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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
цо потреба, во српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање. Огласи 
д о тарифата. — Текукја сметка кај 
Народната банка на ФНРЈ за прет 
плата бр. 101-900880. — Текукја сметка 
на продавно - трговското одделение 

101-670880 

Среда, 3 мај 1950 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 33 ГОД. VI 

Цена на овој број е 9.— дин. — Прет-
платата за цела 1950 година изнесува 
350.— динари. Р е д а к ц и ј а : Бранкова 
улица бр. 18—20. — Телефони: Редак-
ц и ј а 28-838, Администрација 27-505, 
Продавно одделение 22-619, Сметко-

водство 26-276, Експедиција 21-251. 

268. 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕЗИДИУМ©! НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Врз основа на чл. 77 став 2 од Уставот на ФНРЈ 

Народната скупштина иа Федеративна Народна Репу-
блика Југославија на заедничката седница на соју-
зното векје и Векјего на народите, одржана на 26 
април 1950 година, ги назначила во Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија следните народни пратеници': ' 

Претседател др Иван Рибар, 
Потпретседатели: Моша Пијаде, Филип Лакуш, 

Јосип Рус, Пуро Пуца<р, Димитар Влахов и Марко 
Вуја ч ич, 

Секретар Миле Перуничич, 
Членови: др Владимир Бакарич, Душан Бркич, 

'Јосип Броз-Тито, Родољуб Чолакович, Милован Гјилас, 
Фране Фрол, Иван Гошњак, Авдо Хумо, Блажо Јова-
нович, Едвард Кардељ, Борис Кидрич, Руди Колак. 
'Лазар Колишевски, Сава Косанович, др Благоје Пе-
ткович, Џавид Нимани, Душан Петрович-Шане, Нинко 
(Петрович, Александар Ранкович, Иван Регент, др Зла-
тан Сремец, Петар Стамболич, др Синиша Станкович, 
Влада Шегрт, Добросав Томашевич, Алекса Томич, 
Цветко Узу невски, Јован Веселинов, Јосип Видмар и 
Влада Зечевич. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Бр. 352 
26 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Сојузното 

векје 
Владимир Симич, е. р. 

Претседател на Векјето 
на народите 

Јосип Видмар, е. р. 

269 . 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ОДЛУКАТА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ОРДЕНОТ 
ЈУНАК-* НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ, МИНИСТЕРОТ 

НА НАРОДНАТА ОДБРАНА, МАРШАЛОТ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЈОСИП БРОЗ-ТИТО. 

Врз основа на членот 74 точ. 6 на Уставот на 
ФНРЈ, а во врска со членот 13 од Пословникот за 
работење на Народната скупштина на ФНРЈ од заед-
иичката седница на Сојузното в ек је и Векјето на на-
о д и т е од 27 април 1950 година, Президиумот на На-
воднета скупштина на ФНРЈ ја 

п р о г л а с у в а и о б ј а в у в а 
Одлуката за доделување орденот Јунак на соци-

јалистичкиот труд на Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, Министерот на народната одбрана, Маршалот 

на Југославија, Јосип Броз-Тито што ја донесе Народ-
ната скупштина на ФНРЈ на втората заедничка сед-
ница на Сојузното векје и Векјето на народите, одр-
жана на 27 април 1950 година, а која што гласи: 

За неуморно ^работење и извонредни заслуги со 
раководењето на" борбата на нашите народи во из-
градбата на социјализмот и во јакнењето на незави-
сноста на угледот и силата на Федеративна Народна 
Република Југославија, му се доделува 

ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 
на Јосип Броз-Тито, Претседател на Владата на 

ФНРЈ, Министер на народната одбрана, Маршал ма 
Југославија. 

У. бр. 910 
29 април 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

ка Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, " Претседател, 

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

270 . 
Врз основа на чл. 12 од Уредбата за општедржав-

ниот амортизационен фонд на рударското и индустрии 
ското производство и амортизационен фонд на држав-
ните рударски и индустриски1 претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/47), и соодветните про-
писи во уредбата за другите стопански гранки, како 
и на член 14 од Уредбата за пренесување државните 
стопански претпријатија од надлежност на еден во 
надлежност на друг државен орган („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 110/47), и чл. 3 од Уредбата за финан-
сирањето и финансиската контрола на Инвестициите 
од сојузно, републичко и локално значење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/48), а во согласност со Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА УПЛАТА И УПОТРЕБАТА НА СОП-
СТВЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
1. Во Напатствието за уплатата и употребата на 

сопствените парични средства за финансирањето на 
инвестициите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/49) се 
вршат следни .изменувања и дополнувања: 

1) Во точ. III на напатствие™ се додава на крајот 
нов став, кој што гласи: 

„Под делот на добивката за финансирањето на 
инвестициите се подразбира целокупната добивка која 
што ке преостане по планската расподелба на добив-
ката на претпријатието". 

2) Во тон. VI] после ставот 1 се доѕаваат нови 
ставови кои што гласат: 

„Со уплатените износи на собирните сметки на 
сопствените средства за финансирањето на инвести-
циите („дел на добивката за финансирањето на инве-
стициите", „општодржавниот амортизационен фонд" 
и „разни средства на адми н и стр ат ив но-оп ер а т ив ното 
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(раководство за финансирањето на инвестициите") pa-
cm ол агаат а д мн« и о р ити в и о - оп е ра т и в и и т е р а к о з е ,п ит е л и 
в о границите на ^одобрените собирни финансиски пла-
нови. 

Одбитоците на планираните и уплатените сред-
ства на поедини собирни сметки на сопствените сред-
ства за финансирање на инвестициите на едно адми-
н и стр ати вио- оп е р ати ви о раководство се пренесуваат 
на соодветните сметаш на други административно-
оперативните раководства во рамките на истиот ре-
сор, на околискиот односно градскиот народен одбор, 
а по налозите на ресорот, на околискиот или град-
скиот народен одбор — поверенствата за финансии. 

Пренесувањата се вршат врз основа и во грани-
цмте па планираниот распоред на средствата за фи-
нансирањето на инвестициите по собирните финанси-
ски планови на соодветниот орган. Овие' пренесувања. 
можат да ги вршат и самите кредитни претпријатија 
врз основа на планскиот распоред уа средствата за 
финансирањето на инвестициите што во таа цел им ги 
испраќаа надлежниот финансиски орган. 

Овие пренесувања надлежните ресори, односно 
околиските или градските народни одбори можат д а 
ги вршат и пред потполната со планот предвидената 
уплата на сопствените средства за финансирањето на 
инвестициите на едно административно - оперативно 
раководство, доколку за тоа се укаже потреба. При-
мен: Со планот предвидените средства за финансира-
њето на инвестициите на едно административно-
сиеративно раководство изнесуваат 120.000.000 ди-
нари, и истите се расподелени за неговите сопствени 
и н в е с т и ц и и во износ од 100,000.000 динари. Разликата 
од 20,000.000 динари ресорот може, по потреба, да ја 
пренесе во корист, на друго адкинистративно-опера-
тивно раководство дури крај првите уплати, т. е. б е з 
да чека потполно акумулирани на собирните сметки. 

Пренесувањето на планските од ви шо ци на соп-
ствените средства за финансирањето на инвестициите 
помегју ресорите од исто значење го врши надле-
жниот финансиски орган врз основа На е спорните 
финансиски планови, а планските одвишоци на соп-
ствените средства за финансирањето на инвестициите 
иомегју околиските односно градските народни од-
бери п? вршат министерствата на финансиите на на-
родните републики. 

Пренесувањето на планските одвпшоци на соп-
ствените средства за финансирањето на инвестициите 
од едно адмшистративио-оперативно раководство на 
друго административно-оперативио раководство во 
рамките на истиот ресор на околискиот односно град-
скиот народен одбор, ке се книжи кај надлежното 
кредитно претпријатие, преку одделна сметка „Смет-
ка на одвишоци на сопствените инвестициони сред-
ства", на односниот ресор на околискиот, или град-
скиот народен одбор. 

Пренесувањето на овие одвишоци на сопствените 
средства од ресор на ресор, односно од еден околи-
ски или градски народен одбор на друг се книжи 
преку сметката на надлежното министерство на фи-
нансиите на народната република, односно на Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ за ресорите од 
сојузно значење." 

3) Во точката VII на напатствието, зад ставот 2 
се додава нов став, кој што гласи: 

„Исто така, надлежните финансиски органи (мини-
стерства на финансиите и поверенствата за финансии 
па народните одбори) должни се во срок од 10 дена 
по одобрението на тромесечните финансиски планови 
да го испратат до надлежното кредитно претприја-
тие ка ј кое што ке се водат нивните собирни сметки, 
планираниот распоред на о дв даноците нр сопствените 

'инвестициони средства помегју ресорите од исто зна-
чење односно народните одбори.' ' 

4) Во истата точ. VII на н а п а т с т в и е ^ ставот 3 
се менува и гласи: 

„Ако на крајот на годината на собирните сметки 
„ошнтодржавниот амортизационен фонд", „делот на 
добивката за финансирањето на инвестициите" и 

„сметката на одвишоците на сопствените инвести-
циони средства" останат неискористени- износи, исти-
те ке му се одобрат на односниот буџет во корист 
на партијата која што за ова е предвидена од страна 
на Министерството на финансиите на ФНРЈ". 

Во точ. XI на напатствие^ ставот 6 се вршне. 
II. Ова напатствие влегува во сила со денот на' 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применуваа 
од 1 јануари 1950 година. 

