
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. -
Огласи по тарифата. - Жиро сметка 
при Народната банка на ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија број 

101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 27 март 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 160.— дин. - Прет-
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 денари. -
Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 
1, Пошт. фах 226— Телефони: цен-
трала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-681; Слу-
жба за претплата 51-732 и продавна 

, служба 51-671. 

144. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за придонесот од доходот на стопанските 
организации, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 25 март 
1963 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите од 25 март 1963 година. 

П. Р. бр. те 
26 март 1963 година 

Белград 
Претседател на, Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна 
скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
! Член 1 

Во Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61, 26/61 и 12/62) во членот 4 се додаваат два 
нови става кои гласат: 

„Ако стопанската организација врши повеќе 
различни дејности за кои е определено различно 
плаќање на придонесот од доходот, така што на до-
ходот што е остварен со вршење на некои од тие 
дејности да се плаќа придонес, а ,на доходот што е 
остварен со вршење на некои дејности да не се пла-
ќа придонес или придонесот на стопанската органи-
зација во целина или делумно да и се отстапува за 
некои дејности — таа е должна посебно да го утвр-
дува вкупниот приход и доход и да врши расподел-
ба на доходот остварен со одделна од тие дејности. 

Стопанската организација што не ќе постапи 
според одредбите од ставот 2 на овој член, не може 
да го користи ослободувањето односно не може да 
и се отстапи придонесот од доходот остварен со 
вршење на дејностите за кои посебно не го утвр-
дила вкупниот приход и доход." 

Член 2 
Во членот 30 став 2 зборовите: „се смета вред-

носта на стоките" се заменуваат со зборовите: „се 
сметаат износите наплатени за -стоките". 

По ставот 3 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Вредноста на стоките и услугите од ставот 2 
на овој член се пресметува по цените пропишани 
од страна на надлежниот орган, а ако се во праша-

ње, производи и услуги за кои е определено да се 
врши контрола на цените — по цените што се при-
знаени според прописите за општествената контро-
ла на цените, а во другите случаи по пазарните 
цени. 

Одредбите од ст. 2, 3 и 4 на овој член согласно 
се применуваат и во случаите на посебно утвр-
дување на вкупниот приход, доход и придонесот од 
доходот според дејностите во смисла на членот 4 ст. 
2 и 3 од овој' закон." 

Член 3 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да донесе по-

себни прописи за утврдувањето на вкупниот приход 
и доход и за расподелбата на доходот на деловните 
единици односно на погоните на' стопанските орга-
низации што вршат дејност во странство." 

Член 4 -
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1963 година. 

145. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Устав-

ниот закон и членот 195 став 2 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЗА-

ШТИТА НА КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ 
Член 1 

Сојузниот институт за заштита на спомениците 
на културата основан со Уредбата за Сојузниот ин-
ститут за заштита на спомениците на културата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/50), ја продолжува 
работата како самостојна установа под назив Југо-
словенски институт за заштита на културните спо-
меници (во понатамошниот тексу: Институтот). 

Седиштето на Институтот е во Белград. 
Член 2 

Институтот ги истражува, проучува и според 
научните методи обработува прашањата од областа 
на заштитата на културните споменици; врши кон-
зерваторски и реставраторски работи на културни, 
споменици; се грижи за стручното образование и 
усовршување на кадрите и соработува со републи-
чките и други установи за заштита на културните 
споменици. 

Во областа на заштитата на културните споме-
ници Институтот може и да организира изложби и 
стручни советувања; да издава публикации; да во-
ди потребна евиденција и документација; да сора-
ботува со слични установи во странство и да врши 
пропаганда за културните споменици и за нивната 
заштита. 

Член 3 
I' Институтот има својство на правно лице. 
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Член 4 
Органи на управувањето на Институтот се: со-

вет, управен одбор и' директор. 
Член 5 

Советот на Институтот ги врши особено овие 
работи: 

1) донесува правила на Институтот; 
2) го утврдува планот и програмата за работа 

на Институтот и дава општи насочница за таа ' ра-
бота; 

3) дава согласност на финансискиот план, за-
вршната сметка, правилникот за расподелба на чи-
стиот приход и рамките на височината на надоме-
стоците за услугите; 

4) го претресува извештајот за работата на Ин-
ститутот ; 

5) ги назначува и разрешува раководните слу-
жбеници на Институтот за кои е тоа определено 
со правилата. 

Член 6 
Советот на Институтот има тринаесет членови. 
Два члена на советот определува Секретарија-

тот на Сојузниот извршен оовет за просвета и кул-
тура од редовите на културните и јавни работници, 
по еден член делегираат републичките органи на 
управата надлежни за работите на заштитата на 
културните споменици и Друштвото на конзерва-
торите на Југославија, а три члена избира работ-
ниот колектив на Институтот од својата средина. 

Директорот на Институтот е член на советот 
според својата положба. 

Советот избира претседател на советот од ре-
дот на своите членови. 

Директорот на Институтот не може да биде 
претседател на советот. 

Член 7 4 

Мандатот на членовите на советот трае две го-
дини. 

Член 8 
Управниот одбор на Институтот непосредно у-

правува со работите на Институтот, во согласност 
со важечките прописи, правилата на Институтот и 
општите насочници на советот, и ги врши особено 
овие работи: 

1) составува предлог на правилата и предлог на 
планот и програмата за работа на Институтот; 

2) во согласност со советот, донесува финанси-
ски план, ја утврдува завршната сметка, донесува 
правилник за расподелба на чистиот приход и ги 
определува рамките на височината на надоместокот 
за услугите; 

3) донесува правилник за расподелба на личните 
Доходи и правилник за работните односи; 

4) по предлог од директорот, назначува и раз-
решува службеници и работници на Институтот и 
решава за приговорите против актите за работни-
ве односи, што ги донесува директорот. 

f Член 9 
Управниот одбор на Институтот има пет чле-

нови. 
Членовите на управниот одбор ги избира ра-

ботниот колектив од својата средина., 
Членовите на управниот одбор се избираат на 

две години. 
Директорот на Институтов е член на управниот 

одбор според својата положба. 
Управниот одбор избира претседател на управ-

ниот одбор од редот на своите членови. 
Директорот на Институтот не може да биде 

претседател на управниот одбор; 
Член 10 

Советот и управниот одбор ги донесуваат сво-
ите заклучоци на седници, со мнозинство на гла-
сови на своите членови. 

Член 11 
Директорот на Институтот раководи непосредно 

со работата на Институтот врз основа на важеч-

ките прописи, правилата на Институтот и заклу-
чоците на советот и управниот одбор и ја органи-
зира оваа работа. 

Директорот донесува решенија за работните од-
носи на службениците и работниците на Институ-
тот за чие донесување е овластен, издава решенија 
за назначување и отказ на службениците и работ-
ниците што ги назначува советот односно управни-
от одбор, и дисциплински е старешина за службе-
ниците и работниците на Институтот. 

Директорот Го претставува и застапува Инсти-
тутот. 

Директорот му помага на претседателот на со-
ветот и на претседателот на управниот одбор во 
подготвувањето на седниците на советот односно 
управниот одбор, и ги спроведува заклучоците на 
советот и ^управниот одбор. 

Директорот е должен привремено да запре из-
вршување на заклучоци на советот и управниот 
одбор ако смета дека се во спротивност сѕо закон, 
со други прописи или со правилата на Институтот, 
и, заедно со своето решение да му ги достави на 
решавање на органот што врши надзор над зако-
нитоста на работата на Институтот. 

Ако овој орган не донесе решение во рок од 30 
дена од денот на приемот на заклучокот, заклучо-
кот на советот односно заклучокот на управниот 
одбор останува во сила. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
просвета и култура назначува директор на Инсти-
тутот, по предлог од советот на Институтот. 

Член 12 
Институтот има свои правила. 
Правилата особено содржат поблиски одредби 

за работите на Институтот, за неговата внатрешна 
организација и работа, за правата и должностите 
на органите на управувањето и' за нивните меѓу-
себни односи, за начинот на изборот на членовите 
на управниот одбор и членовите на советот што ги 
избира работниот колектив и за начинот на нивно-
то отповикување, како и одредби за финансирање-
то и финансиското работење на Институтот. 

/ Член 13 
Институтот се финансира Според прописите за 

финансирањето на самостојните установи. 
Институтот ги остварув-а своите приходи од на-

доместоците за услуги што ги врши во својот де-
локруг и од други извори. 

Член 14 
Институтот не пресметува и не плаќа интерес 

на деловниот фонд, придонес од доходот и придо-
нес за општествените инвестициони фондови. 

Член 15 
Надзор над законитоста на работата на Инсти-

тутот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за просвета и култура. 

Член 16 
На инвентарот и другиот имот што го користел 

досегашниот Сојузен институт за заштита на спо^ 
меииците на културата правото на користење го 
здобива Институтот. 

Институтот ги презема сите обврски што ги 
склучил досегашниот Сојузен институт за заштита 
на спомениците на културата. 

Советот на Институтот ќе одлучи кои службе-
ници и работници од досегашниот Сојузен' инсти-
тут за заштита на спомениците на културата ќе 
преземе Институтот. 

Член 17 
До формирањето на советот и управниот одбор 

од чл. 6 и 9 на оваа уредба работите' на советот и 
управниот одбор од чл. 5 и 8 на оваа уредба ќе ги 
врши советот што го формира Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за просвета и културни u 
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Член 18 
Организацијата и работата на Институтот ќе се 

усогласат со одредбите од оваа уредба до 1 јули 
1963 година. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за Сојузниот инсти-
тут за заштита на спомениците на културата. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 37 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

146. 

В-рз основа на членот 52 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОМИСИЈАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВСЕЛЕ-

НАТА ВО МИРОЉУБИВИ ЦЕЛИ 

Член 1 
Се оснива Комисија за користење на вселената 

во мирољубиви цели (во понатамошниот текст: Ко-
мисијата!) како самостоен сојузен орган на управата^ 

Член 2 
Комисијата има за задача: да го организира про-

учувањето на прашањата во врска со користењето 
на в-селената во мирољубиви цели; во согласност со 
националниот план за користење на вселената во 
мирољубиви цели да ја координира работата на со-
јузните органи на управата и установите и органи-
зациите што ги основале сојузните државни органи, 
а кои се за-нимаваат со истражува-ња заради кори-
стење на вселената во мирољубиви цели; на надле-
жните државн-и органи да им предлага преземање 
мерки во врска со користењето на вселената во 
мирољубиви цели и самата да презема мерки за 
кои е овластена; да го следи развитокот на користе-
њето на вселената во мирољубиви цели во рамките 
на меѓународниот план. 

Член 3 
Комисијата се состои од претседател и членови, 

што ги именува Сојузниот извршен совет од редо-
вите на претста-вниците на заинтересираните соју-
зни органи на управата, установи и организации. 

