систем. Затоа прк-
пописот мора да се изврши сортирање на сите мате-
ријални вредности со цел да се изврши пописот што 
полесно и побрзо. Пописните листови мораат да бидат 
сложени и рекапитулирани по одделните синтетички 
конта соодветниот основен распоред нз контата, и се 
прават со копирање во потребен број примероци. ^ 

5) Работата околу инвентарисањето има три фази: 
Га)? утврдување, мерење, броење, и детални опи-

си на материјалните вредности во натура на одделни 
обрасци подготвени однапред; 

в) парично пресметување на утврдените и из-
броените средства, а по утврдената цепа во смисла на 
точ. 9, 11, 14, 15 и 16 од ова напатствие, односно по 
намалената пена (напр.: во врска со пожалувањето 
квалитетот на поодделни видови материјални вред-
ности во смисла на објаснението што е дадено при 
секоја категорија на средствата одделно); и 

( в ^ утврдување разликите помеѓу попишаните 
факти^ни замаси и загасите книжени во книговодство-
то, како и изнесување разлози за овие неслагања, и 
утврдување разлики што произлегле поради примената 
на поинакви цени при инвентарисањето. 

Сите три фази. работа може да ги работи една 
комисија ако е претпријатието мало или ако располага 
со ограничен број видови материјални вредности. Но, 
во поголемите претпријатија и во оние што имаат го-
лем број објекти за попис комисиите можат да се 
определат и по фазите на работата. Во то ј случај сите 
членови на комисијата ги потпишуваат сите пописни 
листи, а секоја комисија за својот делокруг, односно 
за својата фаза за работата состава општ извештај за 
установената состојба. Осем тоа, секоја пописна листа 
треба да биде потпишана и од ракувачот (чуварот) на 
попишаните средства. 

Членовите на комисијата сносат полна одговорност 
за точноста на утврдената состојба на загасите и за 
правилното составање на пописните листи н извештаи. 

6) Секој вишок како и мањок на средствата што 
ќе се утврди со пописот мора одма да се книжи на 
одделно аналитичко конто на вонредните и непосред-
ните расходи, односно на вонредните и непосредните 
приходи. Ова книжење е времено, додека не се утврди 
точно вистинската причина за вишокот или мањокот. 
Кога ќе се утврди вистинската причина за вишокот 
или мањокот се врши конечно книжење и тоа: вишо-
кот, по правило, се книжи во корист на вонредните 
и неработните приходи, а мањокот на терет н.аз лицето 
тито е одговорно за утврдениот мањок доколку таков 
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маљ ок станал со нечија вина!, инаку отписот на маљо* 
ците се врши на начинот предвиден во точ. 19 од ова 
напатствие. 

7) Основните средства се проценуваат по цените 
по кои се книжени во книговодството. 

Исклучок од тоа прави сточниот фонд во земјо-
делството кој се проценува по пазаришните цени. Ка ј 
сточниот фонд треба одделно да^ се искаже разликата 
што се јавува помеѓу состојбата на почетокот и на 
крајот на работната година поради примената на ра-
злични цени, а одделно наголемување™ или намалу-
вањето количината на добитокот на крај на работната 
година во однос на почетокот на работната година, 
со тоа што ова наголемување или намалување да се 
пресмета по пазаришните цени на крајот на годината. 
Разликата во износот помеѓу состојбата на книговод-
ството и состојбата што е пресметана врз основа 
на пазаришната цена 'При ин®ентармсањ ет о, се кни-
жи на контата: Основни средства и фонд на 
основите средства. Но, разликите помеѓу состој-
блта*на сточниот фонд па почетокот на работната го-
дина "и состојбата на сточниот фонд на крајот на ра-
ботната година,' пресметан во обата случаја* по паза-
ришната цена на крајот на работната година, доколку 
се работи за наголемување на сточниот фонд, се на-
платуваат од средствата за инвестиции, односно од 
инвестиционите кредити. Доколку нема доволно сред-
ства за инвестиции, ни инвестиционен кредит, а за да 
оствари претпријатието доход, тоа ќе го реализира 
вишокот на сточниот фонд. Ако се работи за намалу-
вање на сточниот фонд наведената разлика се упла-
тува иа издвоените средства за инвестиции од обртни-
те средства, а на терет на доходот. 

( ^ m i i r ? 4 f P " , T т р т г г ™ а ш т п ќе се најдат евенту-
ално како вишок и за кои не пост<ш^ книжна цена ќе 
се 'Преценат ко\шсискњ _ТТри тоа Јгаквите^ дства, 

ќ е ^ с е п р :̂ 
ситата , набавна ценј3^ дрдека, за истроЈЦЈеноста^ се 
утврдува износот 11^м^дтиз|дијата_ кој се^внесува^во 

на вредноста на~ 

"} Редо!вен .книго в о д е р е а , .отпис (амортизација) се 
врИШ fi6'индиректeli метод, т.е. на то ј начин што" утвр-
денио'Гтенос н ^ ист])ошеноста да се отпишува "на те-
рЈУТ1Т^!?д9т на основните^"средства, ј Г во_кортист, на 
исправките на*вредноста ј а ј а ^ ^ о ^ в н и т ^ ^ е д с т в а . 

Довршените инвестициони работи треба да) се 
поиишат како други основни средства на соодветните 
конта на основните средства. Довршените инвести-
циони поправки се опфаќаат по индиректен пат преку 
исправките на вредноста на основните средства, на 
тој начин што за износот на завршените инвестициони 
поправки се задолжува контото на исправките на вред-
носта и одобрува контото на завршените инвестиции 
и инвестициони поправки, а истовремено се задолжува 
контото на финансирањето инвестициони поправки од 
амортизациониот фонд во корист на фондот на основ-
ните средства. Инвестиционите работи во тек (недо-
вршени), било да се наводени од други, било во соп-
ствена режија, треба парично да се искажат спрема 
фактички настанатите трошкови до последниот ден на 
работната година, што им одговара на ангажираните 
средства за таа цел, односно висината на исплатените 
пресметковни ситуации. 

8) Попис на ситниот инвентар се врши одвоено 
за ситниот инвентар т залае а одвоено за сите« ин-
вентар на експлоатација. Ситниот инвентар на з а ш е се 
попишува на ист начин како и суровините-« матери-
јалите (да се види точ. 9). 

Инвентарисањето на ситниот инвентар во експло-
атација, се врши одеднаш во целото претпријатие или 
барем одеднаш во поедино одделение. Ова се пости-
гнува на тој начин што истовремено да излезе во 
определеното одделение доволен број комисии што 
можат да извршат попис на ситниот инвентар кој се 
наоѓа во односното одделение, во најкраток срок. 

Комисиите мораат да имаат подготвени списоци 
составени врз основа на задолжувањето на секој пое-
динец (по алата« книшки и ал атни маркички), за да 
може пописот да се изврши што побрзо и што поточно. 

При пописот На ситниот инвентар во експлоатации * 
мора да се води сметка за тоа инвентарот што е даден 
во експлоатација — да не е наполно дотраен, во кој 
случај треба да се отпише н а терет на соодветното 
конто во класата 4, односно класата 5, кое било те-
ретено, а по одбитокот на вредноста на отпадоците 
(стари материјали). 

9) Инвентарисањето на запасите на суровини и 
материјали, како и полупроизводи, претставува, по 
правило, еден од најобемните работи при пописот. За 
да се изврши инвентарисањето на суровините, матери-
јалите и полунроизводите што поуспешно и на време, 
треба претходно кај некои видови материјали на скла-
д и ш т е н да се провери нивното сместување по полн-
е т е и рафовите, сталажите и долазите и ел. При тоа 
треба да се преземат потребни мерки материјалите да 
се разместат правилно, да се сортирани по видовите 
и димензиите и снабдени со номенклатури!! ^картички 
според номенклатурата што ј а ' употребува претпри-
јатието, така да може пописот да се изврши правилно 
и без грешки. Во спротивно, пописот на загасите на 
материјали ќе задоцни, а ќе се наголемо и самата ра-
бота на обработувањето податоците на пописот. 

Инвентариеањето на суровините и материјалите се 
врши со мерење или со броење во натурални мерки. 
Кај материјалите што се наоѓаат упакувани, во т. нар. 
оргишлно пакување, а кое е неповреден©, не' iреба 
да се отвора пакувањето, туку во пописот може дт 
се внесе количинта врз основа на податоците од до-
кументите. Пописот на материјалите се врши како во 
главни складишта, така и во т. нар. прирачни или вре-
мени складишта (во погоните). 

Суровините и материјалите што се наоѓат во по-
гони, а на кои не започнала работата до вклучително 
последниот ден на работната година, мораат формална 
да се вратат на складиште под овој дед и да се опфа-
тат *со пописот во рамките на запаси на суровини и ма« 
ријали. На тој начин пописот на суровините и матери*; 
јалите ги опфаќа сите количини суровини и сиот ма« 
теријал на кој уште не започнала работа гл, без обзир' 
каде се наоѓаат тие. 

Количините на кабаста материјали, чие мерење на 
тежината би создавало големи трошкови и тешкотии 
се проверуваат со надворешно мерење на обемот, спе-
цифичната тежина и ел., а никако од око. Но га ден 
може со вакво пресметување да се дојде до фактич-
ната количина, потребно е теренот на кој се сместува 
материјалот да биде претходно правилно нивелиран, 
а материјалот сложен во> правилни геометриски фигури. 

Пописот ' на суровините, материјалите, полупро« 
изводите и готовите производи треба да почне на 
време според природата и големината на претурија«1 

тието и бројот на видовите на средствата што се по-
пишуваат, но најрано три месеци пред да се заврши 
работната година, а така што пописот да биде. завршен 
заклучно со последниот ден на работната година. Прет-
пријатијата го вршат инвентарисањето, по правило, 
без да го запрат нормалниот тек на работата. Но 
претпријатијата можат да извршат инвентарисање во 
краток срок од еден до три дена, доколку процесот 
на производството дозволува да се запре сета работа 
на претпријатието, во ко ј случај се запира сета работа 
на претпријатието со тоа што загубените работни дни 
да се надокнадат со работа во неделените дни пред 
или по инвентарисањето. Во тој случај може да се 
формира потребен број комисии кои треба во опреде-
лен .најкраток срок да го извршат целокупниот попис. 

Сите промени настанати од денот на пописот до 
последниот ден на работната година се внесуваат во 
пописот дополнително врз основа на документацијата 
за излезот и влезот. 