Бр. 11533 
27 април 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ 
Милентије Попович, е. р 

Согласен, 
Претседател на Стопанскиот совет на Владат* 

на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

2 7 1 -
Врз основа на чл. 6 о д Уредбата за слободното, 

продавање и за цените на стоката од широкото тро-
ш е њ е („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50), Нап аг-
ета и ето на Владата на ФНРЈ за продавањето и одре-
дувањето на цените на производите од занаетските 
задруги и 'претпријатијата на општествените органи-
зации и Напатствие™ на Владата на ФНРЈ за прода-
вањето и одредувањето на. цените на производите од 
приватните зан а е токи дук јани и претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/49), а во врска со Уред-
бата за. елементите на цената на чинењето, акумула-
цијата, фондот на раководството и централниот фонд 
на државните индустриски про ив во/штедни претпри-
јати ја од локално значење („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 106/48) издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА УПЛАТУВА* 
ЉЕТО НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА КАКО И РА-
ЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИТЕ И МАТЕ-
РИЈАЛИТЕ НАМЕНЕТИ НА ЛОКАЛНОТО ПРОИЗ-

ВОДСТВО ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ 
1. Пресметувањето и начинот ка уплатување на 

пазаришната добивка 
1) Пазаришна добивка остваруваат производител-

и т е претпријатија што се занимаваат со производ-
ство и продавање на стока наменета на широкото 
(индивидуалното) трошење, која што на нотр ош а чита 
не им се подава во системот ка обезбеденото снаб-
дување и трговијата по врзаните цени, туку слободно 
по цените што му одговараат на пазариштето што ги 
одредуваат органите овластени за одредување цени 
на стоката за слободното продавање . 

Исклучително, наместо пронзводителните претпри-
јатија, пазаришната добивка ја остваруваат претпри-
јатијата на трговине,ката мрежа (.државните трговин-
ски претпријатија , задруги и трговннските претприја-
тија на општествените организации) при продавањето 
на стоката си претходниот став, и теа во следните 
случаи: 

а) кога таква стока набавиле од занаетските про-
и зв о д и т е л к и задруги, п рон за о д ите л нит е претпријатија 
на општествените организации и приватните заиаетски 
дукјан-и по нивните продани® цени на производите-
лите, т. е. по цените ипо не содржат пазаришна до-
бивка; 

б) кога »а изработка на таква стока непосредно 
им дале на п р о и з в о д и т е л и т е претпријатија потребни 
е у р о вт; н и и материјал 

2) Износот на пз за риши ата добивка содржан е 
во структурата на продавната цена по која што сто-
ката наведена во претходната точка се продава во 
слободно продавање. 
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Пазаришната добивка што ја остваруваат произ-
вошителните претпријатија се смета: 

а) кај државните .индустриски производител,ни 
претпријатија од сојузно, републичко и по крај ин око 
значење и кај претпријатијата на Автономната Косов-
ско-метохиската Област — разликата помегју постиг-
натата про даган а цена во слободното продавање и 
одредената пониска единствана дена, по одбитокот на 
е в еи ту ал iK) содржаниот рабат; 

б) кај државните индустриски производите.ти и 
претпријатија од локално значење на кои што се 
применуваат прописите на Уредбата за елементите 
на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на ра-
ководството и централниот фонд на државните инду-
стриски производители« претпријатија од локално 
значење, како и кај другите претпријатија што ги 
применуваат прописите на 'наведената уредба — ра-
зликата помегју постигнатата продавца цена во сло-
бодно продавање (продажната цена на производите-
лот) и собирот на планската цена на производството 
и планираната разлика во цената на материјалот. 

в) кај другите државни про извод« тели и претпри-
јатија од локално значење, на кои што не се при-
менуваат прописите од Уредбата наведени во прет-
ходниот став, — разликата помегју цените на произ-
водите во слободно продавање и собирот на план-
ската цена на тие производи, што ја сочинуваат: 
трошкови те за материјалот, платите на изработка, 
режијата, амортизацијата, одредениот износ на план-
ската добивка и данокот на промет на производи; 

г) кај занаетскнте про извод ите лин задруги, про-
изводителите претпријатија на општествените орга-
низации и приватните заиаетски дук јани, на кои што 
им е одобрено да можат своите производи да ги 

. продаваат по продажните цени во слободно прода-
вање, — разликата пом ег ју одредената продавца 
'цена во слободното .продавање и продаваната цена 
на производителот утврдена во смисла на Напатстви-
ето за продавањето и одредувањето цените на про-
изводите на вана е трките задруги и претпријатијата 
на општествените организации, односно во смисла на 
Напатствието за продавањето и одредувањето на це-
ните на производите на приватните заплетени дукјани 
и претпријатија. 

Кога во предните случаи во постигнатата про-
лазна цена во слободно продавање се содржани и 
трошковне на трговијата (пропишаната маржа и за-
висните трошкови) тогаш поради пресметување на 
наносите на пазаришната добивка, од постигнатата 

-предаваа целта во слободно продавање се одбиваат 
и трошковне на трговијата. 

3.) Пазаришна добивка што ја остваруваат прет-
пријатијата од трговинската мрежа се смета: 

а) со случајот наведен во тон. 1) ст. 2 под а) 
на ова напатствие , разликата помегју постигната 
продам!а цена во слободното продавање и набав-
ната цена во тие производи во која што се засме-
туваат покрај фактурата набавна цена (цената по 
кеја што таа стока е набавена од наведените про-
изводите ли« претпријатија и задруги) уште и тро-
шковите на трговијата; и 

б) во сагу чајот што е наведен во тот. 1) ст. 2 
под б) на ова напатствие — разликата помегју про-

• долната цена во слободното продавање и собирот 
на платената цена на производителното претпријатие 
за услугата на изработката, вредноста на утрошеним 
суровини и .материјал по најбавните цени, данокот на 
промет на производи и трошковне на трговијата. 

4) Пазаришната добивка не се остварува кај про-
изводите кои што се произведени од суровини и 
материјал што се добивени од порачачот кој што е 

•непосреден потрошач на тие производи (т. е. кој што 
тае производи личио ги троши). 

5) Пазаришната добивка се уплатува кај фили-
јалата на Народната банка на ФНРЈ аналогно на 
Прописите за уплата на поодделни видови буџетски 
приходи кај Народната банка на ФНРЈ, со тоа прет-
пријатијата на тргошшската мрежа што остваруваат 

пазаришна добивка во случјот што е наведен во точ 
1) ст. 2 на ева напатствие да ја уплатуваат пазари-
шната добивка во корист на овие сметки на пазари-
шната добивка во корист ва која што ја уплатуваат 
и производителите претпријатија од исто значење. 

Кога на претпријатијата и на задругите наведени 
во точ. 2) и 3) на ова напатствие кои што оствару-
ваат пазаришна добивка им припала извесен дел на 
остварената пазаришна добивка, тогаш тие претпри-
јатија и задруги го одбиваат делот што им припада 
од вкупно пресметаниот износ на пазаришната, до-
бивка, а остатокот го уплатуваат на одредена сметка 
на пазаришната добивка на начинот што е пропишан 
со ова напатствие. 

6) Пазаришната добивка ја уплатуваат и тоа: 
а) државните производители« претпријатија, на-

ведени во точ. 2 ст. 2 под а)—в) одвева напатствие 
ја уплатуваат пазаришната добивка која што ја 
остваруваат со продавањето производ« од сопстве-
ното производство наменети на слободното прода-
вање, без оглед да ли е продавањето извршено па 
трговииската мрежа или непосредно на потрошните 
во сопствена продавница. Кога ги наплатуваат фак-
турите за производите продадени во слободно про-
давање преку Народната банка на ФНРЈ или друга 
банка, должни се пазаришната добивка да ја пресме-
таат при издавање го на фактурата и да ја уплатуваат 
едновремено со наплатата на фактурата преку Народ-
ната банка на ФНРЈ односно преку банката кај која 
што имаат текук ја сметка. Во тој случај, овие прет-
пријатија се должни едновремено со поднесувањето 
на фактурата за наплата да и поднесат на банката и 
вирмански налог за уплата ка пазаришната добивка. 
Ако на истиот ден се поднесуваат капнатата новекје 
фактури тогаш се издава само еден в и рм анаки налог 
и тоа на вкупниот износ на пазаришната добивка но 
сите фактури. Во таков случај, на вирманскиот налог' 
се назначуваат броевите на сите поднесени фактури, а 
на секоја поднесена фактура — износот на пресме-
таната пазаришна- добивка. Ако по некоја фактура 
нема пазаришна добивка^ претпријатието е должно 
тоа да го назначи на логичната фактура, со клаузула: 
„Бев пазаришна добивка". 

Ако во случајот од предниот став претпријатието 
кое што ја- подало фактурата за наплата,, не дало и 
вирмански, налог за уплата на пазаришната добивка,, 
односно ако не стави клаузула „Без пазаришна до-
бивка", банката која што jai примила фактурата за 
наплата ке го извести претпријатието (подносителот 
на фактурата) дека) не може« да ја изврши наплатата 
на фактурата додека не поднесе вирмански налог за 
уплата на пазаришната добивка, односио додека не 
ке ја допише клаузулата „Без пазаришна добивка". 

Ако фактурите за продадените производи во сло-
бодно продавање не можат да се наплатат преку 
банката поради тоа што купувачот нема текукја 
сметка кај банката!, или поради тоа што производите 
им се продаваат непосредно на потрошачи те — то-
гаш претпријатијата ја пресметуваат и ја уплатуваат 
пазаришната добивка во срок од пет дена по исте-
кот на секоја декада, Уплатата на овој дсл на ват 
зарипната добивка се врши со вирмански налог; 

б) занаетските производители« задруги, произво-
дител ните претпријатија на општествените организа-
ции И1 приватните залаете ки дук јани, наведени' по 
точ. 2) ст. 2 под г) на ова напатствие на кои што им 
е одобрено да можагг своите производи да ги про-
даваат по продажните цени во слободното прода-
вање, ја уплатуваат пазаришната добивка што ке ја 
остварат во свој слуачај. Овие претпријатија и за*-
друпи ја уплатуваат пазаришната добивка на нотн-
иот што е наведен во претходните ставови на оваа 
точка, т. d како и државните производител«« прет-
пријатија, со тоа оние приватни занатски ду кј аш* 
што немаат текукја сметка кај банката, да ја упла-
туваат пазаришната добивка во готово, и тоа во 
срок од пет дена по истекот на секоја декада; 
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в) вр етлри јани јата на трг оп ниската мрежа кои, 
по случајот што е наведен во точ. 1) ст. 2 на оваа 
наредба! ја остваруваат пазаришната добивка, ја 
уплатуваат така остварената пазаришна добивка на 
мачниот што е изведен под а) па оваа точка т. е. 
како и државните производителот претпријатија. 