Член 4 
Комисијата ги донесува своите заклучоци на 

седници со мнозинство на гласовите од членовите 
на Комисијата. 

Член 5 
Со работата на Комисијата раководи претсе-

дател. 
Претседателот на Комисијата ги приготвува и 

свикува седниците на Комисијата и се грижи за из-
вршувањето на заклучоците и другите акти на Ко-
мисијата. 

Член в 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

сообраќај и врски ја обезбедува стручната и адми-
нистративната служба за работа на комисијата и 
за спроведување на нејзините заклучоци. 

Член 7 
Средствата за вршење на работите од делокру-

гот на Комисијата се обезбедуваат во претсметката 
на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски. 

Член 8 1 

Поблиски прописи за својата внатрешна орга-
низација и работа донесува Комисијата во согла-
сност со Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" ' 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 36 
Ш март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

147. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Устав-

ниот закон и членот 195 став 2 од Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62 
и бЗ'62), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 
' Член 1. 

Сојузниот завод за физичка култура, основан 
со Уредбата за Сојузниот завод за физичка култура 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. И'56) како управна 
установа, продолжува со работа како самостојна 
установа под назив Југословенски завод за физичка 
култура (во понатамошниот текст: Заводот). 

Седиштето н-а Заводот е во Белград. 
Член 2 

Заводот има за задача да ја утврдува состојбата 
на физичката култура на народите и да ги проучува 
потребите на одделни општествено-економски кате-
гории на населението; да организира и врши истра-
жувања за влијанието и можностите на поуспешното 
дејство на физичкото вежбање врз здравјето, работ-
ната кондиција, спортското творештво, активниот 
одмор и физичкото воспитување на човекот; да ги 
следи и пренесува искуствата од областа на теори-
јата и праксата на физичката култура и да собира 
соодветна документација; да издава публикации во-
рамките на својата дејност. 

Член 3 
Заводот има својство на правно лице. 

Член 4 
Органи на управувањето на Заводот' се: совет, 

управен одбор и директор. 
Член 5 

Советот t на Заводот ги врши особено овие ра-
боти : 

1) донесува правила на Заводот; 
2) го утврдува планот и програмата за работа 

на Заводот и дава насоки за таа работа; 
3) ја утврдува тарифата за услугите што ги дав,а 

Заводот; 
4) дава согласност на финансискиот план, завр-

шната сметка и правилникот за расподелба на 
чистиот приход на Заводот; 

5) ги претресува извештаите за работата на 
Заводот; 

6) назначува и разрешува раководни службе-
ници за кои е определено тоа со правилата. 

Член 6 
Советот на Заводот има 15 членови. 
Четири члена на советот именува Сојузниот 

извршен совет, по еден член делегираат Југосло-
венската народна армија, Народната младина на 

Југославија и Сојузот на синдикатите на Југославија^ 
три члена делегира Југословенскиот сојуз на орга-
низациите за физичка култура, а четири члена и з -
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бира работниот колектив на Заводот од својата 
средина. 

Директорот на Заводот е член на советот според 
својата положба. 

Советот избира претседател на советот од редот 
на своите членови. 

Директорот не може да биде претседател на' 
советот.' 

Член 7 
Мандатот на членовите на советот трае две 

години. 
Член 8 

Управниот одбор на Заводот непо-средно упра-
вува со работите на Заводот во согласност со ва-
жечките прописи, правилата и насоките на советот 
и ги врши особено овие работи: 

1) составува предлогот на правилата и предлог 
на планот и програмата за работа; 

2) во согласност со советот, донесува финан-
сиски план, завршна сметка и правилник за распо-
делба на чистиот приход; 

3) донесува правилник за работните односи и 
правилник за расподелбата на личните доходи; 

4) по предлог од директорот, назначува и раз-
решува службеници' и работници на Заводот , и 
решава за приговорите против актите за работните 
односи што ги донесува директорот. 

Член 9 
Управниот одбор има најмногу 9 членови. , 
Членовите на управниот одбор ги избира ра-

ботниот колектив од својата средина. 
Членовите на управниот одбор се избираат на 

две години. 
Директорот на Заводот е член на управниот 

одбор според својата положба. 
Управнрадт одбор избира претседател на управ-

ниот одбор од редот на своите членови. 
Директорот не може да биде претседател на 

управниот одбор. 
Член 10 

Советот и управниот одбор донесуваат свои за-
клучоци на седници со мнозинство на гласовите на 
членовите на советот односно на членовите на 
управниот одбор. 

Член 11 
Директорот на Заводот непосредно раководи со 

работата во Заводот врз основа на важечките про-
писи, правилата и заклучоците на советот и управ-
ниот одбор, и ја организира оцаа работа. 

Директорот донесува решенија за работните 
односи на службениците и работниците на Заводот 
за чие донесување е овластен, издава решенија за 
назначување и отказ на службениците и работни-
ците што ги назначува советот односно управниот 
одбор, и дисциплински е старешина на службени-
ците и работниците на Заводот; 

Директорот го претставува и застапува Заводот. 
Директорот им помага на претседателите на со-

ветот и управниот одбор во приготвувањето на сед-
ниците На советот и управниот одбор, и ги спрове-
дува заклучоците на советот и управниот одбор. 

Директорот е должен привремено да запре од 
извршување заклучоци на советот и управниот од-
бор ако смета дека се во спротивност со закон, 
со други прописи и со правилата на Заводот, и, 
заедно со своето решение, да му ги достави на ре-
шавање на органот што врши надзор над законито-
ста на работата на Заводот. 

Ако овој орган не донесе решение во рок од 
30 дена од-денот на приемот на заклучокот, заклу-
чокот на советот односно заклучокот на управниот 
одбор останува во сила. 

Директорот го назначува Сојузниот извршен 
совет, по предлог од советот 

Член 12 
Заводот има свои правила. 
Правилата содржат особено одредби за органи-

з-ацијата и работата на Заводот, за правата и долж-
ностите на органите на управува,њето и за нивните 
меѓусебни односи, за начинот на избирањето на 
управниот одбор и членовите на советот што ги 
избира работниот колектив и за начинот на нивниот 
отповик, како и одредби за финансирањето и фи-
нансиското работење на Заводот. 

Член 13 
Заводот се финансира според одредбите на про-

писите за финансирањето на самостојните установи. 
Заводот ги остварува своите приходи од надоме-

стоците за услугите што ги врши во рамките на 
својот делокруг и од други извори. 

Член 14 
Заводот не пресме.тува и не плаќа интерес на 

деловни-от фонд, придонес од доходот и придонес 
за општествените инвестициони фондови. 

Член 15 
На зградите, земјиштето, спортските објекти, -

опремата, инвентарот и другиот имот што го кори-
стел досегашниот Сојузен завод за физичка култура, 
правото за користење го стекнува Заводот. 

Заводот ги презема сите обврски што ги склу-
чил досегашниот Сојузен завод за физичка култура,. 

Заводот ги презема и сите службеници и работ-
ници на досегашниот Сојузен завод за физичка 
култура. 

Член 16 
Надзор над законитоста на работата на Заводот 

врши Сојузната комисија за физичка култура. 
Член 17 

До формирањето на советот и управниот одбор 
на Заводот според чл. 6 и 9 на оваа уредба, рабо-
тите н,а советот и управниот одбор од чл. 5 и 8 
на оваа уредба ги врши советот чии членови се 
именувани t од Сојузниот извршен совет. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат: Уредбата за Сојузниот 
завод за физичка култура („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/56) и Одлуката за располагање со 
средствата остварени од надоместоците на корис-
ниците во Центарот за физичка култура во Белград 
— Кошутњак („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/60). 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила4 осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"-
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 35 
12 март 1963 година t 

Белград 
Претседател на Републиката,4 

Јосип Броз Тито, с. р. 

148. 
^Врз основа на членот' 79 став 1 точка 6 од 

Уставниот закон и членот 17 од Законот за сојуз-
ниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВУВАЊЕТО, НАЧИНОТ НА РАБОТЕ-
ЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИТЕ 

СЛУЖБИ ЗА ПОТРЕБИТЕ; НА СОЈУЗНИТЕ 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

Член 1 
За вршење на техничките работи за потребите 

на сојузните државни органи се обновуваат: Управа 
за одржување на зградата на Сојузниот извршен 
совет, Управа за одржување на станбените згради 
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на сојузните органи, Авто-сервис на сојузните ор-
гани и Управа за изградба на објектите на сојузни-
те органи (во понатамошниот текот: управите и 
Авто-сервисот)' 

Член 2 
Управата за одржување на заградата на Сојуз-

ниот извршен совет ги врши работите со кои се 
обезбедува редовно користење на таа зграда и на 
опремата во неа. 

Управата за одржување на станбените з-гради 
на сојузните орга-ни ги врши работите во вр-ска со 
користењето и од,ржувањето на станбените згради 
и на другите објекти кои со решение на Сојузниот 
извршен сов-ет односн,о на органот што ќе го овла-
сти тој И се доверени на таа управа, 

Авто-сервиоот на сојузните органи им врши 
услуги на превоз со моторни возила на определени 
сојузни органи и установи и ли одржува моторните , 
возила на сојузните органи и установи. 

Управата за изградба на објектите на сојузните 
органи врши работи во врска со организирањето 
на инвесгшршжата изградба на деловни и станбени 
згради чии инвеститори се сојузни државни органи 
односно во чија изградба учествуваат тие. 

Управите и Авто-сервисот ги вршат работите 
од ст. 1 до 4 на овој член според обоите правилници 
за организацијата и работата. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сојузен буџет и општа управа може на управ-ите и 
на Авто-сервисот да им ,определи и други работи. 

Секретаријатот на Сојузниот извр-шен совет за 
сојузен буџет и општа управа може да ги определи 
работите што се должни управите и Авто-сервисот 
првенствено да ги извршуваат. 

Член 3 
Управите и Авто-сервисот имаат својство на 

правно лмце-
Член 4 

Со работата на управите односно Авто-сервисот 
раководи директор. Директорот ја претставува и 
застапува управата односно Авто-сервисот, донесу-
ва решенија з-а работните односи на работниците 
и службениците и врши и други работи определени 
со оваа уредба и со правилниците за организација-
та и работ-ата на управите односно Авто-оервисот. 

Решението за работните односи на раководните 
службеници го донесува директорот на управата 
односно на Авто-сервис ат, во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен 
буџет и општа управа. 

Директорот на управата односно на Авто-серви-
сот го назначува и разрешува Секретаријатот на^ 
Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и . општа 
управа. 

Член 5 
Во управите и Авто-сервисот се формира совет 

на работниот колектив. 
Составот на советбт на работниот колектив, на-

чинот на изборот на неговите членови и начинот на 
неговата работа ги определуваат правилниците за 
организацијата и работата на управите одно-сно . 
Авто -сервисот. 