Пописните листи за попис на суровини, материјали, 
полупроизводи и готови производи се составаат на 
соодветни обрасци, подготвени однапред. 

Суровините, материјалите, набавените полупроизво-
ди и делови, како и набавените стоки, се пресметуваат 
по просечната цена во периодот од последните 6 Mew 
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седи на работната година, наголемена за превозните 
трошкови и за други трошкови настанати околу на-
бавката. Доколку немало набавки во то ј период, се 
зема просечната набавна цена за сета работна година. 
За некоректни зап а ш на суровини и материјали, би-
дејќи настанал губиток на квалитетот, се зема цената 
што би можела да се постигне на пазар, односно це-
ната за старите материјали и отпадоци. 

Конечната разлика што настанува по меѓусебните 
пребијања поради промените на цените при пресмету-
вањето на запасите на материјали во смисла на прет-
ходниот став, доколку во целост дошло до наголему-
вање цената на запасите на материјали, се книжи во 
корист на вонредните и .неработните приходи — оддел-
но аналитичко конто. Бидејќи се работи за неостварени 
вонредни приходи, тие треба да се разграничат на 
крајот .на работната година и во билансот да Се иска-
жат под позицијата на пасивните временски разграни-
чувања. На почетокот на -идната работна година па-
сивните временски разграничувања се ликвидираат и 
нивното салдо се пренесува на вонредните и неработ-
ните приходу од таа година. 

Ако поради конечната разлика во смисла на прет-
ходниот став дошло до намалување на цената на запа-
сот на материјали, оваа разлика се книжи преку вон-
редните и неработните расходи — одделно аналитичко 
конто — на терет на остварениот доход о д текуќата 
Ј^ботна година. 

10) Инвентарисањето на заласите на готови про-
изводи се врши во поглед на техниката на работата 
на ист начин како и инвентарисањето на запаеите на 
материјали. При инвентарисањето на готовите про-
ш а о лп треба да се обрне нарочно внимание дали го-
товите производи се правилно класирани, Тге. дали му 
одговараат на утврдениот квалитет. 

Ако се утврди дека е потребно поодделни про-
изводи да се сведат на пониска класа по квалитетот, 
доколку запасите се водат по планската цена на чине-
њето, треба да се исправи и прокниженото евентуално 
намалување на цената на чинењето ка ј односниот вид 
производ. Исто така, ако се утврди мањок на гото-
вите производи, а доколку запасите Се водат по план-
ската цена на чинењето, покрај книжењето на кон-' 
тото на запасите на готови производи треба да се ис-
прави и евентуалното претходно книжење на контото 
на намалувањето односно на наголемување™ на це-
ната на чинењето (629). 

11) Пописот на полупроизводите од сопственото 
производство се врши во поглед на техниката на ра-
ботата на ист начин како и потесот на материјали 
односно готови производи. И овде, како и кај готовите 
производи треба да се обрне нарочно внимание дали 
готовите производи се правилно класирани, т.е. дали 
му одговараат на утврдениот квалитет. 

Готовите производи и полупроизводи од сопстве-
ното производство се проценуваат по фактичната цена 
на чинењето, со евентуалните исправки во смисла на 
Прописите од претходната точка. 

12) За да се опфатат правилно и потполно сите 
материјални вредности, сета стока што им е испратена 
на купувачите до вклучително последниот ден на ра-
ботната година мора да се фактурира под истиот ден 
под кој е пратена, и за износот да се задолжат купу-
вачите под истиот ден. Претпријатието односно купу-
вачот доколку не ја примил сета стока до вклучително 
последниот ден на работната година, ќе ја внесе во 
одделен список како стока односно материјал на пат. 
Фактурниот износ на таква стока ќе му се одобри исто 
така под истиот датум на добавувачот. 

Согласувањето на состојбата на односите помеѓу 
купувачите и добавувачите се врши во смисла на 
одредбата од точ. 16 од ова напатствие. 

Фактурисаната стока што не е наплатена треба да 
се искаже како активна позиција на одделното анали-
тичко конто на реализацијата по цената на чинењето, 
додека износот на реализацијата на фактурите за так-
вата стока треба да се искаже како пасива на одвоено 
аналитичко конто исто така на синтетичкото конто на 
реализацијата. При анализата на заи-сите на матери-

јалните вредности треба да се води сметка активното 
салдо на одделното аналитичко конто на реализацијата 
да не претставува залае, оти таквата стока се наоѓа 
книжена ка ј купувачот било како залае било како 
стока или материјал на пат. 

13) Стоката сместена ка ј претпријатието, која не 
му припаѓа на тоа« претпријатие, како што е тоа слу-
ч а ј ка ј веќе продадена стока за извоз што се наоѓа 
уште во претпријатието и чека на диспозиција, или 
к а ј стока* во јавните складишта, ја попишува она прет-
пријатие при кое се наоѓа стоката и тоа на одвоени 
списоци. 

На ист начин се попишува и материјалот приме« 
на преработка, доработка или обработка, како и инвен-
тарот примен на поправка. Но, претпријатието што го 
дало материјалот на преработка, доработка или обра-
ботка ќе ја внесе состојбата на ово ј материјал во 
своите пописни листи, врз основа на соодветната кни-
говодствена состојба, односно на соодветната доку-
ментација. 

14) Недовршеното производство се попишува на 
одделни пописни листи кои треба да имаат колони 
спрема елементите на задолжителната калкулација. 
Како недовршено производство се смета производ-
ството што се наоѓа во текот (процесот) на производ-
ството, како и она производство кое поради недостиг 
на материјали или некој детаљ не може да се смета за 
готов производ, а кое ќе се продолжи во идната ра-
ботна година. 

Во оние гранки на стопанството каде што се врши 
производството по поединечни налози, треба во попи-
сните листи да се внесат пред да почне пописот сите 
недовршени налози што се регистрирани во книговод-
ството. Пописните листи за недовршеното производ-
ство треба да се состават по гранките на дејноста во 
рамките на претпријатието. При пописот треба овде 
да се води нарочно сметка дали во недовршеното про-
изводство не се наоѓаат суровини, материјали и полу-
производи на кои уште не започнала работата, бидејќи 
таков мтеријал мора формално да му се врати »а 
с к л а д и ш т е н под последниот датум на работната го-
дина. Ка ј недовршеното производство натаму треба 
да се води сметка за тоа дали во некои случаи не се 
работи за расипување и крш (шкарт) во недовршеното 
производство или во деловите на истото, на пр.: дали 
»е се работи за некоја партија недовршено производ-
ство која е во целост или делум расипана; натаму, 
дали не се работи за веќе извршени услуги што тре-
бало да бидат, но уште не се пресметани, а уште се 
водат како недовршено производство; потоа, дали не 
се работи за мињони во недовршеното производство 
ити. Сите вакви износи треба бездруго да се отпишат 
на терет на соодветните конта. 

Недовршеното производство се проценува по 
фактичните трошкови (по цената на чинењето), на 
недовршеното производство на денот на инвентари-
сањето. 

При инвентарисањето на недовршеното производ-
ство мора да се утврди исто така во неговиот состав 
да не влегле трошкови на откажани (сторнирани), 
времено запрени и некомплетиран^! порачки, што не се 
предвидени да се продолжат во идната година. 

Како откажани (сторнирати) порачки се смета не-
довршеното производство на кое е препратена рабо-
тата било поради изземањето на односните производи 
од програмата на претпријатието, било поради отказ 
од порачачот. 

Т р о ш к о в н е на овие порачки мораат да се искажат 
во инвентурата одвоено, и тие, доколку не се напла-
тени од порачачот се пренесуваат на терет на вон-
редните расходи. При тоа се одбија вредноста што ја 
имаат тие за евентуалното продолжување на работата 
за друго производство или како отпадоци. 

На ист начин се искажуваат при пописот т. -нар. 
времено запрените порачки. Ако за такви порачки нр 
е предвидено во самостојниот план на претпријатието 
за идната година да се продолжи нивното производ-
ство, со нив се постапува на ист начин како и со отка-
жаните (сторнир аните) порачки. 



Среда, 17 декември 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^ Број 60 — Страна 951 

15) Залаеше на трговски стоки кај нетрговските 
претпријатија се проценуваат на ист начин како и 
суровините, материјалите и набавените полупроизводи, 
т.е. по просечната набавна цена за период од послед-
ните 6 месеци на работната година, односно во случаи 
каде немало набавки во тој период, по просечната 
набавна цена за сета работна година, а во обата слу-
чаја наголемена за зависните трошкови за набавка. Со 
разликата! што се јавува поради вакво пресметување се 
постапува во смисла на ст. 9 точ. 9 од ова напатствие. 

Доколку претпријатието ги води стоките по про-
давната цена ја искажува разликата помеѓу набавната 
и продавната цена на одделно конто. 

Ш За З.Ч1ПТ1СИТР (во тргов-
ската мрежа) се применува Истата техничка постапка 
во врска со инвентарисањето, како и кај други запаси 
на материјални вредности. За да се обезбеди што 
^ п р а в и л е н и поточен попис, пописните листи пред да 
им се врачат на пописните комисии, по правило, се 
нумерисаат. Заради подобра прегледност, се врши исто 
така, по правило, поделба на стоките на: 

а) исправни стоки; 
б) стоки оштетени или со грешки, ама способни 

за продажба; 
в) неупотребливи стоки; и 
г) исправни стоки, но без можност да се про-

дадат во тоа претпријатие (количини поголеми отколку 
е можно да се пласираат, стоки што не одговараат за 
тој крај или прилики и ел.). 

Осем тоа, по исклучок од ст. 2 под I на ова на-
патствие, во трговската мрежа е нужно во секој случај 
да се изврши инвентарисање под наследниот датум на 
работната година. 

Доколку запаеот на стоки на трговијата се води 
по набавната цена, при инвентарисањето се пресметува 
по просечната набавна цена наголемена со зависните 
трошкови за набавка. До просечната набавна цена се 
доаѓа на начинот предвиден во ст. 8 точ. 9 од ова 
напатствие а со разликите што се појавуваат поради 
вакво пресметување, се постапува во смисла на одред-
бата од ст. 9 точ. 9 од ова напатствие. 