7) Претпријатијата на трговинската мрежа кои за 
поодделни производи од точ. 1 ст. 1 на ова напатствие 
што ги набавиле по цените во слободно продавање, 
ке одредат продавца цена по. слободно продавање 
над или под набавната цена (т. е. ф а к т у р а т а цена 
по која што т а а стока е избавена од производителот , 
зголемена со трошковните (на трговијата) , — д о л ж н и 
се д а . в о д а т евиденција за разликите БО цената што 
настанале поради такво одредување на цената. "За 
состојбата на салдото на разликите во цената по 
истекот на секо ј месец (позитивна или негативна) 
претпријатијата ке го известуваат поверенството за 
финансии и поверенството за. трговијата и снабду-
вање на околискиот народен одбор, и тоа на јдоцна 
во срок ед 15 деша по истекот на секој месец. 

Ако спрема одобрените годишни завршни сметки 
на претпријатијата па трговинската мрежа е утвр-
д е н о дека во текот на годината, како резултат на 
пресметката разликите на цените! за целата година 
сите претпријатија оствариле позитивен салдо (т. е. 
ако собирот на разликите по наголемените цени им 
е поголем од собирот на разликите по намалените 
цени), — тогаш раслоделбата на о в о ј позитивен сал-
до ке се изврши по одделни прописи. 

Ако, пак, спрема одобрените годишни завршни 
сметки е утврдено дека к а ј .претпријатијата на 'трго-
винска та мрежа на крајот н а годината, како разултат 
ага пресметката на разликите на цената за целата го-
дина, покажува негативен салдо (т. е. ако собирот 
на разликите по (намалените цени е поголем од со-
бирот на разликите! по нзголемените цени), — тогаш 
то ј негативен салдо пагја на терет на органот на ској 
што му припагја логичното претпријатие, т. е. нега - . 
тившкот салдо на државното трговинско претпријатие 
од околне ко (градско) значење — на терет па око-
лискиот (градскиот) народон одбор, негативниот сал-
до н а задругата, односно на претпријатието на око-
лискиот задружен сојуз — на терет на самата за-
друга односно на терет на околискиот задружен со-
јуз, а негативниот салдо на трговинско то претпри-
јатие на општествената организација — на терет на 
односна'! а оп ш те ст в ен а орган и зани ј а. 

Пропиеше ка претходните ставови на оваа точка 
не cei однесуваат на разликите што ке станат поради 
продавањено. на стоката (над набавките цени во Слу-
чајот што е наведен во ст. 2 тсч. 1) на ова напатствие 
како и во случајот на продавање стока во .продав-
ниците на препев о д д е л н и т е ' претпријатија . Позитив-
ните разлики во пената, кои што во овој случај ке 
ги остварат наведените трговински претпријатија , од-
носно продавниците се сметаат пазаришна добивка. 

8) Претпријатијата и задругите од тон. 2) и 3) 
на ова напатствие ке постапат во поглед па поднесу-
вањето на извештаите за уплатените износи На па-
заришната добивка спрема наредбата за поднесување 
извештаи од страна на претпријатијата за уплатените 
износи' на државната акумулација и не јзиното кни-
ж е њ е ео поверекството за финансии („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/49 и бр. 63/49). 

Исклучително од прописите на претходниот став, 
приватни ге засветени дукјани кои што по постоен -
јите прописи не се должни да водат работни книга 
гди осло евиденција за продавањето на своите про-
изводи, должни се во срок од десет дена по истекот 
(на секој месец да му поднесат на надлежното пове- ' 
јр сн ст е о за финансии на околискиот народен о д б о р 
напипа ј за остварената пазаришна добивка со про-
давањето на своите производи во слободно прода-
вање. Ово ј и звешта ј треба да содржи следни пода-
тоци: а) вид н а производите; б) количина на произ-
ведените производи; в) износ на одредената паза-
ришна добивка м тоа ло единица на производот и 

вкупно за целата продадена количина; и г) податоци 
за уплатата кај Народната банка на ФНРЈ (дата иа 
уплатата и износ). Поверенствата з а финансии ке 
водат одделна евиденција за сите работи и ке ја 
проверуваат точноста на поднесените извештаи. До-
колку врз основа на присобраиите податоци се уста*« 
нови дека приватен зан асоски дукја« помалку прија-
вил и уплатил, разликата накнадно ке се уплати. 

9) Кога занаетско набавно-продавните задруги им 
продаваат зан зетски производи на приватните зана-
етчии' (членови на задругата), овие задруги ке по-
станат при пресметката и уплатата на пазаришната 
добивка онака како што постапуваат занаеТските 
производители« задруги при продавањето на своите 
производители** производи. ч 

10) Кога во случајот што е наведе« во том. 1) 
ст. 2 под а) на ова напатствие занаетските производи-
телни задруги, п р о и з в о д и т е л и * ^ претпријатија на 
општествените организации и приватните заиаетскн 
дукјани продаваат свои пр9изводи во слободно про-
давање на претпријатија на трговинската мрежа по 
цените што не содржат пазаришна добивка тие трго-
вински претпријатија и задруги (купувачи) должни се 
да водат одделна евиденција за набавката и прода-
вањето на тие производи како и за остварената паза-
ришна добивка на тие производи. 

Спрема одредбите на претходниот став ке се 
постапи во случајот што е наведен во точ. 1) став 2 
под б) на оваа. наредба. 
[«". Пресметување и начин на уплатување разликите! 
во цените на суровините, и материјалите наменети 
на локалното производство за слободно продавање« 

11) Суровините и материјалот к о ј што спрема 
олштодржавниот план на расподелбата им се доде-* 
дуваат на државните индустриски производители*! 
претпријатија , од сојузно, републичко и покра јинско 
значење, како и на претпријатијата на Автономната 
Косовско-метохиеката област, поради производство 
на стока од широко (индивидуално) т р о ш е њ е к о ј а 
што на п о т р о ш н и т е не им се продава во системот 
на обезбеденото снабдување и трговијата по врза-
ните цени, туку слобо шио, по цените што одговараат 
на пазариште«)1, — се фактурираат по пониските 
единствени цени. 

12) Суровините и материјалот, кој што се прима 
со опште д р ж а в н и о т плен на расподелбата. им се д о -
делуваат на државните и зан ае те кит е производители« 
претпријатија од локално значење, како и на занает-
чиите производителеки задруги, на производотелските 
претпријатија на општествените организации и при-
ватните занаетчии дук јаки заради производствената 
стока од широко т р о ш е њ е во слободно п р о д а в а њ е , 
се фактурпраат по повисоките единствени (комерци-
јални) цени. 

Државните и другите стопански претпријатија 
кога испорачуваат суровини и материјал, з а р а д и про-
и з в е д у в а њ е ма стока од широко т р о ш е њ е во сло-
бодно продавање, непосредно на производителските 
претпријатија о д претходниот став или на околиските 
(градските) дистрибутивни органи (на државните,, 
задружните или на општествените организации) , од-
носно на трговските претпријатија на околиските 
(градските) народни одбори, за снабдевање на локал-
ното стопанство со суровини и материјал, се должни 
испорачаните суровини и материјал да ги фактури-
раат по повисоките единствени (комерцијални) цени, 
со тоа да ј а уплатуваат разликата помегју повисо-
ките и пониските цени на испорачен ит е суровини и 
материјал на сметката на разликата во цените н а су-
ровините и материјалот. Оваа сметка се води ка ј фи-
лијалата на Народната банка на ФНРЈ поодделно за 
секој околиски односно градски народен одбор . Бро -
јот на сметката на ко ј што треба да се уплатува ра -
зликата во цените на суровините и материјалот ке 
се соопшти на претпријатијата и дистрибутивните, 
органи кои што набавуваат суровини и материјал на 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ, со тоа дека 
овие претпријатија ке го соопштат бројот иа сметката 
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н а претпријатијата кои што им вршат испорачување 
иа суровини и материјал. 

Кога суровините и материјалот кои што се (наме-
нети аа локалното производство не се испорачуваат 
непосредно на претпријатијата и на дистрибутивните 
/органи од претходниот став на оваа точка, туку на 
»други дистрибутивни органи или трговски претприја-
тија за снабдување на локалното стопанство со су-
ровини и материјал (на пример: на републичките,, 
покрајккшите или на обласните), — иопорачката ке 
;се изврши исто така по повисоки1 единствени (комер-
цијални) цени, со тоа што разликата помегју итови-' 
соките и пониските цени на испорачените суро-
вини и материјал ке се уплатува на посебна сметка 
разлика во цените на суровините и материјалот на 
логичниот дистрибутивен орган, односно трговското 
претпријатие за снабдување на локалното стопанство 
со суровини и материјал. Оваа сметка се води кај 
филијалата ма Народната банка на ФНРЈ посебно за 
секое такво претпријатие односно дистрибутивен ор-

|ган. Бројот и називот иа својата посебна сметка на 
која што во овој случај ишракјачите на суро!вини и 
материјал треба да уплатуваат разлика во цените на 
суровината и материјалот ке соопштат на ислракја-
чите на суровини w материјал на изведените прет* 
пријатела и дистрибутивни органи кои што набаву-
ваат суро вини1 и материјал. Овие дистрибутивни ор-

гани и трговските претпријатија кои што набавените 
суровини и материјал по повисоките цеши1 ги менора* 
чуваат непосредно на претпријатијата и дистрибутив-
ните органи од претходниот став на оваа точка, се 
должни да ги фактурираат ти>е> суровини и материјал 
исто така со повисоките цени и разликата помегју, 
повисоките и пониските* цени ја уплатат на сметката 
иа разликата во* цените на суровините и матери ја лог 
на надлежниот околиски (градски) народен одбор, и 
тоа на терет на озојата посебна сметка разликата во 
цените на е ур овим ат а и материјалот. 