Член 6 
Директорот на управата односно на Авто-серви-

сот и советот на работниот колектив спогодбено до-
несуваат:-правилник за организацијата и работата, 
правилник за наградувањето на работниците и слу-
жбениците и ценовник на услугите на управата 
односно Авто-сервисот. 

Правилниците и ценовникот од ставот 1 на овој 
член влегуваат во сила кога ќе ш потврд,и Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен 
буџет и општа управа. 

Член 7 ' 
Средствата за работа на управата односно на 

'Авто-сервисот се остваруваагг од надоместоците за 
определени услуги што ги вршат и од средствата 
од сојузниот буџет.' 

Приходите од услугите и средствата од ,сојуз-
ниот буџет управите и Авто-сервиоот ш користа^ 
преку посебна сметка ка ј банката. Овие приходи 
служат за наградување на работниците и службе-
ниците, за набавка на нова и за одржување на по-
стојната опрема, како и за покривање на други 
материјални расходи на управите односно Алвто-
оервисот. 

Средствата од посебната сметка се користат врз 
основа на претометките на управите односно на 
Авто-сервисот што ги донесуваат спогодбено дирек-
торот и советот на работниот колектив, во соглас-
ност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сојузен буџет и о-пшта управа. 

Управите односно Авто-сервисот на крајот на 
годината составуваат завршна сметка. Со завршна-
та сметка конечно се утврдуваат за изминатата го-
дина приходите и расходите и се распоредува ви-
шокот на приходите над расходите за целите од 
ставот 2 на Овој член. Завршната сметка ја донесу-
ваат спогодбено директорот на управата односно 
на Авто-сервиоот и советот на работниот колектив, 
во согласност со Секр-етаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сојузен буџет и општа управа. 

Директорот на управата односно на Авто-сер-
висот е наредбодавец за извршување на претсмет-
ката на управата односно на Авто-сервисот. 

Член 8 
Надзор над работата на управите и Автогсерви-

сот вр-ши Секретаријатот на Сојузниот изв-ршен 
совет за сојузен буџет и општа управа. 

Член 9 
Управата за одржување на зградата на Сојуз-

ниот извршен совет ги през-ема работите од Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен 
буџет и општа управа во врска со одржувањето на 
зградата на Сојузниот извршен совет-

Управата за одржување на станбените згради 
на сојузните органи ги презема работите од досега-
шната Управа н-a зградите на С-ојузниот, извршен 
совет. 

Авто-сервисот на сојузните органи ги презема 
работите, правата и обврските од Сервисот за вр-
шење транспортни услуги на сојузните органи и 
установи и работите од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сојузен буџет и општа управа во 
врска со авто-олужбата. 

Управата за изградба на објектите на сојузните 
органи ги презема работите од Управата на изград-
ба на зградата на Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Управата за одржување на зградата на Сојуз-

ниот извршен совет ги презема работниците и слу-
жбениците од Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за сојузен буџет и општа управа што 
вршат работи со кои се обезбедува користењето на 
зградата на Сојузниот извршен совет. 

Управата за одржување на станбе-ните згради 
на сојузните органи ги презема работниците и слу-
жбениците од досегашната "Управа на згра-дите на 
Сојузниот извршен совет. 

Авто-сервисот на сојузните органи ги презема 
работниците и службениците од Сервисот за врше-
ње транспортни услуги на сојузните органи и уста-
нови и работниците и службениците од Секретари^ 
јатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет 
и општа управа што вршат работи во врска со авто-
службата.' . 

Управата за изградба на објектите на сојузните 
органи ги презема - работниците и службениците од 
Управата за изградба на зградата на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 11 
Со имотот со кој досега ракуваше Секретари-

јатот на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет 
и општа упра-ва во врска со раб-отите за -одржување 
на зградата на Сојузниот извршен совет, ќе ракува 
Управата за одржување на зградата на Сојузниот 
извршен совет' 
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' Со имотот со кој досега ракуваше Управата на 
вградите на Сојузниот извршен совет, ќе ракува 
Управата за одржување на станбените зграда на 
сојузните органи. 

Со имотот што досега го користеше Сервисот 
за вршење транспортни услуги на сојузните органи 
и установи, како и со имотот со кој ракуваше Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен 
буџет и општа управа во врска со работите на авто-
службата, ќе ракува Авто-сервисот на сојузните 
органи. 

Со имотот со кој досега ракуваше Управата за 
изградба на зградата на Сојузниот извршен совет, 
ќе ракува Управата за изградба на објектите на со-
јузните органи. 

Член 12 
Отуѓување и расходување на инвентарот од 

членот 11 од оваа уредба вршат управите односно 
Авто-сервисот според прописите што важат за оту-
ѓувањето и расадувањето на имотот на државни! е 
органи. 

Паричните средства остварени со отуѓување на 
средствата од ставот 1 на овој член се уплатуваат 
на посебната сметка од членот 7 став 2 на оваа 
уредба. 

Управите и Авто-сервисот одговараат за своите 
обврски спрема ,трети лица само со средствата од 
посебната сметка од членот 7 став 2 на оваа уредба^ 

Член 13 
Во поглед на придонесите и другите обврски 

спрема - општествената заедница за управите одно-
сно Авто-оервисот се применуваат прописите што 
важат за државните органи. 

Член 14 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за сојузен буџет и општа управа, по 
потреба, да донесе поблиски прописи за примену-
вање на оваа уредба. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат: Решението за основување 
Сервис за вршење транспортни услуги на сојузните 
органи и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/58), Одлуката за оковување Управа на зградите 
на сојузните државни органи Р.п.бр. 206 од 20 мај 
1954 година и Решението за основување Управа зз 
изградба на зградата на Сојузниот извршен совет 
О.П.бр. 16 од 7 мај 1954 година. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 34 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. Р. 

личното 

Динари 

до 12.000 

до 10.006 

до 9.000 

до 7.ООО 

до б.000 

тата, како и според стручната спрема и 
залагање на службеникот, и тоа: 

1) за шефот на Протоколот на Претсе-
дателот на Републиката, шефот на 
Канцеларијата на ордени, за начални-
ците на одделенија и за службениците 
на соодветните положаи — — — — 

2!) 'за шефовите на стручните отсеци и 
референтите со висока стручна спрема 
за референтите со виша и средна стру-
чна опрема што вршат работи за кои 
се бара посебно стручно знаење или 
знаење на странски јазици — — — 

4) за службениците што работат на смет-
ководствени и канцелариски работи — 

5) за службениците што работат на кали-
графски работи во Канцеларијата на 
срдечните — — — — — — — — 

Член 3 
На службеник што се презема од друга служба^ 

а кој имал посебен додаток во износ поголем од 
.износот предвиден во членот 2 на оваа уредба, мо-
же да му се определи посебен додаток во износот 
што го примал дотогаш. 

Член 4 
Решението за доделување на посебниот додаток 

до износите пропишани со оваа уредба го донесува 
генералниот секретар на Претседателот на Републи-
ката. 

Член 5 
Оваа уредба ќе се применува и на службени-

ците од Дирекцијата на објектите за о пшт одр ж а впи 
потреби за репрезентација, а височината на овој 
додаток им се определува на тие службеници врз 
основа на правилникот што, во согласност со одред-
бите на оваа уредба, ќе го пропише органот што го 
врши правото на надзор над работата на Дирекци-
јата. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за посебниот додаток 
за службениците на Кабинетот на Претседателот 
на Републиката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6'/59) . 
и членот 8 од Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за основање Дирекција на објектите 
за општо државните потреби на " репрезентацијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59). 

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

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

Р. п. бр. 38 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз Тито, с. р. 

149. 
Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/5-8, 1/5)9, 52/59, 27/60, 53/60, Ш / т и 31/62), Сојузниот 
извршен совет донесува ^ , 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУ-

БЛИКАТА 
Член 1 

За службениците на Кабинетот на Претседате-
лот на Републиката се установува посебен додаток 
во износ до 12.000 динари месечно. 

Член 2 
Височината на посебниот додаток се определуваа 

според природата, тежината и значењето на рабо-

т о , 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/5(9, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНИ РАБОТИ ' 
Член 1 

За службениците на Државниот секретаријат за 
надворешни работи се установува посебен додаток 
на службата, во износ од 3.000 до 12.000 динари ме-
сечно. 

Одредбите од ова-а уредба не се однесуваат на 
државните потсекретари во Државниот секретари" 



Среда," 27 март 1063 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 12 - Страна 171 

јат за надворешни работи, на службениците во зва-
њето амбасадор и на помошниците на државниот 
секретар. 

Член 2 
Височината на посебниот додаток во границите 

од членот 1 став 1 на оваа уредба се определува 
според значењето.на положајот, степенот на струч-
ните квалификации и условите на работата на 
одделни работни места. 

Член 3 
Според значењето на положајот односно значе-

њето на дапломатско-кзонзуларните звања им при-
паѓа посебен додаток на службениците: 

Динари 
1) на положајот началник на одде-

ление, ополномоштен министер, 
помошник началник на одделение 
и шеф на определен отсек — — до 12 ООО 

2) во звањето советник — — — до 11.000 
3) во звањето I секретар — — — до 9.000 
4) во звањето И секретар — - — до 8.000 
5) во другите дипломатек)о-конзулар-

ни звања и на приправниците за 
звањето аташе — — — — — др 7.000 

До износот од ставот 1 на овој член може да им 
се определи посебен додаток и на други службе-
ници што имаат соодветно звање и што работат на 
работните места од исто значеше. 

Член 4 
За другите управни, канцелар,иски и сметковод-

ствени службеници се установува посебен додаток 
до 7.000 динари месечно, според степенот на знае-
њето на странски јазик и и дактилографи ја. 

На службениците од ставот 1 на овој член што 
вршат определени работи под посебни услови на ра-
ботата и на радио-телеграфистите им се определува 
посебен додаток во4 износ до 9.000 динари месечно' 

Член 5 
Упатство за спроведување на оваа уредба из-

дава, по потреба, Државниот секретаријат за над-
ворешни работи, во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сојузен буџет и о-п-
шта управа. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за посебниот додаток 
за службениците на Државниот секретаријат за 
надворешни работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/519). 

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

вувањето во „Службен ли?ст на ФНРЈ". 
/ 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 3?9 

12 март 1963 година 
Белград 

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

151. 
Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

у р е д б а 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ РА-
БОТИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУ-
МАРСТВОТО И ЗАШТИТАТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 1 
-За службениците на сојузните органи на упра-

вата овластени за вршење инспекциски работи во 
,областа на земјоделството, шумарството и зашти-

тата на растенијата, се установува посебен додаток 
во месечен износ до 12.000 динари. 

Член 2 
Височината на додатокот од членот 1 на оваа 

уредба ја определува старешината надлежен за на-
значување, според природата и тежината на рабо-
тите, одговорноста за работа на работното место и 
степенот на стручното знаење. 