Доколку запасите на стоки во трговијата се водат 
по продавната цена, сиот запас утврден со инвентари-
сањето се пресметува по продавната цеца, а евентуал-
ната разлика што се јавува затоа што постоеле во 
книговодството разни продавци цени за ист производ, 
се пресметува преку контото 691 Пресметана разлика 
во цената. Кај ваков начин на водење запаси при ин-
вентарисањето во пописните листи мораат да се иска-
жат поединечно сите производи по набавната и по 
продавната цена, како и разликата помеѓу овие износи. 

Негативните и позитивните разлики меѓусебно се 
компензираат и на тој начин се доаѓа до конечниот 
износ иа разликата што се пресметува преку контото 
691 Пресметана разлика во цената. Разликата што се 
јавува во врска со сводењето салдото на контото 691 
на износот па разликата пшеѓу продажната и набав-
ната цена на запасите на стоки на крај на годината, 
се книжи на контото 470. 

17) Проверката на обврските и побарувањата што 
произлегуваат од стопаиско-правните односи помеѓу 
стопанските претпријатија се врши преку у в р е д у в а -
њето на изводите од сметките (контата) се книжењата 
во книговодството. З а таа цел секое претпријатие им 
испраќа на своите должници изводи од сметките со 
позив да ги платат ненаплативите фактури, како и со 
барање изводите да ги прегледаат, потврдат и да ги 
вратат во најкраток срок (најмногу десет дена). Од 
своите поверители претпријатијата мораат да ги по-
бараат со писмо и изводите од сметките. Ако не се 
слагаат обестраните книжења помеѓу должниците и 
поверителите »треба да се утврдат разл одате за несла-
гањето и да се исправат евентуалните грешки и ко-
нечно да се согласат сите книжења во писмена форма. 
Во поодделни случаи кога би се јавил спор за износот 
на задолжувањето односно побарувањето, таквото 
побарување треба да и' се предаде на надлежната 
државна арбитража за да го утврди правилниот износ, 
а износот на побарувањата што е во спор да се прек-

ннжи на спорни побарувања. Доколку должникот не 
го врати потврдениот извод од сметката во опреде-
лениот срок, односно поверителот не го испрати изво-
дот од сметката, се смета како точна состојба состој-
бата во книгите на претпријатието. 

Во поглед на контокорентните односи со Народ-
ната банка на ФНРЈ, евентуалното неслагање треба, по 
правило, да се отстрани со личен допир со банката 
уште во текот на последниот месец на работи:, iа 
година. 

За да бидат извршени на време потребните согла-
сувања, претпријатијата треба да исиртат До своите 
должници извод од сметката, а од своите поверители 
да побараат соодветни изводи и тоа со состојбата на 
1 или 15 во последниот месец на работната година. 
Другите промени до крајот на месецот се внесуваат 
»о пописот врз основа на документите.. Обврските што 
се наоѓаат во спор, претпријатијата ги внесуваат во 
пописот секогаш во полн износ. 

Во пописот исто така треба да се внесат и сиге 
документи примени евентуално во месецот јануари, а 
кои носат датум од минатата година. 

Сите аконтации дадени на поедини работници и 
службеници по службена работа, мораат да бидат 
ликвидирани до последниот ден на работната година, 
осем аконтациите на оние работници и службеници 
што се наоѓаат на службен пат. Треба да се настојува 
да се ликвидираат до последниот ден на работната го-
дина сите побарувања и долгувани, осем оние што се 
во спор. 

До последниот ден на работната година треба да 
се проверат сите книжни состојби на контата на одно-
сите со буџетот, обврските за укалкулираната аморти-
зација, обврските спрема заводот за социјално осигу-
рување и да се извршат до тој ден сите заостанати 
уплати. 

18) Проверката на состојбата на сите други кни-
жења се врши со упоредување на соодветната доку-
ментација со состојбата во книгите. Нарочно внимание 
треба да им се обрне на контата на изворите на сред-
ствата (фондови, финансирања, дотации, вонредни при-
ходи, како и вонредни расходи). 

19) Мањоците што ја преминуваат утврдената 
норма паѓаат, по правило, на терет на виновникот за 
таков мањок и мораат од него да с ^ наплатат. Доколку 
мањоците што настанале не можат да се наплатат од 
нив паѓаат на терет на платниот фонд на претприја-
тието. Другите мањоци што настануваат поради разни 
околности (елементарни штети и ел.), како и сите ви-
шоци, без обзир на разлозите од кои настанале, се 
пресметуваат на терет или во корист на остварениот 
доход, со книжење преку вонредните и неработните 
расходи, односно вонредните и неработните приходи. 

Одлука за книжење на потписите на.мањоците на 
Tegerjia доходот и за книжена на вишоците во корист 
на д о х о д како ^ о д л у к а за книжење на "отпиен на 
неИ1плативите^и застарените побарувања, донесува 
р^отничкиот совет на претпријатието. 

"]Нен^Нтшите "и застарените поба^у^ања, доколу 
настанале со вина на поединци* а не можат ор! шШ м 
се наплатат, паѓаат терет на платниот фонд^ Другите j 
нешллативи и застарени побарувања гаѓаат ва терет на \ 
остварениот доход и се книжат на одделно, аналитичк < ̂  
канто на вонредните^ и неработните расходи. * 

. Сомнитедните побарувања за кои не постои^ ни-
каква одлука од арбидажата* се искшкЈтоаатво полн 
износ. Ако постои одлука од арбитражата со која се 
одбија тужбеното барање за наплата на побарува-
цветот ев тов, побарување треба да се постапи како со 
ненаплативо. 
' . Обврските на претпријатието што застареле ве 
текот на работната година се уплатуваат во ^ фондот 
flffifocfojao"~рашолагањ»е на односното иретприцвтие 

ВишоцитеЈкај_материјалите и готовите производи 
како " и i ^ ' д р у г и средства. утврдени" при инвентари са 
њето, " мораат да се прокнижат како вонредни и j e p p 
бђтни 'приходи иЈне,]6меТ во никој случај да .се: ирци 
претходно пребијање 'со*^утврдениот маљ.ок, осе;,; во 
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случај иа очигледна замена на поодделни слични ви-
дШГ'материјали. 

Централната комисија е должна уште во текот на 
и;'и ^мирисањето да го известува раководството на 
претпријатието за утврдените неправилности за да се 
извикаат на одговорност евентуално виновниците а 
неправилностите по можност да се отстранат. 

20) По завршениот попис централната комисија 
односно комисија за попис, состава записник и упо-
реде;! преглед на состојбата на поодделни синтетички 
i.o:iга во паричните показатели од книгите и врз основа 
на извршеното инвентарисање со отстапување нагоре 
односно надолу без пребијање. 

21) Управниот одбор на претпријатието, откога 
ќе ги прими записниците и предлозите од централната 
комисија за налазите на поодделните пописни комисии 
и комисиите за проценка, ќе ги разгледа сите вишоци 
и мањоци и ќе поднесе извештај до работничкиот со-
вет во текот на инвентарисањето за утврдените не-
правилности, за мањоците и вишоците и наедно ќе 
даде предлог за одобрување да се книжат мањоците 
преку утврдената норма, и тоа во одделни случаи на 
терет на вонредните и неработните расходи. 

Евентуалните виновници управниот одбор на прет-
пријатието му ги предлага на надлежниот финансиски 
орган за казнување по Уредбата за финансиските пре-
кршоци или ги предава на дисциплински суд, а ако 
постои кривично дело ги предава на јавен обвинител. 

Преодни напатствија 
Ш. Со обзир на потребата да се отстранат некои 

недостатоци од поранешниот стопански систем, како и 
во врска со предвидената ревалорнзација на основните 
средства, при инвентарисањето на крајот на 1952 го-
дина стопанските претпријатија ќе се придржуваат 
уште и за следниве напатствија. 

22) Стопанските претпријатија се должни да обр-
нат нарочно внимание на пописот на основните сред-
ства со обзир на тоа дека во првата половина на 1953 
година ќе се изврши општа ревалоризација на основ-
ните средства, чие што спроведување е условено со 
потполно средена евиденција за основните средства 
во стопанските претпријатија. Во спротивно, доколку 
претпријатијата не ќе ја средат својата евиденција при 
инвентарисањето на крајот на 1952 година, таа работа 
претстои во текот на 1953 година, што може да влијае 
на навременото извршување на ревалоризацијата во 
1953 година. 

Во врска со тоа, при пописот на основните сред-
ства 'реба да се обрне нарочно внимание дали се сите 
средсва воведени во книгата на основните средства 
(книга на инвентар), и дали за секое основно средство 
(односно група еднакви основни средства) постои кар-
тичка со карактеристичните податоци на основното 
средство. 

Книгата на основните средства и картичките за 
основните средства мораат да, бидат воведени спрема 
следните принципи: 

а) книгата на основните средства (книга на ин-
вентар) мора да биде поврзана, нумерисана и заверена 
книга во која се внесуваат (хронолошки) сите основни 
средства онака како ги прима претпријатието. Книгата 
мора да има потребен број колони за нумерација на 
основните средства (број на инвентар), опис на доба-
вувачите, набавна цена (во недостиг на оваа. цената од 
книговодството) на основното средство, како и оддел-
на колона за евидентирање на излегувањето на основ-
ното средство (предавање, продажба, расходување и 
ел.). При отворањето на книгата на основните средства 
се внесуваат најпрво сите основни средства што се 
наоѓаат веќе во претпријатието. 

б) Картичка за основни средства (карта за машина, 
карта за згради, инвентарска карта и ел.), се и з о с т а -
вува, по правило, за секое основно средство одделно. 
Исклучок од ова може некогаш да прави серија на 
еднакви основни средства што имаат исти карактери-
стики, како и во случај кога се во прашање едноставни 
постројки кои не можат да се расчленат на поедини 
делови. 

Картата за основни средства мора да ги содржи 
сите потребни карактеристики« на основното средство, 
а нарочно: 

1) назив на основното средство, 
2) година на градењето, 
3) производител, 
4) добавувач, 
5) број на инвентарот од книгата на основите 

средства, 
6) ден на набавката и ден на монтажата односно 

ставањето во употреба, 
7) набавна цена, книжна цена, проценка со цел за 

осигурување, 
8) книговодствени отпиен (стопа и износи по го-

дините), 
9) други ознаки на основното средство, како: 
— кај машини и постројки: марка, тип, модел, 

фабрички број, главни димензии, посебни уреѓаи, при-
бор, тежина,инсталиран капацитет, вид погони (групни, 
поединечни, парни, електрични), кај поединечен погон 
број и марка на моторот, напон, сила во КС или KW, 
број на цртежот, место каде се наоѓа ити.; 

— кај згради: згради од цврст материјал, згради 
од полуцврст материјал, згради од лесен материјал, 
катови, кубатура, место каде се наоѓа, број на чести-
цата во земјишната книга ита,; 

— кај моторни возила: вид, марка, тонажа, број 
седишта, преjдани километри ити.; 

— кај инвентар: вид, цел, марка, тип, модел, фа-
брички број и ел.; 

— кај добиток: за крупен добиток и за приплод-
ни расни грла па *руг добиток за секое грло одделна 
картичка со ознака: навив, име, години старост, роди-
тели а за друг добиток збирни картички по видовите 
и категориите на добитокот со ознака »а бројот и те-
жината. 