13) Разлика во петите на суровините и материја-
лот испорачани непосредно на претпријатијата и ди-
стрибутивните органи од точ. 11) ст. 2 на оваа на-
редба, се уплатува на сметката на разликата во це-

лите на суровините и материјалот на оној околиски' 
народен одбор на чието подрачје сеј навогја прет-
>1ријатиггго односно дистрибутивниот орган кој што 
забавува (купува) суровини и материјал. Меѓутоа, 
(ако државна стопанско претпријатие од локално зна-
чење кое што набавува суровини и материјал при« 
рагја на еден околиски н а р о д а одбор, а неговото 
»е ед ши те .ос* навогја на подрачјето! на друг О К О Л И С К И 

Народен одбор, уплатувањето ке се изврши на смет-
ката на разликата во цените »на суровините и мате<-
ријалот на оној околиски народен ошбор при кој 
што припагја претпријатието ко>е што набавува суро-
вини и материјал. Ако претпријатието на месниот на-
роден одбор набавува суровини и< материјал, оваа 
разлика ке се* уплатува на сметката на разликата во 
цените на суровините и материјалот на оној сколи-« 
ски народен одбор на чието подрачје се назогја до-
течниот местен народен одбор. 

Различен во цените на суровините и материјалот 
испорачани непосредно на претпријатијата и дстри-
бутивните органи од точ. 12) ст. 3 на оваа наредба, 
се уплатуваат на посебна сметка на разликите во це-
ните на суровините и« материјалот на логичниот ди-
стрибутивен орган, односно на трговското претпри-
јатие кое' што набавува суровини и материјал заради 
натамошна расподелба (продавање) на претпријатија 
н> дистрибутивни- органи од точ. 12) ст. 2 на оваа на-
редба. 

14) Претпријатијата кои што испорачуваат суро-
вини и материјал по повисоки единствени (комер-
цијални) цеми' се должни да во своите фактури, по-
крај фактурата вредност ка и спор алката по пови-
соките цени, ја назначат и нејзината вредност по по-
ниските единствени цени и износот на разликата кој 
што трева да е одобри во полза на сметката на ра-
зликата в-о цените на суровините и материјалот. Исто 

така, сите претпријатија се должни едновремено со 
поднесувањето ка фактурите на наплатување да го 
поднесат и вирманскиот налог за уплатување на ра-
зликата во цените на суровините и материјалот. 
Вирманскиот налог се поднесува по општиот образец 
на Народната башка на ФН:РЈ бр. 174, а на него во 
случај жено рачка на- суровини? и материјал но точ. 12) 
ст. 1 се назначува бројот на фактурата if бројот на 
сметката на разликата во цените' на суровините и 
материјалот на оној околиски народен одбор во чи-
јата полза се врши уплатата на разликата: а во слу-
чај ^порачка по том. 13) ст. 2, се назначува бројот 
на сметката за разликата во цените на суровините и 
материјалот на логичниот дистрибутивен орган, одно-
сно трговското претпријатие на кое што суровините 
и материјалот се испорачуваат. 

15. Претпријатија од точ. 12) на ова напатствие на 
кои што им се суровините и материјалот наменети за 
локалното стопанство за слободно продавање, про-
тивно со прописите на ова напатствие фактурисани по 
пониските единствени цени, се должни веднаш после 
примањето на фактурите да пресметаат и ја платат 
разликата помегју повисоките и пониските цени, по 
прописите на точ. 12) и 13) на ова напатствие. 

16. Суровините и материјалот од слободните ло-
кални извори (чието производство и расподелба не 
сс опфанати со општедржавкиот план на расподелба), 
кои што заради производство на стока од широко 
(индивидуално) трошење во слободно продавање, 
набавуваат државните индустриски и занаетчиските 
производителски претпријатија од локално значење, 
занаетските гроизводителни задруги и производител-
ните претпријатија на општествените организации, се 
засметуваат во структурата на планските пролазни 
цени на производителот по повисоките единствени 
(комерцијални) цени, односно ако не се одредени 
овие цени, по цените одредени од страна на надле-
жните органи по кои што ги купуваат (откупуваат) 
овие суровини и материјал државните претпријатија, 
без оглед на нимната стварна набавна цена. 

Ако е во случај од предходниот став стварната 
набавна цена на суровините и материјалот помала од 
одредената повисока единствена (Комерцијална) цена, 
односно воколку не се одредени овие цени, од це-
ните одредени од надлежните органи по кои што се 
купуваат (откупуваат) тие суровини и материјал, по-
витивната разлика во цените му припагја на оној 
околиски народен одбор кај кој што припагја односно 
на чието подрачје се навогја дотичното производи-
телно претпријатие кое што ги набавило тие суровини 
и материјал. Околискиот народен одбор ке им одобри 
на овие нроизводителни претпријатија учество во 
остварената позитивна разлика на цените воколку 
предметните суровини и материјал се набавени од 
слободни локални извори со заслуга на тие произво-
дителски претпријатија. 

Кога суровините и материјалот од ст. 1 на оваа 
точка ги набавуваат приватните занаетоки дукјани, 
при одредување на продавните цени на производи-
телот му се признава за утрошените суровини и ма-
теријал стварна набавна цена, но најповекје до изно-
сот на повисоката единствена (комерцијална) цена; 
која што е за тие суровини и материјал одредена, а 
ако не е одредена оваа цена, кајповекје до износот 
на цените одредени од надлежните органи по кои што 
ги купуваат по постоекјите прописи (откупуваат) 
овие суровини и материјал државните претпријатија, 
I!!. Постапка кај државните банки во врска со пре-
сметувањето и наплатувањето на пазаришната до-

бивка односно разлика во цените на суровините 
и материјалот 

17. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, кога 
ке ги прими фактурите за наплатување и вирманските 
налози за уплата на пазаришната добивка, односно 
за уплата разликата во цените на суровините и мате-
ријалот, е должна да проверу пред книжењето да ли 
се слагаат износите на пазаришната добивка, односно 
разлика во цените на суровините и материјалот нази а-
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че ни на вирманскиот налог со сооддветните износи 
назначени во фактурите. Во случај на неслагање на 
вирманските налови со фактурите, налогот ке се врати 
ма претпријатието заради исправка. 

18. Филијалите на Народната банка на ФНРЈ се 
должни да ги доставуваат дневните изводи на смет-
ките од пазаришната добивка од локалните произво-
дителни претпријатија и сметки за разликите во це-
ните на суровините и материјалот со прилози на по-
веренството за финансии на оној околиски народен 
одбор на мијата сметка е извршена уплатата. Приме-
ните извештаи за уплатата поверенството за финансии 
ги евидентира по прописите кои што важат за данок 
на промет на производите кои што ги уплатуваат 
с б вези и цит е од чл. 10) од Уредбата за данокот на 
промет на производите. 

Исто така, филијалите на Народната банка на 
ФНРЈ доставуваат дневни изводи на посебна сметка 
за разликата во цените на суровините и материјалот 
ко ј што с& води но одредбите на тон. 12) ст. 3 на 
•ова напатствие на логичниот дистрибутивен орган, од-
носно на трговското претпријатие на мијата сметка е 
извршена уплата од разликата. Покрај тоа, за сал-
дото на овие сметки филијалите ке доставуваат из-
вештај (за состојбата на секој 10-ти, 20-ти и послед-
ниот ден во месецот) на оној финансиски орган кон 
кој што логичниот дистрибутивен орган односно тр-
говско претпријатие по своето значење одговара, т. е. 
еа републичките дистрибутивни органи и трговски прет-
пријатија — на надлежното министерство на финан-
сии на народната република, за покрајинските и обла-
сни — на поверенството за финансии на Автономната 
покраина односно на обласниот народен одбор. 

19) Околиските (градски) народни одбори не мо-
жат да вршат никакви1 д и ш о зи ци и по сметките од 
пазаришната добивка од локалните претпријатија нити 
по сметките за разликите во цените на суровините и 
материјалот испорачан на локалното стопанство, освен 
со случаевите вракјање на погрешно уплатени и ис-
правка на погрешно книжени износи. • 

Дистрибутивните органи и трговинските претпри-
јатија од точ. 12) ст. 3 на ова напатствие не можат да 
вршат никаква д»опозиција по сметките за разликите 
во цените на суровините и материјалот кои што се 
водат на нимно име, исклучително за пренесување од 
оваа сметка на сметката за разлика во цените на су-
ровините и материјалот на околискиот односно град-
ски народен одбор во случај на испорачување суро-
вини и материјал на претпријатијата и органите од 
точ. 12) ст. 2 на ова напатствие. 

20. Вракјање на погрешно уплатените износи од 
пазаришната добивка и разликите во цените на су-
ровините и материјалот »опорачени на локалното сто-
панство се врши спрема прописите кои што важат за 
вракјање и прокнижување погрешно наплатените др-
жавни приходи. 

- 21. Другите државни ба^ки кои што ги водат те-
кукјите сметки на, претпријатија кои што се по про-
писите на ова напатствие должни да плакјаат пазари-
шна добивка, ке постапат при наплатување на фак-
турите и уплатите на пазаришната добивка односно 
разлика во цените на суровините и материјалот .испо-
рачани на локалното стопанство за слободно прода-
вање онака како што постапуваат филијалите на На-
родната банка на ФНРЈ. 

IV 
Завршни одредби 

22. Со ова напатствие се заменува Наредбата за 
пресметување и начинот на уплатување пазаришната 
добивка од локалното стопанство и разликите во це-
ните на суровините и материјалот наменет на ло-
калното стопанство за слободно продавање, број 20800 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/49). 

23. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
(објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 

Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 мај 1950 година. 

Бр. 11100 
22 април 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија 

иа ФНРЈ, 
инж. Милентија Попович, е. p. 

272. 
Врз основа на членот 137 став 2 од Законот за 

социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии, а во согласност со Претсе-
дателот на Комитетот за заштита на народното здрав-
је на Владата на ФНРЈ, нрописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИ-

ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
За да се овозможи правилно спроведување на 

социјалното осигурување како и вршење на надзор 
од страна на органите на социјалното осигурување 
над спроведувањето на социјалното осигурувања и 
остварувањето правата на осигураниццте, државните, 
задружните и општествените претпријатија и установи 
должни се да водат одделна евиденција за корисни-
ците на социјалното осигурување и да поднесуваат 
прописани извештаи до органите на социјалното оси-
гурување и здравствената служба. 

I. 
1. — На осигуреникот или на членот од неговата 

фамилија, кога треба да користи здравствена заштита, 
претпријатието односно установата должно е бесплат-
но да му издаде „Болесничка листа", спрема прило-
жениот образец бр. Е-1. 

„Болееничката листа" важи за прва ординација 
ка ј лекарот, ако ке поминало повекје од три дена о д 
денот на нејзиното издавање. Во оправдани случаи • 
(поради оддалеченост на работните места на осигуре-
ниците итд.), претпријатието односно установата, 
може болееничката листа да ја издаде со важност до 
8 дена, што треба да се означи ка боле снимката листа 
За членовите на фамилијата кои што живеат одвоено 
и оддалечено од осигуреникот (поради заштедување 
на осигуреникот далеку од местото на боравокот, по-
ради преместување и слинио), болесничката листа 
може да се издаде со важност до 30 дена. 

По завршеното лекување осигуреникот ја вракја 
„Болесничката листа" на претпријатието односно уста-
новата кај што е запослен. Тоа не важи за членовите 
од фамилијата на осигуреникот. 

Осигурениците неспособни за работа, како и оси-
гурениците-жени кај кои што лекарот установил сте-
пен на труднота кои што дава право на одсуство по-
ради труднота и порогјај, должни се болесничката 
листа на која што лекарот ставил свој налаз, веднаш 
после првиот лекарски преглед да ја поднесат па 
.увид на претпријатието односно установата кај што 
се запослени. Врз основа на таква болесничка листа 
раководителот на претпријатието односно установата 
донесува свое решение за болување односно одсу-
ство и за правата на материјално обезбедување. 

Потврдата за издршка за членовите на фамилијата 
ја заверува на „Болесничката листа" претпријатието 
односно установата кај што е осигуреникот запослен 
врз основа на своите податоци односно писмени, из-
јави на осигуреникот, а во поодделни случаи може да 
се бара накнадно поднесување на соодветни докази. 
За осигурениците запослени, кај приватните работода-
вачи оваа заверка ја врши органот на Извршниот од-
бор на народниот одбор надлежен спрема местото на 
живеењето на членот на фамилијата на осигуреникот. 

„Болесничките листи" кои што се издаваат за упо-
треба на осигурениците, се нумерисаат со редни бро-
еви кои што почнуваат секоја година од 1 па течат 
натаму. „Болесничките листи" кои што се издаваат за 
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употреба на член на фамилија на осигуреникот, не се 
Означуваат со редни броеви. 

Во „Болесничката листа" треба како занимање 
односно звание (под точ 4. на образецот) да се за-
дише работа што осигуреникот редовно ја врши: а не 
)Случајна работа во часот на барањето на болесничката 
листа. 

Под тач. 6 во „Болесничката листа" треба да се 
назначи за кого се бара зрдавствена заштита (на пр.: 
га „себе", „жена", „дете" ити.). 

За болееничките листи што се издадени за упо-
треба на самиот осигуреник (а не и за членовите на 
фамилијата) се води евиденција опрема редните бро-
еви на издадените „Болеснички листи". Таа евиден-
ција треба да содржи следни податоци: 

1) дата на изданието на болесничката листа, 
2) реден број на болесничката листа, и 
3) презиме и име на осигуреникот на кој што му 

е издадена болесничката листа. 
2. — За осигурениците кои што користат права 

врз основа на социјалното осигурување, се води еви-
денција во „Евиденциониот лист на корисниците на 
социјалното осигурување", спрема приложениот обра-
зец бр. Е-2. 

„Евиденционата листа на корисниците на социјал-
ното осигурување" се иси останува при издавањето 
на првата болесничка листа на болесников 

Занимањето и струката во евиденционата листа 
се означуваат опрема квалификацијата на осигурени-
кот (на пр. „шофер — механичар", „металски работ-
ник", „ученик — механичар" ити.). Кога ке се про-
мени занимањето (на пр.: ученикот во стопанството 
стане помошни«), поранешното4 означено занимање 
треба да се прецрта и да се запише новото занимање. 

Во рубриката 1 се запишува редниот број на „Бо-
лесничките листи" издадени на осигуреникот. Рубри-
ките од 2—24 се исполнуваат само кога осигурени-
кот има право на парично материјално обезбедување. 

Кога е осигуреникот неспособен за работа или 
осигуреникот е жена што стекнала право на одсуство 
поради труднота и порогјај, во рубриката 1 на еви-
денционата листа со коса линија треба да се прецрта 
редниот број на онаа болесничка листа што се одне-
с е а на тоа право на осигуреникот. 

Рубриката 2 покажува колку пати осигуреникот 
квристид материјално обезбедување. Секоја евиден-
циона листа предвидена е за 6 одсутности на осигуре-
никот со право на 'материјално обезбедување. Пола-
г а в т е за првата (I) одсутност се исполнуваат во 
колоната а), за втората отсутност во колоната б) ити. 
1Ако осигуреникот често болува, односно кога ке се 
исполнат сите шест колони (од а) до гј), се иопо-
ставува нова „Евиденциона листа на корисниците на 
социјалното осигурување", на која што редните бро-
еви на отсутноста се означуваат со натамошни рим-
ски броеви (VII, VIII ити.). 

Во рубриката 3 на евиденционава листа се запи-
шува износот на дневната редовна плата (чл. 20 од 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии) спрема која на 
осигуреникот му припагја материјално обезбедување, 
а во рубриката 4 се означуваат просечниот дневен 
износ на постојаните додатоци. Во рубриката 5 се 
означува вкупниот износ што служи како основ за 
©поделување на материјалното обезбедување. (Со-
бир на рубриките 3 и 4). 

Во рубриката 6 се означува процентот на матери-
јалното обезбедување што му припагја на осигуре-
никот спрема неговиот работен стаж (50%, 75% или 
100%). 

Во рубриката 7 се улизува Дневниот износ на 
материјалното обезбедување, што се добива коса 
износот наведен во рубриката 5 се помножи со про-
центот што е наведен во рубриката 6. Кај ударниците 
така добивеног износа треба да се помножи со евен-
туалниот процент на наголемување™ на материјално« 
1Го обезбедувале што му припагја (10% или 20%). 

Во рубриката 8 се означува вкупниот износ на 
остварената плата со сите постојани додатоци што му 
била исплатена на осигуреникот во месецот од кој 
што бил заме« основот за определување на матери-
јалното обезбедување. Под износот на таа плата треба 
да се означи редниот број на исплатната листа од-
носно платниот список под кој што била исплатена 

- 4200 
платата. (На пр.: •, што значи 4200 дин. плата со 

104 
додатоци, која што е искажана под редниот број 104 
од исплатната листа). 

Во рубриката 9 се уписува шифрата на дијагно-
зата, ако се работи за оболение или труднота односно 
иорогјај. Ако осигуреникот е одсутен поради надгле-
дување член на фамилијата, се упи сува во оваа ру-
брика зборот „надгледување", а ако осигуреникот е 
одсутен поради изолирање, се уписува „изолација" 
(чл. 16 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии). 

Наведените рубрики од 2 до 9 на евиденционата 
листа се исполнуваат веднаш штом осигуреникот со 
„Болесничката листа" исполнета од лекарот го дока-
жал своето право на материјално обезбедување. 

Рубриките 10 и 11 на евиденционата листа се 
исполнуваат по оздравувањето на осигуреникот, Од-
носно престанокот на правата на материјално обе-
збедување. 

Кај осигуреникот што бил испратен во болни-
ца, бања или на климатско лекување, се означува во 
рубриката 10 накратко местото кај што се лечил (ма 
пр.: за Бања Ковиљача ке се означи „Ковиљача", за 
Белград — „БГД" ити.), од кога до кога и колку дена 
вкупно траело лекувањето. Ако осигуреникот во те-
кот на оболение бил повекје пати лекуван во болни-
ца, или бил лекуван во болницата и бања и ел. се 
означува во рубриката 10 само вкупниот број на дено-
вите на траењето на тоа лекување, а под „забелешки" 
се означува каде, од кога и до кога осигуреникот бил 
на лекување. 

Во рубриката 11 се уписува од кога до кога тра-
ело секое оболение односно секоја одсутност на оси-
гуреникот со право на материјално обезбедување, и 
колку вкупно календарски денови. 

Рубриката 12 се исполнува само за осигуреникот 
— жена која што се навог ја на одсуство поради 
трудноћа и порогјај. Во оваа рубрика се упишува од 
кога до кога на таква жена и била исплатена поткрепа 
за зајакната исхрана, земајкји ја во оглед таа поткрепа 
и за провеаното време после повторното стапување 
на работа. 

Кај осигуреникот кој што го исполнил работниот 
стаж за признатото му материјално обезбедување со 
засметување на заложувањето кај друго претприја-
тие односно друга установа, треба под „забелешки" 
да се наведе називот и седиштето на дотичиото прет-
пријатие односно установа и од кога до кога траел 
работниот, однос. 

Колоните од 13 до 24 на втората страна на еви-
денционата листа служат за евидентирање на теку-
кјите исплати на материјалното обезбедување за 
поодделно оболекие односно одсутност. Овие колони 
треба да се исполнат и кога поради краткотрајно бо-
лување била само една исплата. 