Член 3 
Републичкиот извршен совет може за службе-

ниците овла-стени за вршење инспекциски работи во 
областа на земјоделството, шумарството и зашти-
тата на растенијата — инспектори на републичките 
органи на управата, а околиските народни одбори 
односно општинските народни одбори за службени-
ците овластени за вршење инспекциски работи во 
области на земјоделството, шумарството и зашти-
тата на растенијата — инспектори на органот на 
управата на околискиот односно општинскиот на-
роден одбор, да установат посебен додаток во месе-
чен износ до 8.ООО динари^ 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 40 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

152. 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/50, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот 
извршен совет донесува -

У Р Е П Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 : 

За службениците на царинската служба се уста-
новува посебен додаток во износ до 12.000 динари 
месечно. 

Член 2 4 

Височината на посебниот додаток се определував 
според природата, тежината и одговорноста на ра-
ботите на работното место, како и според струч-
ната спрема на службеникот. ; 

Член Z 
Височината на посебниот додаток за одделни 

работни места ја определува, според условите од 
членот 2 на оваа уредба Управата за царини со 
упатство за спроведување на оваа уредба. 0 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за посебниот додаток 
за службениците на цавинската служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/61). 

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

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

Р. п. бр. 42 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката,, 

Јосип Броз Тито, с. р, 
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153. 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/50, 52/50, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ 

НА СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
За инспекторите на сообраќајот на Сојузниот 

сообраќаен ^инспекторат се установува посебен до-
даток во месечен износ до 12.000 динари. 

Член 2 
Височината на посебниот додаток се определува 

според природата и тежината на работите, одговор-
носта за работа на работното место и степенот на 
стручното знаење-

Член 3 
Републичкиот извршен совет може за инспек-

торите на републичкиот сообраќаен инспекторат од-
носно за инспекторите на сообраќајот на републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
сообраќајната инспекција, а околискиот народен 
одбор односно општинскиот народен одбор — за ин-
спекторите на сообраќајот на органот на управата 
н а ОКОЛИСКИОТ ОДНОСНО ОПШТИНСКИОТ н а р о д е н одбор 
надлежен за работите на сообраќајната инспекција 
да установи посебен додаток во Месечен износ до 
8.000 динари. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 41 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

154. 

Врз основа на одделот И од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа^ на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОСНИВАЊЕ ПР,ЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за основање претпријатија и ду-

ќани („'Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 30/54, 
47/54, 19/56, 3/58 и 53/61) чл. 70 и 71 се бришат. 

Член 2 
; По членот 80 се додава нов член 80а, кој гласи: 

„Одлуката за соединување на две или повеќе 
претпријатија во едно претпријатие односно за при-
соединување на едно претпријатие кон друго прет-
пријатие работничките совети можат да ја донесат 
ако постои економска оправданост за соединување 
односно присоединување на претпријатијата. 

Пред донесувањето, на одлуката за соединување 
односно присоединување мора да биде направен ела-
борат со производствено-техничка и економско-фи-
нансиска анализа на економската оправданост за 
соединување односно присоединување. 

Околиската стопанска комора на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на новото претпријатие што на-
станува со соединување односно на претпријатието 
кон кое се врши присоединување може да бара 

претпријатието да И ги доставува елаборатите од 
ставот 2 на овој член." 

Член 3 
По членот 84 се додава нов член 84а, кој гласи: 
„Работничкиот4 совет на првпријатието што се 

соединува односно претпријатието што се присое-
динува може во својата одлука за соединување од-
носно за присоединување да предвиди определени 
услови под кои се врши соединување односно при-
соединување." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во'сила осмиот ден по-обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 33 

12 март 1863 година 
Белград 

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

155. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр- " 
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа за приготвување закон-и за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), во врска со членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 6/62, 
11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 42/62 и 46/62) 
во делот II се вршат следните измени: 

1) во тар. број 56 се додава забелешка, која 
гласи: 

„ З а б е л е ш к а : . 
Во производите од овој тар. бр. спаѓаат старте-

рите и тињалките"; 
2) во тар. број 93 во точката 2 по зборот: „бра-

н е в а лепенка" се додаваат зборовите: „и лепенка 
од слама"; 

3) во.тар. број 105 во забелешката, се додава нов 
став, кој гласи: 

„Не се плаќа данок според точката 3 од овој тар. 
број на ткаенините што се употребуваат за гребена, 
кога тие ткаенини ги набавува во земјата или ги уве-
зува производител на готови гребена, а под усло-
вите пропишани со општата забелешка 6 кон овој 
дел од Тарифата."; 

4) во тар. број 128 на крајот на забелешката 1 
точката се брише и се додаваат зборовите: „како 
ниту на гумени подлоги за гребена кога ги набавува 
во земјата или ги увезува производител на гребена, 
под условите пропишани со општата забелешка 6 
кон овој дел од Тарифата.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет - ( 

Р. п. бр. 32 
12 март 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 
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156. 

Врз основа на членот 17 од Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и одредбите од главата 
XIV на Сојузниот општествен план за 1963 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА ОПШТАТА 

КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ВО 1963 ГОДИНА 
1. Деловните банки ќе им обезбедуваат на 

стопанските организации потребни кредити во 
согласност со условите предвидени со оваа одлука. 
Посебно, банките по пат на кредити ќе им овозмо-
жуваат поуспешно работење на стопанските органи-
зации чија дејност придонесува да се зголеми изво-
зот и на стопанските организации кои со постој-
ните капацитети го зголемуваат производството на 
стоки за кои постои зголемена побарувачка на 
домашниот пазар. 

2. Банките можат во 1963 година, во смисла на 
точката 1 од главата XIV на Сојузниот општествен 
план за 1963 година да им одобруваат на стопан-
ските организации кредити од сите банкарски сред-
ства, и тоа: 

1) за вршење на стоковниот промет; 
2) за залихи; 
3) за определени работи. 
3. Кредитите за вршење на стоковниот промет 

можат да се одобруваат за фактичко продадени -
стоки, а ка ј трговијата — и за купување на стоки, 
и тоа до височината на нивната продажна односно 
набавна цена. 

Кредитите за вршење на стоковниот промет ќе 
се одобруваат врз основа ца определената докумен-
тација за извршената продажба односно купување 
на стоки. Банката може давањето кредит на про-
давачот да го услови и со гаранција од друга делов-
на банка. 

Кредитите за вршење на стоковниот промет 
можат да се користат само врз оснОва на докумен-
тите за извршената испорака односно извршениот 
прием на стоките. 

Роковите за враќање на кредитите за вршење 
на стоковниот промет не можат, по правило, да 
бидат подолги од три месеци, сметајќи од денот на 
нивното користење. 

Кредити за вршење на стоковниот промет 
банките не можат да ги одобруваат за стоки прода-
дени на крајните потрошувачи (општа и лична по-
трошувачка и инвестиции), освен ако е тоа предви-
дено со сојузни прописи. 

Комуналните банки можат да им одобруваат 
кредити на трговски организации за продажба на 
стоки по пат на потрошувачки кредити, што ги 
одобруваат тие според важечките прописи. 

4. Кредитите за залихи се одобруваат: 
1) за сезонски залихи на готови стоки и сезон-

ски залихи на репродукциони материјали; 
2) за вонредни залихи на готови стоки, репро-

дукциони материјали и недовршено производство; 
3) за залихи на готови стоки и репродукциони 

материјали од увозот; 
4) за залихи наменети за извоз; 
5) за залихи на стоки во продавници на произ-

водителски претпријатија. 
5. Кредитите за сезонски залихи на готови стоки 

и кредитите за сезонски залихи на репродукциони 
материјали се даваат кога овие залихи се формираат 
поради сезонскиот карактер на производството, про-
дажбата или набавката. 

Како сезонски залихи на готови стоки се сме-
таат: готови производи на прехранбената индустрија, 
земјоделски производи наменети за понатамошна 
продажба, земјоделски машини, вештачки ѓубриња, 
средства за заштита на растенијата, градежни мате-
ријали, производи на конфекција и трикотажа, тка-
енина обувки, термички апарати за домаќинство, 

како и други производи. ка ј кои тостон сезонска 
неусогласеност помеѓу производството и продажбата. 

Како сезонски залихи на репродукциони мате-
ријали се сметаат: земјоделски производи (жито, 
маслодајки, шеќерна репка, овошје и зеленчук, 
тутун, кадела, волна, кожа и слично), репродукци-
они материјали во земјоделското производство, како 
и други репродукциони материјали ка ј кои постои 
сезонска неусогласеност помеѓу набавката и пре-
работката. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка 
мораат да бидат усогласени оо истекот на сезоната 
за која се дадени кредитите. 

6. Кредитите за вонредни залихи можат да се 
одобруваат: 

1) за залихи на готови стоки и репродукциони 
материјали — ако вонредниот запир во продажбата 
настапи поради причините што не зависат од рабо-
тењето на стопанската организација (влошување на 
условите за продажба на странски пазар, пореме-
тување во сообраќајот, неповолни временски и други 
услови предизвикани со виша сила); 

2) за зголемување на залихите на недовршеното 
производство — ако порастот на овие залихи е пред-
извикан со недостаток на репродукционите матери-
јали од увозот или со други објективни причини што 
не зависат од работењето на стопанската организа-
ција, а во прашање е производство на стоки што 
имаат обезбедена продажба; 

3) за залихи на готови стоки и репродукциони 
материјали — ако Народната банка, во спогодба со 
надлежните државни секретаријати односно со се-
кретаријатите на Сојузниот извршен совет а во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра^ 
ботите на финансиите определила да се формираат 
вонредни залихи на стоки и репродукциони мате-
ријали. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка 
треба да бидат усогласени со траењено на условите 
поради кои се формирани вонредните залихи. 

7. Користењето на кредитите што се одобруваат 
за залихите на готови стоки и репродукциони мате-
ријали од увозот треба да биде усогласено со дина-
миката на увозот односно плаќањето на тие залихи, 
а роковите за враќање на кредитите — со динами-
ката на нивната продажба односно трошење. 

8. Кредитите за залихи наменети за извоз можат 
да се одобруваат за стоки за кои ќе се дадат докази 
дека ќе се продадат на странски пазар. Роковите 
за враќање на овие кредити тЈзеба да бидат усо-
гласени со. извршувањето на извозните работи. 

9. На производителските стопански организа-
ции што своите производи ги продаваат преку соп-
ствени продавници ќе им се одобруваат кредити за 
залихите во тие продавници. Роковите за враќање 
на овие кредити не можат да бидат подолги од три 
месеци. 

10. Кредитите за залихите предвидени во точ^ 4 
до 9 на - оваа одлука банката ќе ги одобрува до 
височината на нивната вредност утврдена според 
членот 77 од Законот за средствата на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 
30/62 и 53/62). Овие кредити банката ќе ги одобру-
ва врз основа на определената документација што 
ја поднесува барателот на кредитот. 