При установување картотека претпријатијата ги 
внесуваат во картичките сите наведени елементи од 
1—9, доколку им се познати!, во спротивно ги внесу-
ваат само оние со кои располагаат. 

23) Доколку кај стопанските прегори ј ати ј а х и р а 
пописот ќе се установат ненаплативи побарувања j u f o 
потекнуваат од работењето до вклучително 31 декем-
ври 1951 година, таквите побарувања треба да се вне-
сат 'во''одделни списоци, и тоа: а) во одделен список 
се внесуваат побарувањата " од поранешните години 
чија пен уплатив ост е утврдена на 31 декември 1951 
година или порано; и б) во одделен одвоен список 
се внесуваат побарувањата што потекнуваат од рабо-
тењето до вклучително 31 декември 1951 година, но 
чија »©нашати®ост е утврдена во текот на 1952 го-
дина. Ваквите побарувања се утврдуваат само вр« 
основа на неспорни документи дека претпријатието 
од определен должник го побарува таквиот износ. За 
секоше такво побарување треба да се утврди1 на КОЈ 
начин станало ненаплативо и како е утврдена неваилат 
тие оста и дали постои одговорност на некој службе-
ник од претпријатието. 

Врз основа на утврдените фактц работничкиот со-
вет донесува одлука за книжењето на ненаплативите 
побарувања на терет на ^вонредните расходи! и тоа 
одвоено на одделно аналитичко конто не наил активите 
побарувања утврдени на 31 декември 1951 година и 
п о р а н о , а н а одделно ^аналитичко конто неисплатив ите 
побарувања што "потекнуваат од работењето до вклу-
чително 31 декември 1951 година, но чија пен а ш ат но-
вост ^утврдена ' во текот на 1952 година. 

Одлуката за книжењето на ненаплативите побару-
вања Од поранешните години треба да содржи: 

irJJ назив на претпријатието при кое се водат 
ненаплативите побарувања, 

<,6) име односно назив на должникот од кого не 
може да се изврши наплата, 

извод на не наил ат ив ото побарување,-. 
.гЈ/ износ на нешплативото побарување^ ji 



Среда, 17 декември 1955 С Л У Ж Е Н ЛИС! НА ФНРЈ Број 60 — Страта 953 

Сд) мерки што се преземени против службени-
ците Иа претпријатието ако поетон ниша одговорност 
за такви побарувања. 

Одлуката е составен дел од пописниот материјал. 
24) На ист начин како и ненаплативите побарува-

ња што потекнуваат од робатењето до вклучително 
31 декември 1951 година ио на издвоени списоци прет-
пријатието ќе ги искаже застарените побарувања што 
потекнуваат од работењето до 31 декември 1951 го-
дина, и тоа: а) во одделен список се внесуваат побару-
вањата од поранешните годиш чија застареност на-
стапила до 31 декември 1951 година, и б) во одделен 
одвоен список се внесуваат побарувањата што поте-
кнуваат од работењето до вклучително 31 декември 
1951 година, но чија застареност настапила во текот 
на 1952 година. За такви побарувања мора да постои 
согласност од должникот во писмена форма и тоа за 
сиот износ на такво побарување по настанувањето на 
застареноста и негова изјава дека нема да го »оплати ) 
таквиот износ поради застареност. Ако не постојат : 

такви докази побарувањето не може да се смета за за - у 
старено туку за ненаплативо. 

^ ^ с ^ ^ џЈ&бдрување треба да се утврдат одделно 
развозите поради кои е застарено, како и дали постои 
бдѓоворнобт ка^слз^жбетјците од. рретпријатието што 
застанело jiо^арувањето. Врз основа на утврдените 
факти работничкиот^-совет до^есувд, одлука за отпис на 
зЈзстар® терет на вонредните рас-
ходи ТГТОТ13 двоено' на одделно аналитичко конто, за-
с т ф ^ ^ ћобарЈвања чија застареност настапила до 31 
декември 'Т95Т гсдша, а јна_ одселио одвоено' анали-
тичко конто застарените "побарувања што потекнуваат 
6д~1>абот е ње то до вклучително ~31 декември 1952 го-
дам; но чија застареност '^настапила во 1952 година. 

Одлуката за »книжење на застарените побарувања 
од поранешните години треба да содржи: 

(г(гр назив на претпријатието спрема кое се води за-
стареното^ побарување со точна. ознака на текуќата 

, сметка на тоа претпријатие при Народната банка на 
ФНРЈ. t износ на застареното побарување, 

доказ за постоење и ненаплативост на застаре-
ното побарување, 

( г ) мерки што се преземени против службениците 
' о д претпријатието ако постои нивна одговорност за 

такво побарување, 
' Одлуката е составен дел од пописниот материјал. 

25) „Сите ^др јш^ ненаплатен ц Јастарени побару-
вања за кои не^постојат непосредни докази за нивното 
постоењеГ§ез_обзир дали потекнуваат од 1952 година 
или од поранешните години, се отпишуваат редовно на 
начин от изнесен в о т оч. 19.. . 

26) Наплатените побарувања од поранешните годи-
Нјјишто^ биле отпишани) до 31 д ^ е м в р и 1951 година, 
треба да се уплатат во 0!Пшти1б^"7Ф,0«Ѕ ^а обртните 
средства' при Народната_банка на ФНРЈ." 

27) Суровините, материЈалотГнабавените полупропз-
води, трговските стоки кај производните претпријатија 
што потекнуваат од набавките извршени пред 31 де-
кември 1951 година, како и готовите производи и полу-
производи од сопственото производство и недоврше-
ното производство кое нема да се продолжи, а поте-
кнува од 1951 и поранешните години, доколку се работи 
ѕа некурентни материјални вредности, односно ако нема 
да се продолжи производството, или доколку нивните 
цени се искажани во книговодствата пониско од новите 
цени утврдени во смисла на одредбата од точ. 9, ст. 8 
и точ. 11 ст. 2 од ова напатствие претпријатијата се 
должни да ги искажат одвоено во одделни пописни 
листи, ако не настанале разликите пресметани веќе во 
шиела) иа тач. 9 ст. 9 и точ. 1 ст. 2 од ова напатствие, 
со доходот во 1952 година. 

Во напиените листи: на материјалните вредности од 
претходниот став, за секој вид мораат да бидат одделно 
наведени првобитната цена, цената добиена врз основа 
на пресметувањето спрема „Службен лист на ФНРЈ", 
•бр. 58/51 и 31/52 (цената во книговодството) и износот 
по тт цена, цената по одредбите на точ. 9 ст. 8 и точ. 
1Ј1 З а д оф а flgggrpraHS so износот ло таа цена и 

разликата помеѓу износот по цените од книговоството 
и износот по цените пропишан« по точ. 9 ст. 8 и точ. 
11 ст. 2 од ова напатствие. Во одделно образложение 
кое се приложува кон таква одделна пописна листа 
мора да се наведе разлогот поради кој се врши нова 
проценка, потеклото на материјалната вредност, одно-
сно разлогот паради кој се произведени такви стоки 
или разлогот поради кој нема да се продолжи произ-
водството. 

Разликата што се добија при пресметувањето на 
материјалните вредности во смисла на претходниот с и в 
се книжи на терет на одделно аналитичко конто -на син-
тетичкото конто на вонредните и неработните расходи. 
Одлука за книжењето донесува работничкиот совет иа 
претпријатието. 

28) Со посебни прописи ќе биде регулирано пра-
шањето за начинот на ликвидацијата на вонредни ге 
расходи искажани в,о смисла на точ. 23, 24 и 27 од 
ова напатствие.* 

29) Одредбите на преодните напатствија под точ. 
23—27 не важат во целост или во поодделни точки во 
оние народни републики во кои се решени овие пра-
шања со завршните сметки за 1951 година или до обја-
вувањето на овие напатствија. Одредбите од споме-
натите точки не важат во целост или во поодделни 
точки исто така- за оние поодделни претпријатија ил<и 
гранки за кои биле решени овие прашања со завршните ' 
сметки за 1951 година или до објавувањето на ова 
напатствие. Министерствата за финансии на односните 
народни, републики ќе издадат одм-ai потребни напат-
ствија во тој поглед. 

Одредбите од точ. 27 не важат за претпријатијата 
на трговската мрежа што добиле во 1952 година ре-
грес на некурентните стоки. 

30) Врз основа на извршениот пописните, претпри-
јатија се должни наодрцца - до 25 ј а н у а р у грдана 
да испратат до седиштето на .Народната банка на ФНРЈ 
при кое имаат текуќа сметка еден -примерок од изве-
штајот за инвентарисањетр според приложениот обра-
зец кој е составен дел од ова напатствие. 

31) Сиот елаборат на инвентарисањето, пописните 
листи, рекапитулации, одлуки, документации итн. се 
составен дел од завршната сметка. 

IV. Ова напатствие' влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", и од тој ден преста-
нува важноста на Напатствие™ за спроведувањето на 
инвентарисањето (пописот) кај државните стопански 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 70/49). 

Бр. 21920 
15 декември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е . р. 
Претпријатие 
Бр. на тек. с-ка при Народната банка > 

И З В Е Ш Т А Ј 
за резултатот на инвентарисањето на 31 декември 1952 
година спрема точ. 30 од Напатствие™ за спроведу-
вање инвентарисањето (пописот) кај стопанските прет-

пријатија 

Ред. Податок Износ Забе-
број Конта Назив динари лешка 

1 Кл. 3 Запаси на суровини и ма-
материјали 

2 Кл. 5 Производство во тек 
3 Кл. 6 Стоки тот. производи на 

залае 
4 Вкупно 
5 Кл. 6 Фактурисани * и ненапла-

тени стоки и тот. про-
изводи 

6 Вкупно 
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Ред. 
број Конта 

1 ' n o T n f 
7 112, ИЗ 

Податок 
Назив 

Износ Забе-
динари лешка 

9 900/1 

10 900/2 

11 900/3 

12 900/4 

13 9С0/5 

Датум 
Место 

— Добавувачи и аконта-
ции од купувачи 

Останува 
Ненаплатен побарувања 

т. 23 а од Напатствие™ 
Ненаплативи побарувања 

т. 23 б од Напатствието 
Застарени побарувања т. 