Во колоната 13 се означува кое оболение односно 
која одсутност е по ред (I, II, ити. спрема рубри-
ката 2). 

Во колоната 14 се означува на кој ден е извршена 
исплатата на поодделни оброци на материјалното 
обезбедување (определен ден за редовна исплата на 
платата или аконтацијата^ на платата), а во колоната 
15 и 16 се означува на кое време се однесува која 
од исплатите. 

Во колоната 17 се означува бројот на работните 
денови за кои што е исплатено одделно материјално 
обезбедување (календарски денови) на поодделни 
периоди по одбитокот на денот на неделниот одмор. 
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а во колоната 18 се уписува износот на секоја м е -
дина исплата. 

Кога се ист оли ети сите редови на колоните од 
13—18, на ист начин се исполнуваат колоните од 
19—24, а ако се исполнат и редовите на овие колони, 
се испоетавува нова „евиденциона листа на кори-
сниците на социјалното осигурување". 

3. — За правото на осигуреникот на постојанен 
паричен додаток за деца се води одделна „евиденција 
за додатокот за деца", опрема приложениот образец 
бр. Е-3. Во таа евиденција треба да се означат ими-
њата на децата за кои што е признат додатокот за 
деца, а под А. се означува на кој месец и во кој 
износ е признат додатокот за кое дете; Месецот се 
означува со римски број. 

Кога осигуреникот ке ја пријави настанатата про-
мена што се однесува до неговото право на додато-
кот за деца, во колоната под Б. треба да се запишат 
износите на додатокот,за оние деца за кои што и на-
таму ке се исплатува додаток за деца и ке се назначи 
од кој месец таа измена тече. Ако осигуреникот стек-
нал право на додаток уште за новородено дете се 
запишува и името на тоа дете после последното по-
р ап е ши о з алису в а њ е то. 

Ако настанат уште и натамошни промени во пра-
вото на осигуреникот на додаток за деца, се испол-
нува колоната В, а потоа колоната Д. Кога и оваа 
колона е исполнета, се испоставува нова „евиденција 
за додатокот за деца". 

Сите документи кои што осигуреникот ке ги пред-
ложи како доказ на своето право на додаток на деца, 
треба да се прегледаат и после проверка на нивната 
.исправност да се запишат во „Евиденцијата за дода-
токот за деца", и да му се вратат на осигуреникот, 
што треба да се потврди во „Евиденцијата за дода-
токот на деца", со потпис на службеникот што е овла-
стен за персонална служба во претпријатието. односно 
во установата. 

4. — Сите еднократни исплати врз основа на со-
цијалното осигурување (закопнина, еднократна пот-
крепа за фамилијата со повекје деца, поткрепа за 
опрема на детето, патни трошкови), се евидентираат 
во редовната евиденција за заложениот персонал, 
што ја водат -претпријатијата односно установи re. 

5. — За .користењето на правото врз основа на со-
цијалното осигурување претпријатијата и установите 
должни се да водат собирна евиденција во „Прегледот 
на .користењето правото врз основа на социјалното 
осигурување", спрема приложениот образец Е-4. 

Во колоната 2 „Преглед на користењето правото 
врз основа на социјалното осигурување" се запи-
шува бројот на издадените „Болеснички листи" на 
осигурениците (а не и за членовите на фамилијата) 
во текот на секој ден. 

Во колоните 4, 7, 10 и 13 („прираст") се запи-
шува вкупниот број на текот на секој ден пријаве-
ните одсутности- од работа поради не-срекја во рабо-
тењето, поради други болести, поради друднота и по-
р о ђ а ј и поради недгледување членот на фамилијата 
или изолација на осигуреникот. 

Во колоните 5, 8, 11 и 14 ( „одлагање" се запи-
шува бројот на заклучените болувања односно пре-
станокот на правата на материјалното обезбедување 
кон што се пријавени во текот на поедини денови. 

Во колоните 3, 6, 9 и 12 се запишува секој ден 
бројната состојба на одсутните осигуреници. Оваа 
состојба се добива кога на состојбата од претходниот 
деи ке и се додаде бројот на новопријавените случаи 
(„прираст"), и од така добивениот број ке се одбие 
бројот на одпаднатите случаи („одпагјање"). 

Во деновите на неделниот одмор колоните од 
2—14 не се исползуваат. 

После датата 31 се запишува под „вкупно" соби-
рот за секоја поедина колона (од 2—14), а под „вку-
пниот број на деновите на одсутнога" се запишува 
бројот на работните данови на'одсутнога на кои што 
било исплатено материјалното обезбедување. Бројот 
иа тие денови се добива врз основа на ликвидираните 

и исплатените уверенија за траењето на неспособно-
ста за работа*. 

За да би можело раководството на претпријатието 
односно установата* да го следи бројот на корисни-
ците на здравствената заштита без право на матери-
јално обезбедување (амбулантно лекување), треба 
месечниот собир на сите колони „прираст" (4, 7, 10 
и 13) да се одбие од собирот на колоната 2 и на то) 
начин ке се добие бараниот број на корисниците на 
самата здравствена заштита. 

Податоците во одделот 15 се исполнуваат само г а 
секои пет дена во месецот. Во колоната I се запишува 
шифрата на онаа дијагноза поради која што е одсу-
тен најголем број на осигуреници, како и бројот на 
тие осигуреници. Во следните колони II и III се за-
пишува исто тоа за дијагнозата и болеениците кои 
што по бројот се помалку од претходните. Колоната 
IV претпријатието односно установата може да ја 
користи за свои потреби односно за водење евиден-
ција за онаа болест која што најлонекје го интересира 
раководството на претпријатието односно установата. 

Во одделот 16 се запишуваат исплатените едно-
кратен поткрепи за фамилиите со повекје деца во 
текот на месецот за кои што се води Преглед, и тоа 
колку исплати на тие поткрепи било на фамилиите 
кои што им се родило трето дете, колку на фамилиите 
на кои што им се родило четврто дете ити. 

Во одделот 17 се запишува за колку осигуреници 
и за колкав број деца во текот на месецот бил испла-
тен додаток за деца, што се установува врз основа на 
исплатните листи односно платните спискови. 

Во одделот 18 се запишува колку осигуреници и 
пленови на нивните фамилии во текот на месецот ко-
ристиле патни трошкови поради одење до лекарот — 
специјалиетот, на комисиски лекарски преглед, во 
болница, бања или на климатско лекување и поради 
одење до надлежниот (што ординира) лекар. 

6. — Врз основа на евиденцијата опомената, во 
точ. 5 на ова -напатствие претпријатијата и устано-
вите иелоставуваат месечен „Извештај за користење 
правото врз основа на социјалното осигурување", 
спрема приложениот образец бр. Е-5. Тој извештај 
треба да се испрати до надлежниот околиски (град-
ски, реонски) орган на социјалното осигурување, до 
15-иот во месецот за минатиот месец. 

Во рубриката 1 на извештајот се искажува вку-
пниот број на запослениот персонал слиема состој-
бата на последниот ден во месецот, а ако е тој ден 
недела, спрема претходниот ден. Во тој број се засме-
туваат не само осигурениците кон што се фактички 
запослен туку сите осигуреници коп што се во ра-
ботен (службенички) однос со претпријатието од-
носно установата, без оглед поради кои причини евен-
туално се одсутни од работата. 

Во рубриката 2а се запишува бројот искажан во 
колоната 4 („прираст1 ') под „вкупно" во „Прегледот 
на користењето правото врз основа на социјалното 
осигурување", образец бр. Е-4. 

Во рубриката 26 се запишува бројот што е иска-
жа.!! во образецот бр. Е-4 под „вкупно" колоната 3, 
а покрај тој број се запишува бројот што е искажан 
во образецот бр. Е-4 под „вкупен број на деновите 
на о д с у т н о с т " (на пр.: 150/135). 

И рубриките 3, 4 и 5 на извештајот се исполну-
ваат спрема податоците на образецот бр. Е-4 („Пре-
глед за користењето правото врз основа на социјал-
ното осигурување") от колоната 6—14. 

Во рубриката 6, 7 и 8 на извештајот се запишу-
ваат .податоците што се искажани во колоната 16, 17 
и 18 на образецот бр. Е-4. 

„Извештајот за . користењето правото врз основа 
на социјалното осигурување" треба да се испрати до 
надлежниот орган на социјалното осигурување и во 
случајот да во претпријатието односно установата не 
било никакви оболенија односно исплати на матери-
јалното обезбедување во кој што случај ке се искаже 
само бројот на осигурениците во рубриката 1 на 
извештајот. 
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II. 
7. — За донесување решение за правата на оси-

гурениците во смисла на чл. 98 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, државните, задружните и опште-
ствените претпријатија и установи ја користат сво-
јата редовна евиденција на запослениот персонал. 

8. — Поради утврдување правото на пензија и 
( инвалиднина врз основа на социјалното осигурување, 

органот на социјалното осигурување во министер-
ството за социјални грижи на народната република 
води матична евиденција за запослувањето на осигу-
рениците. 

За потребите на оваа матична евиденција прет-
пријатијата и установите се должни да исправаат за 
секој осигуреник чиј што работен однос престанал, 
до надлежниот околиски (градски, реонски) орган на 
социјалното осигурување „Извештај за траењето на 
заштедувањето", спрема приложениот образец бр. Е-б. 

Тој извештај тие го исправаат до надлежниот 
орган на социјалното осигурување до 15-иот во ме-
сецот за сите осигуреници чии што работен однос 
престанал во текот на минатиот месец. 

Во овој извештај треба како редовно работно 
време да се искаже бројот на часовите колку што 
осигуреникот редовно работел на ден, без оглед на 
повремено работење со прописано скратено работно 
време (на пр.: кај кесонски работници ке се искаже 
редовното работно време 8, 9 ити. часови, спрема 
сезоната, исто така за мајките-доилки нема ' д а се 
искаже нивно скратено работно време поради доење 
на детето, туку нивното прописано редовно работно 
време). Истото важи во поглед на сметањето на ре-
довната плата на осигурениците. 