11. Кредитите за определени работи ќе се одо-
бруваат првенствено: 

1) за производство и приготовување на стоки за 
извоз; 

2) за производство на определени земјоделски 
производи за пазара (жито, месо, зеленчук и друго) 
од страна на организациите со средства во опште-
ствена сопственост и во кооперација на тие органи-
зации со индивидуални земјоделски производители; 

3) за зимница што ја произведуваат определени 
стопански организации. 

Роковите за враќање на овие кредити треба да 
бидат усогласени со траењето на работите за кои 
се дадени тие кредити ц не можат да бидат подолги, 
од една година. 
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Покрај кредитите од ставот 1 на оваа точка, 
можат, да се одобруваат и кредити: за изградба на 
станови за пазар, за производство на филмови, за 
издавање на определени едиции и школски учеб-
ници и за други намени што ќе ги определи со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, по предлог од Народната банка. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите ќе ги пропише, по предлог од Народната 
банка, поблиските услови за одобрување на креди-
тите од ставот 3 на оваа точка. 

При одобрувањето на кредитите од оваа точка 
банките треба да обрнат посебно внимание на рента-
билноста на работите за кои се одобруваат креди-
тите и на мржноста за нивна реализација со цел 
за враќање на кредитите во рокот. 

12. Заради мобилизирање на постојните фактори 
на производството кога со помали вложувања се 
остварува во пократко време определено зголему-
вање на производството на стоки за извоз и стоки 
за кои постои зголемена побарувачка на домашниот 
пазар (точка 5 од главата XIV на Сојузниот опште-
ствен план за 1963 година), деловните банки можат 
да одобруваат кредити за посебни работи, и тоа: 

1) комуналните банки - од средствата на ре-
зервните фондови и од амортизацијата на стопан-
ските организации на издвоени сметки, од слобод-
ните средства на општествените инвестициони фон-
дови и од фондовите за кредитирање на станбената 
изградба, до височината од 5% од износот на овие 
средства; 

2) републичките банки — од средствата депо-
нирани ка ј нив, до височината од 7% од износот на 
овие средства; 

3) специјализираните банки — од сите банкар-
ски средства што се формираат ка ј овие банки. 

Комуналните банки ќе ги одобруваат кредитите 
од оваа точка исклучиво за обртни средства. 

Југословенската инвестициона банка ќе ги одо-
брува кредитите од оваа точка особено кога се во 
прашање вложувања со цел за забрзување на инве-
стиционата изградба, воведување повеќе смени, спе-
цијализација на машиноградбата, олеснување на 
спроведувањето на интеграција, овозможување 
кооперација со претпријатија од земјите во кои во 
ноголема мерка се располага со странски средства 
за плаќање и слично. 

Југословенската земјоделска банка ќе ги одо-
брува кредитите од оваа точка за вложувања во 
основни и обртни средства заради производство 
на стоки за домашниот пазар и за извоз, и тоа 
првенствено за производство на месо и зеленчук. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точка 
треба да бидат усогласени со движењето на банкар-
ските средства од кои можат да се одобруваат овие 
кредити, со тоа што да не можат да бидат подолги 
од три години. 

13. Комуналните банки можат за финансирање 
на инвестициите во основни средства Да користат 
до 20% од штедните влогови. 

14. Деловните банки можат од своите банкарски 
средства од кои се даваат кредити за вложувања 
во основни средства да одобруваат кредити за про-
изводство на сериска опрема. 

Роковите за враќање на овие кредити треба да 
бидат усогласени со роковите во кои банката е 
должна да ги врати средствата од кои се одобрени 
кредитите. 

15. Банките можат да им одобруваат кредити 
само на кредитно способни стопански организации, 
водејќи сметка да не се врши двојно кредитирање 
по ист основ. 

Како кредитно способна се смета онаа стопан-
ска организација што обезбедува враќање на кре-
дитот во рок, која има ажурно и уредно книговод-
ство, која го искажува својот имот и обврска според 
фактичната вредност во согласност со важечките 
прописи и која има средено финансиско работење. 

16. Деловните банки се должни да преземаат 
мерки кредитите што во 1963 година ќе се одобру-

ваат за обртни средства да се користат само за 
намените за кои се одобрени и по пат на тие кре-
дити да не се врши прелевање на обртните средства 
на корисниците на кредитите во основните средства^ 
освен кога е тоа предвидено со сојузни прописи. 

17. Комуналните банки и банките на народните 
републики можат на политичкотериторијалните 
единици и на општествените фондови за школство 
да им одобруваат во 1963 година краткорочни кре-
дити во смисла на одредбата од ставот 2 точка 6 од 
главата XIV на Сојузниот општествен план за 1963 
година за покривање на нерамномерниот прилив на 
приходите во однос на расходите во текуштата 
година. 

Овие кредити можат да се одобруваат до 30 
септември 1963 година, со рок за враќање до 30 
ноември 1963 година. 

Кредитите според оваа точка банките можат 
да ги одобруваат од сите банкарски средства. Кре-
дити на политичкотериторијалните единици можат 
да им се одобруваат дури откако се исцрпени сите 
средства од 6%-ната буџетска резерва на политичко-
територијалната единица формирани врз основа на 
одредбите на Сојузниот општествен план за 1959 
година. 

18. Деловните банки ќе им одобруваат до 30 
септември 1963 година на заводите за социјално 
осигурување креди,ти од сите банкарски средства 
заради покривање на нивните расходи во случаите 
на недостаточен прилив на приходите. Рокот за 
враќање на овие кредити може да биде до 31 
декември 1963 година. Заводите што не ќе можат 
да ги исплатат овие кредити до крајот на 1963 
година, се должни исплатата да ја извршат во 
месечни рати до 31 декември 1964 година. 
' 19. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите да донесе поблиски 
прописи во поглед на намените и начините за 
кредитирање на самостојните установи. 

20. Народната банка ќ е ја кредитира безинте-
ресно федерацијата за покривање на нерамномер-
ниот прилив на приходите во однос на расходите во 
1963 година, со рок за враќање до крајот на буџет-
ската година. 

Народната банка ќе им одобри за сметка на 
федерацијата на Дирекцијата за суровини и на 
Дирекцијата за исхрана потребни кредити за зголе-
мување на постојните резерви, ррз основа на одлука 
на Сојузниот извршен совет или од органот што 
ќе го овласти тој. 

Дорастот на задолжувањата на федерацијата 
на крајот на годината по горните основи не може 
да биде поголем од зголемувањето на нејзините 
депозити ка ј Народната банка. 

21. За покривање на недостаточниот прилив на 
средствата на Општиот инвестиционен фонд во 
износ од 135 милијарди динари (одредбата на ставот 
3 од точката 6 на главата XIV на Со-јузниот опште-
ствен план за 1963 година) ќе се употребат вонред-
ните отплати на кредитите на стопанските органи-
зации за почетниот фонд на обртните средства — 
до износот од 120 милијарди динари. Овие отплати 
стопанските организации ќе ги дадат од издвоените 
средства на 10%-ната задолжителна резерва на 
фондовите. Остатокот на средствата до 135 мили-
јарди динари ќе го обезбеди Југословенската заед-
ница на осигурувањето со кредит од средствата на 
своите фондови и од резервите на сигурноста, под 
условите што ќе ги утврди сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

22. Народната банка ќе им обезбеди на Дирек-
цијата за суровини и на Дирекцијата за исхрана 
потребни кредити за формирале на привремени 
пазарни резерви во 1963 година. Роковите за вра-
ќање на овие кредити треба да бидат усогласени со 
движењата на тие резерви. 

23. Народната банка ќе и обезбеди на 'Југосло-
венската банка за надворешна трговија кредит во 
износ од 24 милијарди динари за кредитирање на 
извозот на, опрема^ 
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Рокот за враќање на кредитот од оваа точка 
од страна на Југословенската банка за надворешна 
трговија треба да биде усогласен со робовите за 
отплатување на кредитите дадени за извоз на 
опрема. 

24. Деловните банки можат да им одобруваат 
кредити на резервните фондови на општините и 
народните републики (на заедничките резерви на 
стопанските организации) заради обезбедување до-
полнителни' средства потребни за санации и покри-
вање на загубите во стопанството. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка банките 
можат да ги одобруваат од средствата предвидени 
во точката 2 на главата XIV на Сојузниот опште-
ствен план за 1963 година, како и од средствата 
наведени во точката 12 на оваа одлука. Роковите 
за враќање на овие кредити треба да бидат усогла-
сени со движењето на,средствата од кои се одобре-
ни кредитите, и не можат да бидат подолги од три 
години. 

Покрај тоа, деловните банки можат од сите бан-
карски средства да им одобруваат на овие фондови 
и кредити до височината од 50% од остварениот 
прилив на средствата на овие" фондови во 1962 
година, со' рок за враќање до 31 март 1964 година. 

25. Комуналните банки ќе одобруваат потрошу-
вачки кредити според важечките прописи од сите 
банкарски средства. 

26. Деловните банки можат од средствата пред-
видени во точката 2 на главата XIV на Сојузниот 
општествен план за 1963 година да одобруваат к р е -
дити од сите видови и за сите намени. 

Роковите за враќање на ови кредити мораат да 
бидат во согласност со роковите во кои е должна 
банката да ги врати средствата од кои се одобрени 
кредитите. 

Средствата на орочените депозити со рок по-
- краток од една година, како и средствата приба-

вени со издавање на обврзници ц благајнички за-
писи со рок пократок од една годин,а, деловните 
банки не Можат да ги користат за давање на кре-
дити за инвестиции во основни средства. 

27. Народната банка во 1963 година ќе ги кре-
дитира непосредно деловните банки заради регули-
рање на нивниот кредитен потенцијал и заради 
обезбедување на нивната ликвидност. 

Народната банка ќе им ги одобрува овие кре-
дити во потребни износи на оние деловни банки 

'кои во својата кредитна активност се придржуваат 
за мерките и научниците на општата кредитна 
политика определени со Сојузниот општествен план^ 
за 1963 година и со оваа одлука, како и за пропив 
сите и упатствата за нивното спроведување. 

Народната банка ќе применува еднаква инте-
ресна норма и провизија на сите кредити што им 
ги одобрува на деловните банки. 

28. Оценувањето на согласноста на кредитната 
политика на деловната банка со целите на кредит-
во-паричната политика во смисла на точката 26 
став 2 на оваа одлука, го врши Народната банка 
врз основа на определената документација и врз 
основа на прегледот на -книгите и документите за 
кредитното работење во самата деловна банка. На-
родната банка може да го врши ова оценување и 
кај оние деловни банки кои не користат кредити 
ниту ка ј неа ниту к а ј други банки, и без оглед 
на нивните кредитни барања. 

29. Ако народната банка смета дека кредит-
1 ната политика на деловната банка не е во соглас-

ност со мерките и научниците на општата кредитна 
политика утврдена со сојузниот општествен план, 
оо оваа одлука и со прописите донесени на нивното 
спроведување, ќе ја предупреди деловната банка 
ка/ згоа и ќе и определи рокГ во кој е должна да 
ја усогласи својата кредитна политика со мерките 
и Јнасочниците на општата кредитна политика. 