24 а од Напатствието 
Застарени - побарувања т. 

24 б од Напатсвието 
Разлики во цената т. 27 

од Напатствие™ 
Вкупно од р. бр. 9 до 13 

се применува од 1 јануари 1953 година, со тоа што 
овие изменувања и дополнувања да се спроведат во 
завршната сметка на селанските работни задруги за 
1952 година. 

Главните задружни сојузи на народните републики 
можат по потреба да одлучат изменетиот сметковни 
(контен) план за селанските работни задруги од 1 
јануари 1953 година да го применуваат и земјодел-
ските задруги. 

Бр. 11190 
10 декември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Раководител 
на Стопанско-сметк. сектор 

(на сметководството, книговодството) 

Директор на претпријатието, 

Забелешка: 1) Кога се искажува состојбата под р. бр. 1, 
2, 3 и 5 треба да се изврши корекција 
со евентуалните отстапувања од план-
ските цени односно со намалување или 
наголемување цената на чинењето. 

2) За да се добие износот под ред. бр. 8 
треба од износот под ред. бр. 6 да се 
одбие износот под ред. бр. 7. 

708. 
Врз основа на чл. 17 и 42 од Законот за едно-

образното .сметководство, пропишувам 
И А П А Т С Т В F4 F 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА ВОДЕЊЕ КНИГОВОДСТВО КАЈ СЕ-

ЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
1) Во постоеќиот сметковен (контен) план за 

селаи ските работни задруги се вршат следни измени: 
а) во рамките на главната сметка 10 — Разни 

сметки, се укинува помошната сметка 3. Благајна на 
боновите; 

б) во рамките н&» Главната сметка 12 — Фондови, 
се менува називот на помошната сметка 2. Фонда на 
основните средства на фондот за механизација во 2. 
Фонд на општите општествени основни средства 

2) Во постоеќиот сметковен (контен) план за 
селаас-ките работни задруги се воведуваат следни нови 
помошни сметки: 

а) во рамките на главната сметка 5 — Материјал: 
7. Индустриска стоки, 
8. Откупни земјоделски производи, и 
9. Неостварена разлика во цената на набавените 

стоки; 
б) во рамките на главната сметка 10 — Разни 

сметки: 
3. Финансиски резултат на производството, 
4. Финансиски резултат на набавката и прода-

жбата, 
5. Дпуг финансиски резултат, 
6. Сметаа на израмнувањето, и 
7. Сметка на доходот; 
в) во р е д и т е на главната сметка 12 — Фондови: 
10. Инвестиционен фонд. 
3) Главни ге задружни сојуз на народните репу-

блики можат спрема своите потреби да гџ изменат 
броевите нр сметките во пропишаниот сметковен (кон-
тен) план за органските работни задруги, со тоа што 
да не мож^т да ги изменат називите и содржината 
на поодделните слатки. 

4) Ова " ггтт̂ и.е влегува во сила со денот на 
објавуван*0, » • ^ " ж б е н и о т лист на ФНРЈ", а ќе 

709. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот н& стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА Т О " i ПОД 1> ОД НАРЕДБАТА 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ 

И ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
1) Точ. I под 1) од Наредбата за забрана на 

извозот на се леко-сто пан ски и индустриски производи! 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52 и 56/52) не се од-
несува до извозот на следен крупен добиток (говеда и 
коњи), и тоа на: 

а) сите говеда — машки и женски грла кои, без 
обзир на сојот, од кој и да било разлог не се за при-
плод (стари, јалови и ел.); 

б) сите коњи — машки и женски грла кои се ока-
тегорисани за колење спрема постоеќите прописи. 

2) Како доказ дека некое грло исполнува углови 
за извоз во смисла на претходната точка, ќе служи 
потврда (цертификат) издадена од ветеринар на на-
родниот одбор на околната. Ветеринарот ја издава 
оваа потврда врз основа на лична проверка (преглед), 
како и врз основа на податоците од сточниот пасош. 

Во сточниот пасош за женски крупен добиток, 
покоај други пропишани податоци, ќе се внесува под 
„забелешка" и податок за тоа дали односното грло 
е јалово или не. 

3) Царинските органи ќе дозволат извоз само ка 
оние грла крупен добиток за кои ќе им предадат 
извозниците потврди (цертификати) пропишани во точ. 
2 од ова напатствие. 

4) Ова напатствие ќе се применува од 10 декември 
1952 гог"на. 

Бр. 9901 
28 ноември 1952 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот на селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

710. 
Врз основа на чл. 5 ст. 6 од Законот за социјал-

ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии и Заклучокот од Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Влад ла 
на ФНРЈ од 3 јули 1952 година за социјалното осиг -
рување на лицата со слободни професии, Советот xi 
набодно здрачв-је и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ЗАПОСЛЕНИ НА РАБОТИТЕ НА СНИМАЊЕ И ИЗ-

РАБОТКА НА ФИЛМОВИ (ФИЛМСКА ДЕЛА) 
1. Лицата ангажирани за работи на снимање и 

изработка филмски дела од страна на фиодзди прет-
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пријатна, како и од други организации што снимаат 
филмови, имаат траво на социјално осигурувања по 
прописите што важат за социјалното осигурување на 
работниците и службениците, доколку со ова решение 
не е инаку пропишано. 

Како лица" ангажирани за работите на снимање и 
изработка на фил!М1Ски дела во смисла на претходниот 
став« се подразбираат лицата од чл. 2 ст. 1 од Уредба-
та за ангажирањето и плаќањето на лицата што уче-
ствуваат во снимање иг изработка еа филмови (Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/52). 

2. Лицата од точ. 1 на ова решение имаат п р ш о 
иа социјално осигурување од денот кога ќе отпочнат 
да ја вршат работата во смисла на склучениот договор 
8а ангажирање. Траењето на тоа осигурување зависи 
од видот на филмското дело и од работите зад кои е 
склучен договор, и тоа: 11 

а) ако се ангажирани ва реализација на полноме-
тражен уметнички филм: 

— режисерот на филмот, директорот на филмсш-
та екипа, снимателот на филмот, самостојниот монта-
жер, првиот асистент wa режијата и регистриторот на 
снимањето — осигурени се за време од 18 месеци, 
сметајќи од денот на почетокот на работата на разра-
ботка на книгата за снимање спрема склучениот до-
говор; 

— сите други ангажирани лица — осигурени се 
за време од 15 месени, сметајќи од денот копа <Лпо«> 
чнува снимањето спрема склучениот договор; 

б) ако се ангажирани за реализација на полноме-
тражен документарен филм: 

— режисерот на филмот, директорот на филмската 
екипа и снимателот на филмот — ооигурени ,се за 
време од 12 месеци, сметајќи од денот кога отпочнала 
работата на филмот опрема склучениот договор; 

— сите други ангажирани лица — осигурени се за 
време од 10 месеци, сметајќи од денот кога отпочнала 
работата на филмот опрема склучениот договор; 

в) ако се ангажирани за реализација на неполно-
метражен филм, без обзир на видот на филмот, — 
сите лица осгурени се за време од 9 месеци, сметајќи 
од денот кога отпочнала работата на филмот спрема 
склучениот договор. 

Ако реализацијата на филмот не е завршена пред 
истекот на срокбђг определен во претходниот став, па 
учеството на поодделни ангажирани лица на реализа-
цијата на истиот филм ќе се продолжи и преку ТОЈ 
срок, овие лица можат да добијат поодделни права од 
социјалното осигурување за сето време на нивното 
{учество во реализацијата на филмот. 

3. Лицата ангажирани за поодделни артистички! 
ролји при снимањето на филмови осигурени се само 
еа случај на несреќа во работата, што ќе им се случи 
<за ^време додека работат на филмот. 

По исклучок, лицата на кои филмската глума им 
t главно занимање, можат да ги »добијат сите орава 
од социјалното осигурување, и тоа од денот кога от-
почнала работата па до истекот на срокот од три ме* 
сеци, сметајќи од завршетокот на снимањето на нив-
ната ролја. Својството на професионален филмска Глу-
мац се докажува со потврда од органот на народниот 
одбор на околината (лрадот) надлежен за работев* па 
ва ука и култура. 

4. Ако лицето од точ. 1 на ова решение договори 
нов ангажман кај исто или друго претпријатие одно-
сно организација пред да истече времето определено 
со точ. 2 и 3 од ова решение, осигурено е по тој 
нов ангажман. 

5. Во случај на раскинување на договор за анга-
жирање, акр договорот не е раскинат поради »ина на 
ангажираново лице, траењето на социјалното осигу-
{Нување се намалува з® онолку време за колку е на* 
малено учеството на ангажираното лице во реализа-
ција^ на филмот опрема договорот. 

Ако е договорот за ангажирање раскинат со вина 
па ангажираното лице, правото на социјално осигуру-
вање престанува со денот »а раскинувањето иа дега* 
•ОДИ* 

6. Лицата« осигурени по ова решение можат да ги 
здобијат сите права од. социјалното осигурување за 
сето време за кое имаат право на осигурување по о(ва 
решение, доколку со ова решение не е инаку пред-
видено'. 

7. На лицата осигурени по ова решение, Не им 
Припада) материјално обезбедување поради! неспособ-
носта за работа заради болест, односно поради труд-
нота и пораѓање, запереме додека трае ангажирањето 
и додека им припаѓа хонорар опрема договорот за 
ангажирале. Материјалното обезбедување им припаѓа 
на овие лица во следни случаи: 

а) по престанок на ангажирањето, а во границите 
на времето за кое се осигурени (точ. 2, 3 и 5 од ева 
решение); 

б) но раскинувањето на договорот за ангажирање, 
а шо границите за времето за кое се осигурени (точ. 5 
од ова решение); 

в) за време на продолжување на реализацијата 
на филмот преку договорениот срок (точ. 2 ст. 2 од 
ова реш|ние). 

Правото на материјално обезбедување по претход-
ниот став припаѓа од првиот ден на вториот месец на 
неспособноста за работа. 