Во извештајот мора да се назначи, каде бил оси-
гуреникот запослен пред влегувањето на работа во 
претпријатието односно установата која што го под-
несува извештајот. Ако осигуреникот порану не бил 
нигде запослен, во извештајот за зборот „запослен 
ка ј" треба да се напише „нигде" или „самостоен за-
наетчија" и ел . 

Во „Извештајот за траењето на задоволувањето" 
треба да се наведат податоците за работни денови, 
за последните 12 месеци. Ако осигуреникот за по-
следните 12 месеци немал 312 фактички работни дена, 
треба да се земат уште толку месеци за да биде по-
стигнат бројот од 312 фактички работни денови. 
Спрема тоа во „Извештајот ке се внесат како фак-

" тачки работни денови сите работни денови за кои 
што осигуреникот примал плата (државни празници, 
денови на редовниот годишен одмор ити.), а не ке се 
внесуваат оние денови во кои што осигуреникот ужи-
вал материјално обезбедување врз основа на социјал-
ното осигурување. 

Во извештајот не се искажува фактичната плата, 
туку се искажува соодветната плата по времето за 
редовно работно време (чл. 59 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии) без оглед на тоа како осигуре-
никот бил платен (по времето или по работниот учи-
нок). 

„Извештајот на траењето на запослувањето" тре-
ба да се испрати до надлежната управа за социјалното 
осигурување со списокот кој што содржи следни по-
датоци: , . 

1) реден број, 
2) презиме и име на осигуреникот за кој што се 

поднесува извештај, 
3) година па раѓањето на осигуреникот. 
Тој список треба да се направи во дупликат. Еден 

примерок на списокот го задржува органот на соци-
јалното осигурување, а вториот примерок му го враќ-
аа на претпријатието односно установата како потврда 
дека ги примил поднесените извештаи. 

Државните надлештва и установи кои што се 
финансираат врз основа на предсметките на прихо-
дите и расходите како и админпстративно-оператив« 
иите раководства на државните стопански претприја-

тија, не поднесуваат „Извештај за траењето на зало-
ж у в а њ е т о " за своите службеници, бидејкји службе-
ниците при преместувањето ги следи персоналниот 
досие. 

9. — Доколку редовната евиденција на заложе-
ниот персонал што ја водат претпријатијата односно 
установите, не содржи потребни податоци за иопоста-
вување „Извештај за траењето на запослувањето", 
наведени во претходната точка, претпријатијата и 
установите се должни да ја пополнат својата редовна 
евиденција на зашилениот персонал со соодветни 
податоци, а особено: 

1) за бројот на фактичните работни д иови на 
осигуреникот во поедин месец, 

2) за платата по времето за редовно работно 
време во поедин месец, без оглед осигуреникот да ли 
бил платен по време или по работен учинок, 

3) за месечните износи на постојаните додатоци, 
и тоа: 

за работниците: додатоци за непрекинато запо-
лтување, додатоци за вонредни услови на работе-
њето, ако спрема природата на работата имаат ка-
рактер на постојаност, а за предработниците — и 
додаток на предработниците; 

за службениците: функционален додаток, одделен 
личен додаток за работа која што бара поголемо 
стручно знаење и искуство, за работа под особено 
тешки односно опасни услови и за работа на про-
најдоци, како и премиски додаток на јповеќе до из-
носот 25% од основната плата, освен премија за за-
штеда и теренски додаток. 

ТИ. 
10. — За определување правото врз основа на 

социјалното осигурување на осигурениците запослени 
кај приватните работодавачи, потребната евиденција 
ја води органот на социјалното осигурување на на-
длежната околија (град. рејон) и врз основа на таа 
се пополнуваат и податоците на матичната евиден-
ција. 

Поради водењето на таа евиденција приватните 
работодавачи должни се на надлежниот околиски 
(градски, рејонски), орган на социјалното осигуру-
вање да му поднесат „Пријава за влегувањето на ра-
бота" и „Пријава на излегувањето од работа", спрема 
приложениот образец бр. Е-7. Овие пријави прнн 
патниот работодавач е должен да ги поднесе во срок 
од 8 дена од денот на влегувањето на осигурени-
кот на работа, односно од денот на неговото изле-
гување од работа. 

Во „Пријавата влегување на работа „како плата 
треба да се наведе онаа плата која што на осигу-
реникот му при паг ја за неговото работно време, без 
оглед на платата за прекувремено работење и пре-
чекоререната норма (чл. 20 од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии). 

При поднесувањето на пријавата органот на со-
цијалното осигурување ке ја задржи „Пријавата за 
влегување на работа", а вториот дел од образецот и 
потврдата за поднесената пријава ке му ја врати на 
работодавачот. 

Кога осигуреникот ке излезе од работа, работо-
давачот ке забележи во „Пријавата на излегување од 
работа" како ден на излегување од работа денот за 
кој што осигуреникот има уште право на плата. По-
сле приемот на таа пријава органот за социјалното 
осигурување му издава на работодавачот потврда. 

Потврдата на органот за социјалното осигурување 
за поднесената пријава за влегување на осигуреникот 
на работа односно излегување од работа му служи на 
работодавачот како доказ дека ја извршил оваа своја 
должност, па поради тоа таа потврда да ја чува нај-
малку уште година дена после излегувањето на оси-
гуреникот од работа. 

Промените на платата и другите промени што 
влијаат на правото на осигуреникот врз основа на 
социјалното осигурување, се пријавуваат „со прија-
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Образец бр. Е-1 

Назив на препријатието — установата 

Страна 1 

Стопанска дејност Оваа болесничка листа намет дена 

БОЛЕСНИЧКА ЛИСТА БРОЈ 

1) Презиме и име 
на раѓањето 4) занимање (звание) 

2) Име на таткото 3) година 
5) запослен од денот 

6) бара здравствена заштита за — 
година на раѓањето 8) место на живеењето на болниот -
реан број на кукјата зградата е улична (во дворот). 

Во на ден 

7) податоци за членот на фамилијата: име 
— _ улица 

Печат и потпис 

Образец број Е-1 („Болесничка листа") голема 
е 21/14,8 см. Лево од потврдата довогја следно на* 
пате-гш е: 

Потврдата за издршка на членот на фамилијата ја 
заверува на оваа болесничка листа претпријатието 
односно установата кај цио е осигуреникот запослен, 
а за осигурениците запослени кај приватните работо-
давачи оваа заверка ја врши надлежниот народен 
одбор. 

На осигурениците запослени кај приватните рабо-
тодавачи болесничката листа им ја издава работода-
вачот, а ја заверува надлежниот орган на социјалното 
осигурување. 

Пензионерите и уживателите на инвалиднината, 
ако не се запослени болесним ката листа ја исполнуваат 
сами. Под „занимање" (звание) (точ. 4) треба да ја 
стават ознаката под „пензионер" односно „инвалид на 
Трудот." Тие лица го докажуваат своето право на, 
ѕ&равствена заштита со решение за примање пензија 
односно инвалиднина.. 

Под точ. 6 треба да се упише за кого се бара 
здравствена заштита (на пр.: за „себе", „жената", 
„детето" ити.). 

ПОТВРДА 

Дека осигуреникот (пензионерот ужи в ат е лот на инва-
лиднината) го издржува членот на фамилијата за кого 
се бара здравствена заштита и дека тој член на фами-
лијата нема свој имот односно приход« поголеми од 
Динари 1.000.— месечно. 

Во на ден 

Печат и потпис 

Број на амбулантниот протокол 
*) почетна: со шифра 
латински а § завршна: со шифра 

Причина на оболениего — 

часов« 

Оболеше™ пријавено' на ден 
НЕСПОСОБЕН ЗА РАБОТА ОД ДЕНОТ 
Излегување дозволено од до — 
СПОСОБЕН ЗА РАБОТА СО ДЕНОТ -
Упатен во болница 
До лекарот специјалист 
на деи — 

Потпис на надлежниот лекар 

Број на амбулатниот протокол на специј. 
Примен на лекување на денот 
Налаз на специјалистот 
Лекувањето е завршено на денот 

Потпис на специјал истог 

*) Кај повекје ознаки: шифрата на основната болест да се подвлече. 

Страна 2 
ГО ИСПОЛНУВА ЛЕК АРО] 
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Образец бр. Е—4 

Преглед ка користењето правата врз основа на социјалното осигуравање 
Месец : 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 
2 
3 
4 • 

5 
6 
7 
8 1 
9 
10 | 
11 1 ! 
12 - ! 
13 1 
14 
15 
16 1 
17 1 
18 1 
19 ! 
20 1 ! 
21 1 1 

_22 
23 

1 _22 
23 1 
24 1 
25 
2d 

i 25 
2d за 1 
27 1 1 
28 ! 
29 1 
80 i ' 
31 

Вкуп-
но 

вкупен бр. 
денови на 

отсутноста 

Образец број Е-4 е голем 21|29,7 см. Колоните 2,3 и 6 широки се 1 см, а колоните 4,5 и 7 д о 
14 широк и се 7 им. 

Редовите за поодделните денови во месецот широки се 6 мм, а рубриките „ вкупно" м 
„вкупен број денови на отсутноста* широки се 1 см. 
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П р в а с т р а н а 
Образец бр. Е—? 

УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ П Р И Ј А В А 
Кат. бр. за влегување на работа 

Број и денот на примањето при-
јава за влегувањето на работа 

ft Презиме и име 
и м е на 
таткото 

Каква работа Девојачко през. 
на мајката 

Р о д у в а њ е 
Редовно 

работно виеме 
на ден 

часови 
ден ј месец година место околија 

Редовно 
работно виеме 

на ден 

часови 

ЈТ л а т а 

на редовното работно време Месечна плата 
дин. 