До истекот на рокот што и го определила на 
деловната банка заради усогласување на нејзината 
кредитна политика^ Народната банка може дава-
њето на . нови кредити на деловната банка да го 
услови оо преземање на соодветни мерки со кои ќе 

се обезбеди спроведувањето на општата кредитна 
политика. 

Ако деловната банка во определениот рок не ја 
усогласи својата кредитна политика со мерките и 
научниците на општата кредитна политика, На-
родната банка може на деловната банка да и го 
запре понатамошното давање на кредити а може, 
под условите предвидени во договорот, да бара и 
наплата на веќе дадените кредити. За тоа Народ-
ната банка ќе го извести извршниот совет односно 
народниот одбор заради преземање на мерките 
предвидени со закон. 

30. Усогласувањето на постојните кредитни од-
носи помеѓу банките со одредбите од оваа одлука 
ќе го извршат заинтересираните банки спогодбено. 

Поблиски упатства за регулирање на овие од-
носи ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

31. Кредитите за почетниот фонд на обртните 
средства на стопанските организации, како и соод-
ветниот износ на средствата од кои се одобрени 
тие кредити, Народната банка ќе ги пренесе врз 
Општиот инвестиционен фонд преку соодветните 
специјализирани банки. 

32. Кредитите што на стопанските организации 
им се одобрени до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе се користат на начинот и под 
условите под кои се одобрени. 

Заради'отстранување на пречките во финансии 
рањето на обртните средства н а . стопанските орга-
низации што би можеле да настанат при преминот 
кон спроведувањето на оваа одлука, деловните 
банки можат во оправдани случаи да го продолжат 
рокот за враќање на постојните кредити. 

33. Сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите ќе донесе поблиски прописи за 
средставата кои според важечките прописи можат 
да се орочуваат ка ј банките, како и за средствата 
што можат да се користат за уплатување на обврз-
ниците и благајничките записи. 

34. Се овластува Народната банка да издава 
технички упатства за постапката на одобрувањето, 
потребната документација и водењето на евиденција 
за кредитите предвидени со оваа одлука. 

35. Поблиски прописи за̂  спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

36. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 43 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

157. 
Врз основа на членот 14 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А ' 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБЕН КРЕДИТ НА РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 
1. Стопанската банка ца Народна Република 

Македонија може од средствата што во вид на кре-
дит ќе и ги стави на располагање Народната банка 
да му одобри на резервниот фонд на Народна Ре-
публика Македонија, и тоа на заедничките резерви 
на стопанските организации, посебен кредит во из-
нос од 800 милиони динари. 
4 Кредитот од ставот 1 на оваа точка резервниот 

фонд на Народна Република Македонија ќе го от-
платува во годишни рати во рок од 12 години, со 
интерес по нормата од 1% годишно. 
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2. Средствата на кредитот од точката 1 иа оваа 
одлука резервниот фонд. на Народна Република 
Македонија ќе ги употреби за давање санациони 
кредити на земјоделските "организации на терито- -
риј ата на Народна Република Македонија кои пре-
трпеле штета од поплави во есента на 1962 година. 

Резервниот фонд на Народна Република Маке-
донија ќе им ги одобрува овие кредити на земјодел-
ските организации со истите услови под кои и са-
миот го добил кредитот. 

3. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите^ на финансиите, по потреба, да до-
несе поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила1 осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 56 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар-, ' Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

158. 
Врз основа на членот Г2 став 2 и членот 14 од 

Законот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), во вр-
ска "со точката 17 од главата XII на Сојузниот оп-
штествен план за 1963 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА НА 
КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГ-
ЛЕН ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ФОНД 
1. На кредитите што им се даваат на рудниците 

на јаглен од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд интересот се пресметува ,по нормата од 1% 
годишно. 

По договорите за кредитите на рудниците на 
јаглен што се даваат од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд склучени пред денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, интересната норма од 
ставот Д на оваа точка ќе се применува: за креди-
тите во користење - од првиот ден на наредниот 
месец по влегувањето во сила на оваа одлука, а за 
кредитите во отплата - од денот на стасаноста на 
првиот ануитет кој стасува во 1963 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 49 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

159. 
Врз основа на членот 14 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА 
ЗАЛИХИТЕ НА ЈАГЛЕН НАД МИНИМАЛНИТЕ 

ЗАЛИХИ 
1. По кредитите што комуналните банки им ги 

одобруваат на определени стопански организации за 
формирање резерви на јаглен над минималните за-
лихи на јаглен утврдени според одредбите од На-
редбата за минималните запаси на јаглен ка ј опре-
делени стопански организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/58, 14/59 и 36/61), од 1 јануари 1963 го-
дина интерес ќе се пресметува по нормата од 2Vo 
годишна 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службен л-ист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 48 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, " Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ,, с. р. 

160. ^ 
Врз основа на ставот 2 точка 10 од главата XII 

на Сојузниот општествен план за 1963 година и 
членот 9 од Законот" за регулирање на определени 
обврски од Општиот инвестиционен фонд („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ШТО МО-
Ж А Т ДА СЕ ЗЕМААТ ПРЕДВИД ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ТРОШОЦИТЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАДБА 
1. Југословенската инвестициона банка и Југо-

словенската земјоделска банка ќе ги кредитираат 
пречекорувањата во трошоците на инвестиционата 
изградба настанати по 31 декември 1962 година, спо-
ред порано склучените договори за кредитирање на 
пречекорувањата, за инвестициите чие финанси-
рање се продолжува од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд во смисла на точ. 4 до 6 од гла-
вата XII на Сојузниот општествен план за 1963 го-
дина, ако тие п р е ч е к у в а њ а настанале како по-
следица од применувањето на сојузни прописи по-
ради кои дошло до промена: 

1) на цените на увозната опрема или на инве-
стиционите работи поради измена на царинската 
тарифа, тарифата за данокот на промет при уво-
зот или девизните курсеви; , 

2) на транспортните тарифи. 
2. Пречекорувањата во трошоците на инвести-

ционата изградба настанати до 31 декември 1962 го-
дина, што не се намирени до тој ден, ќе ги кредити-
раат Југословенската инвестициона банка и Југо-
словенската земјоделска банка под условите утвр-
дени во договорот за кредитирање на тие пречеко-
рувања, без оглед дали понатамошното финансирање 
на таа инвестициона изградба се продолжува од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд. 

3. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се 
применуваат и на пречекорувањата во трошоците 
на инвестиционата изградба договорени за гаранти-
раните инвестиции и на другите незавршени инве-
стициони објекти на териториите на Народна Репу-
блика Македонија, Народна Република Црна Гора и 
на подрачјето на Автономна Косовско-Метохиска 
Област, за кои договорите за кредит се склучени 
до крајот на 1960 година, како и за инвестициите 
на Другите недоволно развиени подрачја започнати 
врз основа на одредбата под 4 од точката 6 на од-
делот II ha главата XVII на Сојузниот општествен 
план за 1960 година. 

Одредбите од ставот 1 на оваа точка ќе се при-
менуваат на 'инвестиционата изградба чие креди-
тирање се продолжува од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд, како и на инвестиционата из-
градба чие кредитирање од тој фонд се запира. 

4. Поблиски прописи за применување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 

Р. п. бр. 52 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, с. р. 
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161. 
Врз основа на чл. 4 и 14 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДОМАЌИНСТВА ЗАРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТОТ И ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛО-

ВИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА 
ТУРИСТИТЕ 

1. Заради зголемување на капацитетот и подо-
брување на условите за сместување и исхрана на 
туристите во домаќинствата во местата во кои по-
стојат услови за развој на туризмот а постојните 
хотели и други угостителски, туристички и други 
објекти не можат да ги подмират потребите на ту-
ризмот, комуналните банки можат да им одобруваат 
кредити за намените и под условите што се предви-

v дени со оваа одлука, и тоа: 
1) на угостителските претпријатија - заради 

кредитирање на домаќинствата; 
2) непосредно на домаќинствата. 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на туризмот ќе ги определи подрачјата од-
носно местата во кои на домаќинствата можат да 
им се одобруваат кредитите од ставот 1 на оваа 
точка. 

Како домаќинство в о смисла на ставот 1 од оваа 
точка се подразбира домаќинството на сопствени-
кот и домаќинството на закупецот на стан односно 
зграда. 

2. Кредитите од точката ! на оваа одлука можат 
да се одобруваат ако домаќинството што врши ту-
ристички услуги може да го зголеми капацитетот 
и да ги подобри условите за сместување и исхрана 
на туристи. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на туризмот ќе издава^ 
врз основа на увидот во фактичната состојба, по-
тврда з-а исполнувањето на условите, од ставот 1 на 
оваа точка. 

3. Кредитите ^предвидени со оваа одлука кому-
налните банки можат да им ги одобруваат на дома-
ќинствата во местата што се наоѓаат на подрачјето 
за кое е основана банката. 

4. Кредитите од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се одобруваат за следните намени: 

1) за набавка на опрема (шпорет, намештај, по-
стелина и сл.); 

2) за воведување на водоводни и електрични 
инсталации, за набавка и инсталирање на санитар-
ни уреди и сл.; 

3) за други вложувања со кои се постигнува 
проширување на капацитетот или подобрување -на 
условите за сместување и исхрана на туристи. 

5. Кредитите од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се одобруваат: 

1) со рок за враќање до три ^години — до из-
носот од 200.000 динари по домаќинство; 

2) со рок за враќање над три години до пет го-
д-ини — до износот од 500.000 динари по домаќин-
ство. 

6. Отплатувањето на добиениот кредит ќе се вр-
ши во годишни рати. 

7. Комуналните банки можат на кредитите од 
точката 1 на оваа одлука да пресметуваат до 2% 
провизија годишно. 

8. Комуналните банки можат кредитите од точ-
ката 1 на оваа одлука да ги одобруваат од сите бан-
карски средства. 

9. Кон молбата за кредит од точката 1 на оваа 
одлука барателот е должен, покрај потврдата од 
точката 2 на оваа одлука, да поднесе и писмена об-
врска на старешината на домаќинството, заверена 
од органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на туризмот дека ќе 
врши услуги за исхрана и сместување на туристи 
к ќе обезбеди користење на тие услуги најмалку 45 

дена во годината, и тоа во периодот кој ќе може да 
биде пократок од времето на користењето на кре-
дитот. 

10. Корисникот на кредитот е должен на кому-
налната банка да И положи во готово најмалку 10^/t 
од износот на кредитот и да даде други обезбе-
дувања што ги бара банката. ? 

11. Кредитите одобрени врз основа на оваа од-
лука за купување на индустриски стоки комунал-
ната банка ги исплатува во барирани чекови. 