8. Во работен стаж за определување правата од 
социјалното осигурување на лицата осигурени по ова 
решение, им се засметува, покрај времето што се 
признава по прописите за социјалното осигурување, 
и времето за кое се осигурени по одредбите на тсч. 
2-—5 од ова решение. 

Во работниот стаж на овие лица им се признава! 
и времето проведено во ангажманот пред да влезе! 
во сила ова решение, а по 1 мај 1951 година, со тоа 
времето помеѓу поодделни ангажмани во овој пе-
риод да не се смета како премин на работниот стаж 
во смисла на прописите за социјалното осигурување, 
тама што вкупното време проведено во поодделни) ан-
гажмани во тој период да се смета како непрекинат 
работен стаж со кој се условува здобивањето и ви-! 
сината на поодделни права од социјалното осигуру-
вање. 

Сојузниот орган надлежен за работите на науката 
и културата ќе определи, по предлог од Сојузот наѓ 
филмските работници на Југославија, за- секое поод-
делно лице од точ. 1 на ова решение, кое време на 
неговата) кинематографска работа и друга слична умет-
ничка односно стручна работа проведено вон работен; 
однос, ќе се признае во работен стаж, доколку ова 
време не е признаено во работен стаж но одредбите 
од оваа точка. 

9. За определување на пензија и инвалиднина, ли-
цата осигурени по до« решение се разврнуваат ана-
логно на одредбите ^Д Уредбата за определување и 
преводе ње на пензиите и на инвалиднините („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52), во пензиските разреди, коси 
се определуваат спрема функцијата (работата) што ја 
врши осигуреното лице и спрема должината на призна-
ениот кинематографски! стаж во смисла на точ. 8 од 
<хва решение, и тоа: 

а) режисерите на уметничките филмови и сцено-
графите: 

— со стаж помал од 10 години — 
во X пензиски разред со пензи-
ски основ од динари 

— со стаж од 10 или повеќе а по-
малу од 15 години — во IX 
пензиски разред со пензиски о-
снов од динари — 

— со стаж од 15 или повеќе а по-
малу од 20 години — во V1H 
пензиски разред со пензиски о-
сноз од динари — 

— со сшж од 20 или повеќе а по-
малу су* 25 години — во VII 
пензиски разред со пензиски о-
сноз од динари 

— со стаж од 25 или повеќе а по-
малу од 30 години — во VI 

9.700 месечно 

10.600 

11.500 

12.400 
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8.000 месечно 

8.800 

! 

11.500 

12.400 

пензиски разред со пензиски о-
снов од динари — — 13.600 

— со стаж од 30 или повеќе години 
— во V пензиски разред со пен-
зиски основ од динари 14.800 „ 

б) режисерите на документарни! филмови, дирек-
тори 1с па филмски екипи, снимателите на сите видови 
филмов.:1, снимател ит е на звук, ас исте нт ит е сценогра-
фи, самостојните монтажер«, музичките референти и 
јт {.иф е си спалните филмски глумци: 

— со стаж помал од 10 години — 
во ХП пензиски разред со пен-
зиски основ од динари 

— со стаж од 10 ш и повеќе а по-
.м-Aiy од 15 години — во XI пен-
зиски разред со пензиски основ 
•од динари — 

— со стаж од 15 или повеќе а по-
малу од 20 години — во X пен-
зиски разред со пензиски основ 
од динари — — — 9.700 

— со стаж од 20 или повеќе а по-
малу од 25 години — во IX пен-
зиски разред со пензиски основ 
од динари — — — 10.600 

— со е ш од 25 или повеќе а по-
малу од 30 години — во УШ 
пензиски разред со пензиски о-
ciigu од динари 

— со стаж од 30 и повеќе години 
— БО VII пензиски разред со 
пе азијски основ од динари 

в) асистентите нп режија, водачите на снимање, 
регнстраторите на снимање, првите асистенти на с-ни-
м ате лот, мсштажеритс, самостојнине осветлувани, само-
стојните маскери, самостојните реквизитер« и само-
стојните гардеробер^ 

— со стаж помал од 10 години — 
во XVI пензиски? разред со пен-
зиски основ од динари — 

— со стаж од 10 или повеќе а по-
малу од 15 години — во XV 
•пензиски разред со пензиски о-
снов од динари 
со стаж од 15 или повеќе а по-
малу од 20 години — во XIV 
пензиски разред со пензиски о-
сноз од динари — — 6.800 „ 

— со стаж од 20 или повеќе а по-
малу од 25 години — во XIII 
пензиски разред со пензиски о-
снов од динари — 7.300 „ 

— со стаж од 25 или повеќе а по-
малу од 30 години — во XII 
пензиски разред со пензиски о-
снов од динари — — — 8.ООО „ 

— со стаж од 30 или повеќе го-
дини — во XI пензиски разред 
со пеН'3:Д1СУ.л1 сенов од динари — 8.800 „ 

д) сите други лин:,- осигурени по ова решение се 
Ј)азврстуваат в»о следните пензиски разреди: 

— со стаж исмал од 10 години - -
во XVI£ пензиски разред со пен-
зиски сено;* од динари 5.600 месечно 

— со с и т ол 10 или« повеќе а по-
малу од 15 години — со XVI 
пензиски разред со пензиски о-
снов од динови — — 6.000 „ 

— со стаж од 15 или повеќе а по-
малу од 20 год ини — во XV пен-
зиски р-^-ед со пензиски основ 
од динари — — — — 6.400 „ 

— со стаж гл 20 или повеќе а по-
лику ед 25 години — во XIV 
Пензиски ед со пензиски о-
сно'3 од -ингпи — — — 6.800 „ 

— со ста*т< o i 2Ѕ или повеќе а по-
мету 0" ггч',т'ни — во ХШ 

— 6.000 месечно 

6.400 

пензиски разред со пензиски о-
снов од динари 7.300 „ 

— со стаж од 30 или повеќе годи-
ни — во XII пензиски разред со 
пензиски основ од динари 8.000 „ 

По исклучок, по предлог од Сојузот на филмските 
работници! на Југославија и по согласност на сојуз-
ниот орган надлежен за работите на науката и кул-
турата, извршниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на народната република може на особено 
заслужни и истакнати филмски работници наведени 
во точ. а) од оваа точка, при определувањето на пен-
зијата, да им определи пензија по еден од пензиските 
основи од V до I пензиски разред предвиден во чл. 2 
на Уредбата за определување и преводење на пен-
зиите и на инвалиднините. 

Во работниот стаж за разврставање во пензиските 
разреди се смета само времето признаено на кинема-
тографосата работа во смисла на точ. 8 од ова ре-
шение, како и времето што се признава« по чл. 25 од 
Уредбата за определување и преведена на пензиите 
и на ин в алидини ите. За определување процентот на 
пензијата се смета, покрај ова време ш сето друго 
време кое по прописите за социјалното осигурување 
се признава во работен стаж. 

10. Пензиските основи определени по претходната 
точка служат и за одмерување на сите други права 
што ги здобиваат лицата осигурени по ова решение. 

11. За покриќе на расходите за социјално о с и г -
рување на лицата осигурени со ова решение .претпри-
јатијата за* производство на филмови, односно другите 
организации што снимаат филм, плаќаат придонес во 
висина од 45% од сумата на исплатените хонорари 
спрема договорот за ангажирање на тие лица. 

12. Филмските претпријатија, односно другите ор-
ганизации! што снимаат филм должни се за липала 
осигурени по ова решение да му поднесуваат на око-
лискиот (градскиот) завод за социјално осигурување 
надлежен спрема! местото на живеење на осигурени-
кот, пропишани пријави со препис на договорот за 
ангажирање. Пријавите се поднесуваат во срок од 8 
дена од денот кога* ќе стапи осигуреното лице 'На ра-
бота спрема договорот за ангажирање. 

Лицата осигурени по ова решение,, ги остваруваат 
правата од е они јадното осигурување за време додека 
•се во ангажман на ист начин како и кај истиот орган 
ири кого ти остваруваат правата работниците и слу-
жбениците запослени кај филмско претпријатие одно-
сно друга организација за снимање филм. 

Остварувањето на поодделни права по престано-
кот на ангажманот до истекот на срокот на осигуру-
вање по одредбите на точ. 2, 3 и 5 од ова решение 
се врши кај околискиот (градскиот) завод за соди* 
јално осигурување надлежен спрема местото на живе-
ењето на осигуреникот. 

13. Во поглед на условите и постапката за здоби-
вање, остварување, уживање и заштита на- поодделни 
права како и во поглед на тоа во кои случаи и под 
кои услови настапува губиток, запирање и воспоста-
вување на тие права, се применуваат прописите за 
социјалното осигурување што важат з«а< работниците 
и службениците, доколку со ова решение не е инаку 
определено. 

14. Поблиски напатствија за применување на ова 
решение -издава, по потреба, Претседателот на Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ. 

15. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,, Сл улеб ени от лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 14756 
Белград, 4 декември 1952 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорић, с. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите иа ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. p. ^ 
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711. 

Врз основа на тач. 1 од Решението за определува-
ње државните органи надлежни за пропишување цени 
и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВАЛ ЦЕНИ НА МАЛО 

НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ 
1. Точ. 2 од Решението' за намалување единстве-

ните продажни цени на мало на брашното и лебот 
(„Службен »икгт на ФНРЈ", бр. 41/52) се минута и 
гласи: 

„Пченичен гриз, пченично бело брашно (О-г и 
О-гг), каЈМо в преработки од ова брашно,, трговските 
•претпријатија на мало, претпријатијата за печење леб 
и пекарските дуќани ќе продаваат по слободно фор-
мираните цени, т. е. спрема условите на пазарот. 

'Рж е но брашно типот 80% мелење трговските прет-
пријатија на мало ќе продаваат по цените што важат 
за и чешаното брашно типот 90% мелење." 

2) Ова решение влегува во сила одма. 
Бр. 10188 

3 декември 1952 година 
Белград 

По овластеше 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

Со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

712. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

телеграфско-телефенскатз! тарифа донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ТЕЧАЈ ОТКУПНИТЕ С Л О -
БОДНИ ЛИСТОВИ ОД СТАРОТО ИЗДАНИЕ 
Откупните спрс водни листови од старото издание 

со ознака на продаваната вредност 1 динар, печатени 
на светло-зелено-сива хартија, как?Г и на светло-жол-
тикаво-костеиова хартија, кои се состојат од два 
•дела и тоа: „Спровођен лист" и „Откупна упатница" 
со „Признаница*" на грбот, потоа, имаат купон за 
испишување на името на испраќачот на пакетот, 
('опроводшог лист од откупната уплатница' е поделен 
•со една перфорирана линија), димензиите на овој от-
откупен едрело ден лист се 17,8 X 12 цм) — се повле-
куваат од течај со тоа што нивната употребна вред-
ност да престане на 1 јануари 1953 годиш. 