во натура (стан, 
храна итд.) 

Д о д а т о ц и 
по работи, ефект по времето 

Месечна плата 
дин. 

во натура (стан, 
храна итд.) кид ј дневно дин. месеч. дин. 

1 
1 1 

Ден, месец и год. на 
влегувањето на работа 

Истовремено запослен кај: 

( п е р ф о р и р а н о) 
УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

кат бр П р и ј а в а 
за излегување о д работа 

Број и денот на примањето на при-
јавата за излегување о д работа 

Податоци на запослено™ лице Податоци за работодателот 
Презиме 
и ил!е 

Бр. на раб. 
книшка 

Назив на претпријатието односно презиме 
и име на работодавачот 

Име на 
таткото 

Девојачко 
презиме ! 

Н а р а г ј а њ е т о ј 
ден месец година место околија Стопанска дејност ' 1 

Седиште (место, улица, 
кукЈен број) Занимање и струка 

Седиште (место, улица, 
кукЈен број) 

Ден иа 
влегувањ. 
на работа 

Ден на изле-
гувањето 
о д работа 

Вкупно траење на работниот однос 
година | месеци | дена 

работно вре-
ме на ден 

Ден иа 
влегувањ. 
на работа 

Ден на изле-
гувањето 
о д работа 1 1 

Порано бил запослен кај: 

( п е р ф о р и р а н о) 
УПРАВА ВА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Потврда за поднесената пријава 
по работодавачот за осигуреникот: 

Дата, нотиве и печат на р а б о т о д а в а ч о т 

Кат. број 

• - ЛД̂ЈВ • -Л . - .I'lSil'^lX" 
Ден, месец и год. на 
влегувањ. на работа 

Ден, месец и год. на 
излегува«., о д работа 

Број и ден На примената при-
јава на влегуваа., на работа 

Број и ДЈенна примената при-
јава на излегувањ. о д работа 

(Грбот на пријавата влегув. на работа) Д р у г а с т р а н а 

Образец бр. Е—7 е голем 21/29,7 см. Тој обра-
з е ц се состоји од три делови, кои ш т о се 
одвоени м е ѓ у с е б е со перфорација. (1 Пријава 
ва влегувањето на работа. 2 Пријава за изле -
гувањето од работа и 3 Потврда за поднесе -
ната пријава.) 

'Грбот на пријавата излегу.ч. од работа* 

Податоци за работодавачот 
Навив на претпријат. 
одн. презиме и име Презиме и име на сон-

ете . на претпријатиј. 
Стопанска дејност Жилнште на сопств. 

(улица, број и м е с т о Седиште на гфетпри-
јаТ. (дукјан-работа) 
реон. ул. и кукјеи бр. 

Жилнште на сопств. 
(улица, број и м е с т о 

Го исполнува орган на соц. осигур. 

Номен-
клатура 

Износ на 
еквива-
л е н т о т 

§#1 во евиденције 

Во денот 

Потпис и печат на работодавачот 

Го исполнува орган на соц. осигур. 
Податоци за платата за последните 

12 месеци 
месец <5рој на | плата по | д о д а т о ц и 

работ ден | време ј мес. Дин. 

( п е р ф о р и р а н о ) ( п е р ф о р и р а н о) 
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Образец бр. Е—8 

Управа е а социјалното 
осигурување 

страна 1 

Кат. бр. 

Број и ден на примената 
пријава за промената 

Пријава ва промената 
кај осигуреникот 

Презиме и име 
на осигуреникот 

Име на 
таткото 

Моминско 
презиме 

во 
плата-

та 

по раб. 
учинок 
на 1 ен 

по 
време 
на ден 

додатоци месечно 

во 
плата-

та 

по раб. 
учинок 
на 1 ен 

по 
време 
на ден вид дин. плата додат. во 

плата-
та 

во роботниот 
ОДН( е 

во заработка-
та во натура 

промената наста-
нала од денот 

Број на редо-
вните работни 

часови 

Назив и седиште на 
претпријатието односно 

име и презиме 

Во 

страна 2 

ден 

Печат и "потпис на работодавачот: 

Го исполнува органот на 
социјалното осигурување 

Номенкла-
тура 

Износ на екив-
валентот Дин. 

Бил во еви-
денција 

Овој образец е големина 21 ЈН,' лп 

_ (перфорирако) _ 

Потврда за пријавата на промената 
од работодавачот 

за осигуреникот _ 

Број и ден на примената пријава 

вата за. промената кај осигуреникот", спрема прило-
жениот образец бр. Е-8. 

Промените што »настанале во текот на еден ме-
сец треба да се пријават најдоцна, до петиот ден на 
следниот месец. 

Како промена во работниот однос*се смета кога 
на пр.: ученикот станал квалификован работник, кога 
осигуреникот го променил аван и е то (на пр.: механи-
чар станал шофер) ити. 

IV. 
11. — Обрасците што се предвидени во ова на-

патствие еднообразни се за целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија, а се пе-
чатат и се пополнуваат на службените јазици на 
народните републики. 

Големината на образецот назначена е на секој1 

поедин образец. 
V. 

12. — Ова напатствие влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". 

Бр. 1-1014-50 
24 април 1950 година 

Белград 
Го застапува Претседателот 

на Комитетот за социјалните грижи 
на Владата на ФНРЈ, 

Министер — Претседател 
на Комитетот за заштита на народното здравје 

на Владата на ФНРЈ, 
др Павле Грегорич, е. р. 

273 . 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за амортиза-

циониот фонд на градежните претпријатија („Слу« 
жбен лист .на ФНРЈ", бр. 46/47), на предлог од Прет-
седателот на Советот за градежништвото и градежна 
индустрија, а во согласност со Претседателот на С о 
ју зната планска комисија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ СТОПИ НА ГРАДЕЖНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО, РЕПУБЛИЧКО И 

ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
I. Амортизационите стопи за поедини гранки и 

видови на градби во градежништвото изнесуваат, 
и тоа: 

за нискоградба 2.50% 
за нискоградба — 5% 
за проектни услуги 2.80% 

II. Поделба на отопите на амортизациониот фонд 
ке се врши на општодржавниот амортизациониот 
фонд (А) и амортизациониот фонд на претпријатијата 
(Б), и тоа: 

А Б 
за нискоградба — 1.70% О.ЅО% 
за нискоградба — 3.00% 2.00% 
за проектни услуги — 2.30% 0.50% 

или во проценти од вкупниот износ на амортизаци-
јата: 

А Б 
за високоградба — 70% 30% 
за нискоградба — 60% 40% 
за проектни услуги — 80% 20% 
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III. Амортизационите стопи од точ. I на ова ре-
шение ке се применуваат кај градежните претприја-
тија, во смисла на прописите од Уредбата за аморти-
зациониот фонд на градежните претпријатија на со-
бирот на трошковите од материјалот и платите на 
изработката, додека проектните претпријатија ке ја 
применуваат амортизационата стопа врз платите на 
изработката. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република југославија", а ке се применува 
од 1 јануари 1950 година. 

Бр. 7429 
29 април 1950 година 

Белград 

Га застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

Согласен, . 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

2 7 4 . 

Врз основа на членот 13 точка д) од Законот за 
ѕдружествата, митинзите и другите јавни сабранија 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕСТВАТА НА МАТЕМАТИ-

ЧАРИТЕ И ФИЗИЧАРИТЕ НА ФНРЈ 

Опрема поднесените правила и програмрт се одо-
брува оснивањето и работењето на Сојузот на здру-
жествата на математичарите и физичарите на ФНРЈ 
со дејност на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Бр. 17408 
17 април 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

Министер на внатрешните работи 
на ФНРЈ, 

Александар Ранкович, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ФИЛИПИНИ И 
ПРИСТАП НА ЕКВАДОР КОН МЕЃУНАРОДНАТА 

КОНВЕНЦИЈА ЗА ТБРЕТНИТЕ ЛИНИИ 

Британската амбасада во Белград, со својата нота 
од 18 априЈѓ 1950 година, го извести Министерството 

на надворешните работи на Федеративна Народна 
Република Југославија дека Филипинската- република 
на 30 септември 1949 година ја ратификувала Меѓу-
народната конвенција за теретните линии, потписана 
во Лондон на 5 јули 1930 година, и дека на 28 фе-
вруари 1950 година Еквадор го нотификувал својот-
пристап кон истата конвенција, аналогно на членот 23 
на Конвенцијата^ таа влегува во сила во однос на 
Филипинската Република на 30 декември 1949 година, 
и во однос на Еквадор на 28 мај 1950 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
споменатата конвенција депониран е во Лондон на 26 
февруари 1934 година, а Конвенцијата е објавена вог 
„Службените новини" бр. 260 од 13 ноември 1933 го-
дина. 

Бр. 47Ѕ19. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 26 април 1950 година. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 

268. Одлука за именување Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ 629 

269. Указ за прогласување одлуката на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ за доделување 
орденот Јунак на социјалистичкиот труд на 
Претседателот на Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на народната одбрана, Маршалот на 
Југославија Јосип Броз-Тито 629 

270. Напатствие за изменувања и дополнувања 
на Напатствие™ за уплатата и употребата 
на сопствените парични средства за фи-
нансирањето на инвестициите — 629 

271. Напатствие- за пресметувањето и начинот 
на уплатувањето на пазаришната добивка 
како и разликите во цените на суровините 
и материјалите наменети на локалното про-
изводство за слободно продавање 63® 

272. Напатствие за евиденциите за спроведу-
вање на социјалното осигурување — 634 

273. Решение за амортизационите стопи на гра-
дежните претпријатија од сојузно, репу-
бличко и локално значење 643 

2/4. Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботењето на Сојузот на здружеетвата на 
математичарите « физичарите — — 644 

Ратификација од страна иа Филипини' и при-
стап на Еквадор кон Меѓународната кон-
венција за теретните линии — 644 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
>-» Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат ва Југословенското штап царско претпријатие, Белград 