12. Комуналната банка што го одобрила креди-
тот е должна да ја контролира наменската употреба 
на средствата на одобрениот кредит, а органот што 
ја дал потврдата од точката 2 односно што ја ове-
рил обврската од точката 9 на оваа -одлука — ќе 
го контролира извршувањето на обврската на ко-
рисникот на кредитот.во поглед на вршењето на 
услугите на туристите во смисла на дадената обвр-
ска и одредбите од оваа одлука. 

13. Се овластува Народната банка да издаде те-
хнички упатства за одобрување на кредитите од точ-
ката 1 на оваа одлука и за водење посебна евиден-
ција за тие кредити. 

14. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите, во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за трго-
вија и туризам, да донесе, по потреба, поблиски 
прописи за спроведување на оваа одлука. 

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 53 
12 март 1963 година 

Белград к 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, с. р. 

162. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Со-

јузн-иот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1963 ГОДИНА 

1. На стопанските организатори за производство 
на- греж (филанди) им се одобрува регрес од 3.000 
динари за секој килограм продаден и испорачан 
греж од домашно производство. 

2. Вкупниот износ на регресот од точката 1 на 
оваа одлука не може вв 1963 година да го надмине 
износот од 210 милиони динари. 

Исплатата на регресот се врши на товар на 
средствата на сојузниот буџет. 

3. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, ќе донесе 
поблиски прописи за примена на оваа одлука и ќе. 
определи одделни корисници на регресот од точ-
ката 1 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за давање ре-
грес за греж („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/62). 

5. Оваа одлука влегува во силач со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 

Р. п. бр. ео 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, о. џ. Едвард Кардељ, е. р. 



Страна 176 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 'Среда, 27 март 1963 

163. 
Врз основа на членот 13 од Законот за банките 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/02 и 5и.ч52), по 
предлог од Народната банка, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА 
НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕ-
СТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕ-

ДИТНИТЕ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ 
1. Во Одлуката за Тарифата на максималните 

Провизии и надоместоци за услугите во вршењето 
на кредитните и други банкарски работи (. Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/6,1, 16/62 и 28/62) во точката 
21 став 1 по зборовите: „во 1962" се додаваат 'зборо-
вите: „и 1963". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ^ Н Р Ј " . 

Р. п бр. 47 
12 март 1953 година . 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

164. 

Врз основа на членот 27 став 1 од Законот за 
претпријатијата за патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува ф 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 
1. Во Одлуката за определување на височината 

на надоместоците што се плаќаат за друмски мо-
торни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/61, 
8/62 и 16/62) во точката 4 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

,,Одредбите од ставот 1. на оваа точка, согласно 
се применуваат и на професионалните противпожар-
ни единици, противпожарните единици на добровол-
ните противпожарни друштва, KaiKo и на противпо-
жарните моторни возила на противпожарните еди-
ници на стопанските, организации и установи што 
имаат своја противпожарна служба организирана 
според прописите за заштита од пожар." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1863 година. 

Р. п. бр. 46 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

165. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за со-
јузниот буџет за 1963 година (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК 
НА НЕГАТИВНАТА РАЗЛИКА ЗА УВЕЗЕНАТА 
КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1963 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за надоместокот на негативната 
разлика за увезената концентрирана храна за до-

биток за потребите на земјоделството во 1963 година 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) во точката 2 
став 3 износот „1.400" се заменува 'со износот: 
„3.000". 

2. Оваа одлука--влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 50 
12 март 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

166. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од 

Уставниот закон, во врска со членот 17 став 1 од 
Законот за избирачките списоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/461), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕВИЗИЈА 

И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ 
СПИСОЦИ 

1. Во Одлуката за ревизија и препишување на 
избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/G3) по точката 14 се додаваат два нови оддели со 
по една нова точка, кои гласат: 

„2а. Избирачки списоци во државните органи, 
здруженијата и општествено-политичките органи-

зации 
14а. Заради приготвување на ' изборите за чле-

нови на соодветните собори на претставничкото 
тело на политичкотериторијалните единици, во кои 
ќе учествуваат и лица запослени во државни орга-
ни, здруженија и општествено-политички организа-
ции, во секој државен орган, здружение на стопан-
ски организации или установи, здружение на гра-
ѓани и во општествено-политичка организација ќе 
се формира комисија за изработка на избирачкиот 
список, која до 10 април 1863 година ќе го состави 
избирачкиот список во кој се запишуваат сите лица 
запослени во државниот' орган, здружението или 
општествено-политичката организација што имаат 
избирачко право. 

Комисијата за изработка на избирачкиот спи-
сок ќе и го достави до 15 април 1863 година избирач-
киот список на потврда на општинската комисија 

< за избирачки списоци. 
Во поглед на формирањето на^ комисијата за из-

работка на избирачкиот список и составувањето на 
избирачкиот список во државен , орган, здружение 
или општест-вено-политичка организација, согласно 
важат одредбите од чл. 112 и 113 на Општиот закон 
за уредувањето на општините и околиите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2)6/55, 28/57, 24/59 и 47/59). 

26. Избирачки списоци на активните офицери, по-
дофицери, воените службеници и на граѓанските 
лица на служба во Југословенската народна армија 

146. Заради приготвување на изборите за чле-
нови на соодветниот собор на претставничкото тело 
на политичкотериторијалните единици, во кои ќе 
учествуваат и активните офицери, подофицери, 
воените службеници и граѓанските лица на служба 
во Југословенската народна армија — со служба во 
воени единици и воени установи, во тие единици и 
установи ќе се формира комисија за изработка на 
избирачкиот список, која до 16 април 196Q година 
ќе го состави избирачкиот список во кој се запи-
шуваат активните офицери, подофицери, воените 
службеници и граѓанските лица на служба во Југо-
словенската народна армија — с о служба во воената 
единица односно установа, што имаат избирачко 
право. 

Поблиски прописи за составувањето и потврду-
вањето на избирачкиот список на лицата запослени 
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во воена единица или воена установа ќе донесе 
Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 66 
25 март 1963 година 

Белград г 

Сојузен извршен совет 
^ Секретар, ^ , Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

167. 

Врз основа на одредбите под 1 и 3 од точката 1 
на главата XVII на Сојузниот општествен план за 
19(03 година, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПОШТЕНСКА ТАРИФА 
ЗА ВРЕМЕ НА НЕДЕЛАТА НА ДРВЕНИОТ КРСТ 

1. За сите поштенски пратки, освен оние што 
ги упатуваат државни органи или самиот Југосло-
венски црвен крст, предадени на пошта во текот на 
неделата на Црвениот крст од 5 до 11 мај 1963 го-
дина, ќе се плаќа, покрај редовната поштарина, 
уште и 5 динари во корист на Југословенскиот цр-
вен крст. 

За оваа цел ќе се употребуваат посебните марки 
на Југословенскиот црвен крст. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 61 
12 март 1963 година 

Белград 
' Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

168. 

Откога ја разгледа и усвои програмата за ор-
ганизација на работата на приготвување на опште-
ствениот план на стопанскиот; развој на Југослави-
ја за периодот од 1964 до 1970 година што ја изра-
боти Сојузниот завод за стопанско планирање и 
'мислењето на Одборот на Сојузниот" извршен со-
вет за општествен план, Сојузниот извршен совет, 
на седницата од 12 март 1963 година, донесе 

З А К Л У Ч О К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА 
ПРИГОТВУВАЊЕ НА СЕДУМГОДИШНИОТ ПЛАН 
НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1964 ДО 1970 ГОДИНА 

1. На Сојузниот завод за стопанско планирање 
-му се става во задача да преземе потребни мерки 
за организирање и координирање на работата на 
приготвување и изработка на предлогот на седум-
годишниот план на стопанскиот развој. 

2. Со оглед на обемноста и сложеноста на (ра-
' 5отите на изработка на предлогот на седумгоди-
шниот план, како и на нивното значење, на овие 
работи треба да им се обезбеди приоритет во 1963 
година. За таа цел сите сојузни органи и установи 
треба да ги усогласат задачите од своите годишни 
планови за работа со задачите што произлегуваат 
за нив во врска со приготвувањето на предлогот^ 
на седумгодишниот план. 

- 3, Советот им препорачува ћа републичките из-
вршни совети, едновремено со пристапувањето кон 
работа на приготвување на предлогот на седумго-
дишниот план во федерацијата, да преземат мерки 
и во народните републики да се пристапи кон ра-
бота на приготвување на републичките седумго-
дишни планови, и работата на сојузните и репуб-
личките планови да се усогласува по пат на што 
потесна соработка помеѓу соодветните сојузни и ре-
публички органи. Исто така, уште во почетната 
фаза на работата на приготвување на седумгоди-
шниот план треба да се пристапи кон соодветни 
подготовки и во околиите и општините, како и во 
стопанските и други организации, водејќи сметка 
за потребата од усогласување и проширување на 
таа работа врз основа на концепцијата на стопан-
скиот развој на земјата за седумгодишен период 
и методологијата на планирањето, кога соодвет-
ните решенија за тоа ќе бидат усвоени. 

4. Во приготвувањето на седумгодишниот план 
на стопанскиот развој треба, во сите фази на рабо-
тата, да се оствари соработка со Сојузната стопанска 
комора, синдикатите и Постојаната конференција на 
градовите, а, по потреба, да се обезбеди соработка и 
на други организации што можат да придонесат во 
работата на приготвување на седумгодишниот план. 

Сојузниот завод за стопанско планирање треба, 
во договор со Сојузната стопанска комора, да пре-" 
земе мерки и да го определи начинот за непосредно 
вклучување на соодветните совети на гранки, де-
ловни'заедници и друг'4 организации на здружените 
претпријатија1 во работата на приготвување на се-

думгодишниот план. 
Исто така, во приготвувањето на седумгодиш-

ниот план треба да се оствари што потесна соработ-
ка со економските институти, институтите на при-
родни, технички и други општествени науки, како 
и, со соодветните стручњаци, научни и други јавни 
работници. 

5. Работите на приготвување на предлогот на 
седумгодишниот план треба временски да се рас-
поредат така што до крајот на октомври 1963 годи-
на поблиску и ^определено да се разработи осно-
вната концепција на развојот во варијанти, врз ос-
нова на што ќе се донесе конечна' одлука за оп-
штата линија на економската политика за периодот 
од 1964 до Ш 0 година. 

Кога оваа конечна одлука ќе се донесе, ќе се 
пристапи кон непосредна изработка на предлогот 
на седумгодишниот план. 

6. Во понатамошната разработка на организаци-
јата на работата на приготвување на седумгодиш-
ниот план треба да се предвиди начинот за изнесу-
вање одделни прашања на соодветна стручна дис-
кусија, како и роковите и начинот на изнесувањето 
на предлогот на седумгодишниот план на јавна ди-
скусија, 

7. На Управата за персонални работи на Сојуз-
ниот извршен совет и се става во задача да му да-
де сестрана помош на Сојузниот завод за стопанско 
планирање во решавањето на прашањето на кадри-
те, за да се оспособи што побрзо за извршување на 
работите кои со програмата за организација на ра-
ботата на приготвување на седумтодишниот план 
му се ставени во задача. 