Бр. 1276 
8 декември 1952 година 

Белград 

Директор 
на Главната дирекција на поштите, 

Никола Милановиќ, е. р. 

Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт иа Владата на ФНРЈ, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во текстот 
на Правилникот за куќниот ред во казнено-поправи-
телните домови за малолетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 67/52) се поткрала долу наведената гре-
шка и дава »следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО КАЗНЕ-
НО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДОМОВИ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ 

Во чд. 47 на почеток на втората реченица зад 
зборовите „ќе се земе" треба да се додаде зборот 
Џо обѕир" 

Од Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 12 декември 1957 
година. 

Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во текстот 
на Правилникот за внатрешното устројство if куќниот 
ред во воспитно-поцравителните домови за малолет-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52) се пот-
крала долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНОТО УСТРОЈСТВО 
И КУЌНИОТ РЕД ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛ-

НИТЕ ДОМОВИ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ 
Во членот 22 ст. 3 треба да се брише сврзникот 

„и" пред зборовите „родителски грижи". 
Од Советот за законодавство и изградба на на-

родната власт на Владата на ФНРЈ, 12 декември 1952 
година. 

УКАЗИ 
Врз оспсза на чл. 74 точ. 14 од Уставот иа ФНРЈ 

in ил. 6 точ. 7 од Законот за Президиум от иа Народ-
ната скупштина на ФНРЈ Презнднумот на Народната* 
скулнпина па Федеративна Народна Рспублнка Југо-
славија изда i3 а 

У К А З 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА МИНИСТЕРОТ—. 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО 
ЗДРАВЈЕ И СОН И ЈАЛНА ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА 

НА ФНРЈ 
Министерот—Претседател на Советот за набодно 

здравје и социјална 'политика на Владата' на ФНРЈ, 
др Павле Грегорио, додека борави во странство ќе го 
застапува Мијалко Тодоровић Министер—Претседател 
на Советот за се леко-стопанство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши! 
овој указ. 

У. бр. 2116 
16 декември 1952 година ^ 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

ка Федеративна Народна Република .Југославија 
Секретар, t Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

Врз основа .на чл. 74 точ. 14 од Уставот на ФНРЈ 
и чл. 6 точ. 7 од Законот за* Президиум от на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна' Народна Република Југо' 
славија издава 

У К А З 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗАСТАПНИК НА МИНИСТЕРОТ— 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА НАУКА И КУЛ-

ТУРА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
Министерот—Претседателот на Советот за наука и 

култура« Родољуб Чолаковић додека борави во стран-
ство, ќе го застапува Милентије Поповиќ, Министер на 
финансиите на ФНРЈ. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2117 
16 дск емери 1952 година! 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НД П Р Е З И Л НУМО! НД НАРОДНАТА СКУПШТИНА ИД Ф Н Р Ј 

„Службе« весник на Президиум от на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 18 од 15 септември 
1952 година објавува: 

Спогодба за увоз на предмети од просветен, нау-
чен к културен карактер, 

Укази за одликувања 6ip.: 112—113/51, 119—120/51, 
124—127/51, 9—10/52, 12/52, 16/52 и 31/52; 

Список на државите што пристапиле или ја рати-
ф и к у в а Конвенцијата' на светската метеоролошка 
организација со прилозите; 

Мексико ја ратификува Конвенцијата за спречу-
вање и казнување злобниот геноцид; 

Мексико го прифати Протоколот од 4 мај 1949 го-
дина за дополнување на Спогодбата за сузбивање ши-
рењето на порнографски публикации; 

Југославија го предаде инструментот за ратифи-
кација на Конвенцијата за меѓусебната заштита про-
тив дента од 25 јули 1934 година; 

Влегување во сила на Спогодбата' (со Протоколот) 
за увоз на воспитни, научни и просветни материјали; 

Владата ка Холандија го откажа применувањето 
на Мадридскиот аранжман за меѓународното регистри-
рање на фабрички и трговски жигови во редакцијата 
ревидирана на 2 јуни 1934 година во однос на Холанд-
ските Антили; 

Исправка на Указот за помилување .осудени лица 
бр. 7722/51; 

Исправка на Указот за одобрување актот т Вла-
дата на ФНРЈ за пристапување на Федеративна Народ-
на Република Југославија кон Спогодбата за увоз на 
предмети од просветен, научен и културен карактер. 

Во бројот 19 од 1 октомври 1952 година објавува: 
Укази за одликувања бо. 136/52, 128—143'51. 145— 

147/51, 156/51, 158/51, 160/51, 166/51 и 1—2/52; 
Јапонија ја ратифицира Меѓународната конвенција 

за упростување царинските формалности; 
Ирска го прифати Протоколот со ко! се ставаат 

под меѓународна контрола дрогите што не се опфа-
тени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за огра-
ничување производството и регулирање раси одел бата! 
на опојните дроги, изменет со Протоколот потпишан 
во Лејк Саксее на И декември 1946 година; 

Грција го прифати Протоколот со кој се ставаат 
под меѓународна контрола дрогите што не Се опфа-
тени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за огра-
ничување производството и регулирање р асп од ел бата 
на опојните дроги, изменет со Протоколот потпишан 
во Лејк CaiKcec на 11 декември 1946 година. 

Во бројот 20 од 15Октомври 1952 година објавува: 
Укази за одликувања бр.: 138—139/52, 159/51, 6— 

7/52, 11/52, 17/52, 29/52, 32—35/52. 
Во бројот 21 од 1 ноември 1952 година објавува: 
Укази за одликувања! бр : 140/52, 19/52, 20—24/52 

и 36/52; 
Указ за престанок на важноста т указите 6tp.: 

174/51, 175/51, 176/51, и 178/51; 
Владата на Луксембург го прошири применување-

то на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на 
специјализираните агенции на Светската метеороло-
шка организација; 

Ратификација на Конвенцијата »а создавање Ме-
ѓународна унија за објавување царински тарифи, на 
Правилникот за извршување и Записникот за потпи-
шување, потпишани во Брисел на 5 јули 1890 и Про-
токолот со кој се менува Конвенцијата потпишана во 
Брисел на 5 јули 1890 за создавање Меѓународна уни-
ја за објавување партиски тарифи, на Правилникот за 
извршување на Конвенцијата и создавање Меѓународ-
но биро за објавување царински тарифи, како и ма 

Записникот за потпишување, потпишани во Брисел на 
16 декември 1949 година; 

Пристап на Турпија, Куба и на Доминиканската 
Република! кон Протоколот со кој се менува Конвен-
цијата за создавање Меѓународна унија за објаву-
вање царински тарифи, Правилникот за извршување 
на Конвенцијата за создавање Меѓународно биро за! 
објавување царински тарифи, како и Записникот за 
потпишување, потпишани во Брисел на 5 јули 1890 
година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГСВИНЕ 

^Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 22 од 17 септември 19-52 година 
нема службен дел. 

Во бројот 23 од 1 октомври 1952 година објавува: 
Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата 

за институтот за проучување на фолклорот; 
Решение за Институтот за рударство; 
Решение за Тутунскиот институт; 
Решение за назначување Републички јавен право-

бранител ; 
Наредба за задолжително посетување на држав-

ните школи на децата од седмата до наполнетата пет-
наесетта година; 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 32 од 14 октомври 1Ѕ52 година објавува: 

Указ за потврдување одлуките на народните од-
бори на- градските општини за определување бројот 
на одбори ицн те на народните одбори на градските оп-
штини; 

Указ за исправка на поодделни елементи на по-
гонските групи во- рамките на пропорциите од опште-
ствениот план во Законот за општествениот план на 
Народна Република Србија за> 1952 година; 

Уредба за времено ограничување на колењето на 
говеда; 

Уредба за изменувања и дополнувања на време-
ниот тарифен систем и времените тарифни ставови за 
електрична енергија; 

Уредба за укинување на опитната станица за ис-
питивање на преширешат бетон; 

Решение за дополнување на Решението В. С. бр, 
496/48 за оер е дел ев ув ање месни народни одбори за 
заверка на потписи, ракописи и преписи; 

Решение за определување поуските граници на 
подрачјето на Грделинката Клисура и Врањската Кот-
лина. N 

Во бројот 33 од 25 октомври 1952 година објавува* 
Задолжително толкување на членот 103 од Зако-

нот за и збир ање и отповикување одборници на народ-
ните одбори. 

Во бројот 34 од 1 ноември 1952 година објавува: 
Указ за потврда на одлуките на народните одбори 

на околиите и народните одбори на градовите за опре-
делување бројот на одборннците што се избира во 
советот на производителите и 'бројот на одбори и ци те 
што ги избираат поодделни групе односно подгрупи; 
и за наголемување бројот на одборнициге на советот 
на производителите на народните одбори на околиите 
и народните одбори на градовите; 

Уредба за мерките да спречуван* РСШШ to СТО* 
ланските претпријатија * 
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Уредба за претворање Високата сообраќајната 
школа во Белград во Сообраќа јен отсек на Техничка-
та велика школа во Белград; 

Наредба за укинување наредбите на Владата на 
Народна Република Србија за воведување дозвола 
за боравок во градовите Белград и Нови Сад. 

Во бројот 35 од 22 декември 1952 годиш објавува! 
Наредба за *од делените дојдат они на работниците 

запослени во здравствените установи што работат под 
тешми односно по здрвјето штетни и по животот опа-
сни услови); 

Исправка на Указот за потврда на одлуките на 
народните одбори на околиите и на народните одбори 
на градовите за определување бројот ,на одборниците 
што се избира во советот на производителите и за 
бројот на олборниците што го избираат одделни групи 
односно подгрупи, и за наголемување бројот н а од* 
болниците на естетот на производителите на народните 
одбори на околиите и народните одбори на градовите. 

Во бројот 36 од 28 ноември 1952 година објавува: 
Напатствие за полагање стручни испити за ква-

лификувани и вис ок оквалификува а« и возачи на мо* 
тарин вое ил a. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Ур?.даи лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 29 од 11 октомври 1952 година објавува: 
Указ за распишување избори за општински, око-

лиски и градски народни одбори и за народните од-
бори на градските општини со оделип права; 

Решение за именување околиски изборни комисии 
за околиите: Крањ, Сежаша и Птуј; 

Решение за именување градска изборна комисија 
за главниот град Љубљана. 

Во бројот 30 од 21 октомври 1952 година објавува: 
Напатствие за определување стопански установи 

чијшто работници и службеници избираат одборници 
во советите на производителите; 

Решение за претворање на школите на учениците 
во стопанството. 

Во бродот 31 од 28 октомври 1952 година обја-
вува: 

Уредба за оснивање околиски судови во Севница 
и во Шшрј«е при Јелшах и за нивната месна« над-
лежност; 

Уредба за изменувањата' дополнувњата на Уред-
бата за дневниците и надниците на трошкови на су-
диите-норотници на народните судови; 

Уредба т стручниот надзор над апотеките и заво-
дите како и на претпријатија што се занимаваат со 
производство и продажба- на лекови и санитетски ма-
теријали; 

Решение за оснивање Нижа школа на Министер-
ството за внатрешни работи На НРС во Љубљана*.. 

Во бројот 32 од 4 ноември 1952 година објавува: 
Указ за потврда изборот на* Претседателот на 

Словенската академија знаности ин уметности; 
Правилник за вршење стручен надзор над а п т е -

ките како и установите и претпријатијата што се за-
нимаваат со производство и продажба на лекови и 
санитетски материјали; 

Наредба за определување количини вино и ракија 
што смеат производителите да» ги трошат без плаќање 
данок на промет во еден производен период; 

Решение за определување' бројот на учениците 
што мораат да го имаат трговските претпријатија, 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске од бројот.46 од 2 октомври 1952 го-
дина објавуваат: 

Указ за изменување на процентот на учеството на 
народните одбори во приходите на републичкиот 
буџет. 

Во бродот 47 од 9 октомври 1952 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 48 од 13 октобара 1952 година објаву-
ваат: 

Одлука за именување постојани изборни комисии 
за избор на одборници на народните одбори на општи-
ните, околиите и градовите во Народна Република 
Хрватска. 

Во бројот 49 од 16 октомври 1952 година објаву« 
ва»ат: 

Указ за распишување општи избори за одборници 
на сите народни одбори во НР Хрватска; 

Општо напатствие за определување стопанските 
установи со право на учество во изборите на одбор-
ници на советите на производителите на народните 
одбори на околиите и советите на производителите 
на народните одбори на градовите; 

Решение за неменување на Решението за проглас 
сување подрачја заразени со компирова златица; 

Исправка на Указот за изменување на процентот 
на учеството v на народните одбори во приходите на 
републичкиот буџет. 

Во бројот 50 од 23 октомври 1952 година обја* 
вуваат: 

Напатствие за организацијата и работењето на 
ветеринарната служба во експертните и индустриските 
кланици; 

Напатствие за жигосување дрво и издавање из-
возници за извоз дрво од шумите. 

Во бројот 51 од 30 октомври 1952 година обја-
вуваат: 

Уредба за согласување прописите на републички-
те органи на државната управа од областа на стопан-
ството со новиот стопански систем; 

Уредба за ставање вон сила уредбата за воведу-
вање дозволите за боравок на подрачјето на градовите 
Загреб, Ријека и Опатија; 

Наредба за количините на вино и ракија што мо-
жат производителите да ги трошат во своето дома-
ќинство без да плаќаат данок на промет на производи. 

Во бројот 52 од 6 ноември 1952 година немаат 
службен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 26 од 16 септември 1952 година 
објавува: 

Указ за разрешување од должност на министер. 
Во бројот 27 од 29 септември 1952 година! обја-

вува: 
Правилник за оснивање, состав и работа на лекар-

ските комисии; 
Решение да се отворат полни гимназии во Гевге-

лија, Гостивар и Кичево. 
Во бројот 28 од 14 септември 1952 година обја-

вува : 
Указ за разрешување Претседателот на Окружниот 

суд во Гостивар; 
Уредба за Средната балетска школа во Скопје; 
Исправка на Законот за народните одбори за оп-

штини ге, Законот за народните одбори на градовите 
и градските општини и Законот за народните одбор« 
на- околии. 

Во бројот 29 од 23 октомври 1952 година 
објавува: 

Указ за распишување општи избори за иЈзбор 
одборници на народните одбори; 

Указ за именување околиски односно градски 
изб орни комисии; 

Наредба за количината вино и ракија што моокв 
да се потроши во домаќинството без плаќање данок 
на промет; 

Исправка на Законот за избор и опозив одбор!®* 
Ш на народните одбори. 

Во бројот 30 од 28 октомври 1952 година обја-
вува: 

Указ за утврдување бројот на одборниците на 
народните одбори на околиите, бројот на одборине-
циге на народниот одбор на град Скопје и бројот на 
одборниците на градските' општини; 
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Указ за одредувана стопански установи чии ра-
ботници и службеници избираат одборници! за собо-
Јгот на1 производителите на народните одбори на око-
лиите и градовите; 

Указ за исправка на поодделни елементи од по-
ниските групации во Законот за општествениот план 
на Народната Република Македонија за 1952 година. 

Во бројот 31 од 8 ноември 1952 година објавува: 
Уредба за оснивање Завод за водостопанство; 
Правилник за држење и понаша на сански кози; 
Тарифа за превоз на патници и багаж во меѓу-

месниот автобуски сообраќај на територијата на На-
родна Република Македонија; 

Решение за оснивање и работата на Друштвото 
»а архитектите на Народна Република Македонија — 
Скопје; 

Решение за оснивање и работата на Друштвото 
ла средиште медицински кадрови на Народна Републи-
ка Македонија — Скопје. 

Во бројот 32 од 17 ноември 1952 година објавува-: 
Наредба за регулирање колењето на добиток; 
Решение за определување сразмерот на бројот на 

учениците во стопанството спрема бројот на квалифи-
куваните /работници на подрачјето на Народна Ре-
пу бл;; I'M а М аке д они ј а; 

Решение за коефициентите на оцрнувањето на 
»браните средства на стопанските организации на по-
драчјето на Народна Република Македонија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црпе Горе'* 
Во бројот 20 од 25 октомври 1952 година објавува: 

Указ за изземање од национализација; 
Указ за распишување општи избори за одборници 

»а народните одбори на општините, градските општи-
ни, околиите и градот Титоград; 

Решение за именување Градска изборна комисија 
ва град Титоград и околиски изборни комисии. 

Во бројот 21 од 31 октомври 1952 година објавува: 
Указ за именување директор на Заводот за ста-

тистика и евиденција; 
Нередба за ограничување колењето на добиток 

ва територијата на Народна Република Црна Гора; 
Наредба за начиниот на превезеше патници со 

камиони што се наменети за превезеше товар. 

Во бројот 22 од 15 ноември 1962 година објавува: 
Уредба за оснивање Завод за селско-стсианеш 

истражувања; 
Уредба за оснивање Станица за заштита на бил-

ките; 
Уреба за укинување Заводот за научно-истражу-

вамка работа и унапредување на селско-стопанското 
производство во Титоград; 

Решение за определување стопански установи чии-
што работници и службеници учествуваат во избира-
њето на одборници за советот на производителите на 
народните одбори на околиите и народниот одбор на 
град Титоград; 

Решение за оснивање Управа за патишта »а На-
родна Република Црна Гора; 

Решение за оснивање Завод за сточарство; 
Решение за сразмерот помеѓу квалификуваните ра-

ботници и учениците во стопанството; 
Решение за односот на практичната работа и тео-

ретската настава за време на изучувњето на занима-
њето односно занаетот; 

Рил ение за забрана да се произведат и Да се ра-
споделува^ глеѓосани грнчарски предмети на подра-
чјето на НР Црна Гора. 

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен лист на 
ФНРЈ" да ја обноват претплатата за 1953 година (да 
се види објаснението на последната страна на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" број 53 и 54 за 1952 година). 

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за 
странство 1.500 динари. 

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 де-
кември 1952 година ќе се запре испраќањето на ли-
стот од 1 јануари 1953 година. 

Надлештвата, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрема своите потреби. 
Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900880 
кај филијалата на Народната банка во Белград. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

699. Указ за свикување Народната скупштина на 
Федеративна! Народна Република Југослави-
ја во VI редовно заседание 929 

700. Указ за попис на населението на територи-
јата на Федеративна Народна' Република Ју-
гославија на 31 март 1953 година 929 

\701. Уредба! за изменувања и дополнувања на 
~ Основната уредба за звањата и платите на 

службениците на државните органи 929\ 
702. Наредбата мелење на пшеницита и 'ржта — 931 

|703. Наредба за составање, прегледување и одо-
брување на завршните сметка на задругите' 
и Судиските сојузи на земјоделските за-
дати:- за "1952 Тбдина — — — 931; 

\7©4. Наредба за наплата на данокот ери исплата 
сметките на_"^приватните лица — 935 \ 

*705. Напатствие за применување на Уредбата за 
w д о д а т с № Г ^ а ^ Д Ј Д ^ ^ — — — — — 
\70б. Н ^ а т Н в и е а*и(здг1вање уверенија за земјо-

* делсЌ1Г "¥мот;' "за" приходите и данокот на 
доходна" 'кор н а постојан додаток 
на деца " —' _—L. * - 945 \ 

707._НЅ^ствИ|е за спроведување инвентариса-
њего '(пописот) кај стопанските претприЈа-
-ШЈа 948 1 

>708._Наштствие за изменувања и дополнувања 
наПНапатстаието за водење књиговодство 
ка ј сел апелите работни задруги ~ — : 9 5 4 . 

709. Напатствие за примена! на точ. I под 1) од 
Наредбата за забрана на извозот на селско -
стопански и индустриски производи 954 

710. Решение за социјалното осигурување на 
лицата запослени на работите на снимање 
и изработка на! филмови (филмски дела) — 954 

711. Решение за изменување на Решението за 
намалување единствените п р о д а н и цени на 
мало на брашното и лебот — 957 

712. Решение за повлекување од течај откупните 
спровода! листови од старото издание 957 

Поправка на Правилникот за куќниот ред во ка-
знено-поправ ите дните домови за малоле-
тници — 957 

Исправка на Правилникот за внатрешното устрој-
ство и куќниот ред во воспитно-поправите л -
ните домови за малолетници 957 
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