Ђ- п. бр. 62" 
12 март 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ,^ с. р. Едвард Кардељ, с. р. 



Страна 176 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 'Среда, 27 март 1963 

169. 

Врз основа на членот 49 став 4 од Уредбата за 
"книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 точка 39 
од Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), 
во врска со членот 34 од Законот за придонесот од 
Доходот на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63) сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Како стопански организации, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) претпријатија и дуќани; 
2) задруги (занаетчиски, набавно-продажни, зе-

мјоделски и други стопански задруги); 
3) деловни банки, Поштенската штедилница, Ју -

гословенската лотарија, осигурителни заводи, заед-
ници на осигурувањето и Југословенската заедница 
на осигурувањето; 

4) деловни здруженија, електростопански заед-
ници и други заедници што остваруваат вкупен при-
ход и вршат расподелба на доходот на начинот про-
пишан за стопанските организации; 

5) погони и деловни единици со самостојна пре-
сметка; 

6) претпријатија и погони во пробно производ-
ство; 

7) работнички ресторани и мензи; 
- 8) сервиси на станбени заедници од "^"членот 24 

став 1 од Општиот закон за станбените заедници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59); 

9) организации на ученици и студенти што вр-
шат стопанска дејност или дејности слични на сто-
панска; 

10) самостојни установи и брганизации што спо-
ред принципите стопанско работење редовно и трај-
но остваруваат доход. 

Член 2 
Со периодичната пресметка стопанската органи-

зација привремено го утврдува вкупниот приход и 
врши расподелба на доходот според важечките про-
писи а на начинот пропишан со овој правилник. 

Конечно утврдување на вкупниот приход и ра-
споделба на доходот се врши годишно според посе-
бните сојузни прописи за завршната сметка на сто-
панските организации. 

Член 3 
,Стопанската организација составува периодична 

пресметка врз основа на податоците од своите де-
ловни книги и од другите евиденции. 

Член 4 
Погонската односно деловната единица што са-

мостојно го утврдува вкупниот приход и врши ра-
споделба на доходот, е должна самостојно да ја со-
ставува и својата периодична пресметка во смисла 
на одредбите од овој правилник. 

Погонската односно деловната единица од ста-
вот 1 на овој член е должна ка ј надлежната фи-
лијала на Народната банка како основна органи-
зациона единица на Службата на општественото 
книговодство (во понатамошниот текст: Службата) 
Да отвори своја посебна жиро-сметка. 

Член 5 
Стопанската организација што има погони со 

самостојна пресметка или што според важечките 
прописи го утврдува вкупниот приход и доход и 
врши расподелба на доходот посебно според дејно-
стите што се третираат различно во поглед на пре-
сметувањето или користењето на придонесот од до-

ходот, е должна, покрај периодичната пресметка на 
погонот со самостојна пресметка, да составува по-
себни периодични пресметки според тие дејности, 
и тоа заклучно со пресметката на придонесот од 
доходот. Покрај тоа, стопанската организација со-
ставува и заедничка периодична пресметка за деј-
ностите што немаат статус на погон со самостојна 
пресметка во која ќе ги искаже збировите на од-
делни елементи до збирот на чистиот приход па тие 
дејности и така добиениот -збир на чистиот при-
ход ќе го користи според важечките прописи. 

И. Периоди и рокови на пресметката 
I 

Член 6 
Стопанските организации составуваат периоди-

чни пресметки тримесечно (задолжителен пресмет-
ковен период). 

Стопанските организации можат периодичните 
пресметки да ги составуваат и за пократки периоди 
(незадолжителен пресметковен период), но не за 
периоди пократки од еден месец. 

Од периодичните пресметки составени за неза-
дожителни пресметковни периоди произлегуваат 
сите права и обврски на стопанската организација 
како и од периодичната пресметка. 

Стопанските организации не составуваат пери-
одична пресметка за четвртото тримесечје. 

Чл,ен 7 
Стопанските организации ја поднесуваат пери-

одичната пресметка во рок од 20 дена од денот на 
истекот на пресметковниот период (задолжителниот 
или" незадолжителниот). 

Ако рокот за поднесување на периодичната пре-
сметка паѓа во денови на неделниот одмор или др-
жавен празник, како рок за поднесување на пери-
одичната пресметка се смета првиот нареден ра-
ботен ден. 

Член 8 
По исклучок од одредбата на членот 7 став 1 

на овој правилник, периодична пресметка можат да 
поднесуваат во -рок од 25 дена од денот на истекот 
на пресметковниот период следните стопански орга-
низации: 

1) стоковните куќи (611—40); 
2) претпријатијата за трговија со нафта и де-

ривати на нафта (611—50); 
3) туристичките претпријатија и бира (630—10); 
4) стопанските организации што имаат во свој 

состав три до пет погонски или деловни единици со 
самостојна пресметка или вршат дејности за кои по-
себно се пресметува придонесот од доходот. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на членот 7 став 1 

и членот 8 на овој правилник, периодична пресмет-
ка можат, да поднесуваат во рок од 30 дена од де-
нот на истекот на пресметковниот период следните 
стопански 'организации: 

1) стопанските организации од гранката произ-
водство, пренесување и дистрибуција на електрич-
на енергија (111—00); 

2) претпријатија за обработка на тутун (129—10); 
3) претпријатијата за геолошки и рударски и-

стражувања (131—10); 
4) стопанските организации од областа на зе-

мјоделството и рибарството (област 2); 
5) стопанските организации од областа на шу-

марството (област 3); 
6) стопанските организации од областа на^ гра-

дежништвото (област 4), освен стопанските органи 
зации од гранката проектирање (411—00); 

7) стопанските организации од гранката желе-
знички сообраќај (511—00); 

8) претпријатијата за превоз на стоки во пре-
куморска пловидба (512—30); 

9) претпријатијата за спасување и влечење бро-
дови (512—40); 

10) претпријатијата за превоз на патници и сто-
ки по внатрешните пловни патишта (513—10); 
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11) стопанските организации од гранката возду-
шен сообраќај (514—00); 

12) стопанските организации од гранката по-
штенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
(519—90); 

13) стопанските организан^Ѕк од гранката надво-
решна трговија (613—00), освен претпријатијата за 
застапување на странски фирми (613—30); 

14) деловните здруженија (615—10); 
15) стопанските организации од гранката гра-

дежно занаетчиство (740—00); 
16) осигурителните заводи, заедниците на оси-

гурувањето и Југословенската заедница на осигу-
рувањето (013—20); 

17) стопанските организации што имаат во свој 
состав повеќе од пет погонски или деловни единици 
со самостојна пресметка или вршат дејности за кои 
посебно се пресметува придонесот од доходот. 

Член 10 
Како погонска или деловна единица, во смисла 

на чл, 4 и 5, членот 8 точка 4 и членот 9 точка 17 
на овој правилник, се подразбира и дел на прет-
пријатието за кој не се составува периодична пре-
сметка според одредбите на чл. 4 и 5 од овој пра-
вилник. 

Член И 
По исклучок од одредбите на чл. 7 до 9 од овој" 

правилник, здравствените установи можат да ја 
поднесуваат периодичната пресметка во рокот пред-
виден во Одлуката за определување на прописите 
за финансирањето на стопанските организации што 
не се применуваат врз здравствените установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/61 и 11/62). 

Член 12 
Роковите за поднесување на периодичната пре-

сметка определени во чл. 7 до 11 од овој правил-
ник, важат и за поднесување на периодичната пре-
сметка на погонските ,односно деловните единици 
,со самостојна пресметка, како и за поднесување на 
периодичната пресметка за определени дејности на 
стопанската организација (член 5). 
I Член 13 

Во исклучително оправдани случаи, Службата 
може на стопанската организација да и одобри про-

должување на рокот за поднесување на периодич-
ната пресметка определен со овој правилник на ј -
долго за 10 дена. 

На стопанската организација што произведува 
за определени потреби на Југословенската народна 
армија, продолжувањето на рокот за поднесување 
на периодичната пресметка од ставот 1 на овој член 
и го одобрува Воениот сервис на Народната банка. 

Член 14 
Броевите во заграда во чл. 8 и 9 на овој пра-

вилник по називите на областите, гранките, групите 
односно подгрупите на стопанските организации 
претставуваат ознаки на дејностите од Номенкла-
турата за распоредување на стопанските и други 
организации и државните органи според дејностите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63). 

III. Поднесување на периодичната пресметка 

Член 15 
Стопанската организација и ја поднесува пери-

одичната пресметка на Службата на чие подрачје 
е седиштето на стопанската организација односно 
ка ј која има жиро-сметка. 

Како седиште на стопанската организација се 
подразбира местото кое како такво е запишано во 
регистарот на стопанските организации. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
1член, стопанската организација што произведува за 
определени потреби на Југословенската народна ар-
мија и ја поднесува периодичната пресметка на Наѓ 

родната банка — Воениот сервис во Службата ка ј 
која се врши финансиското работење на стопанската 
организација. 

Погонската односно деловната единица што са-
мостојно,то утврдува вкупниот приход и го распо-
делува доходот е должна, преку Службата ка ј која 
има жиро-сметка, да и ја достави својата периоди-
чна пресметка на онаа Служба ка ј која има жиро-
сметка стопанската организација во чиј состав е 
таа единица, без оглед дали во таа периодична пре-
сметка е искажана загуба или не. 

Ако во периодичната пресметка на погонската 
односно деловната единица од ставот 4 на овој член 
не е искажана загуба, Службата ка ј која има жиро-
сметка стопанската организација во чиј состав е 
таа единица врз периодичната, пресметка ја ста-
ва клаузулата: „Нема загуба", а потоа периодична-
та пресметка ја доставува до Службата ка ј која 
погонската односно деловната единица има жиро-
сметка. 

Ако вр периодичната пресметка на погонската 
односно деловната единица од ставот 4 на овој член 
е искажана загуба, претходно, во смисла на одред-
бите од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации, ќе се изврши покривање на 
загубата. Службата ка ј која стопанската организа-
ција има жиро-сметка врз периодичната пресметка 
на погонската односно деловната единица ја става 
клаузулата: „Пресметувањето е извршено за сто-
панската организација како целина", потба и го до-
ставува на Службата ка ј која погонската односно 
деловната единица има жиро-сметка. 

Службата ка ј која стопанската организација 
има жиро-сметка е должна во рок од 5 дена-од де-
нот на приемот на последната периодична пресмет-
ка на стопанската организација или на нејзините 
погонски односно деловни единици да ги врати пе-
риодичните пресметки на погонските односно де-
ловните единици со испишаната соодветна клаузула 
на Службата, ка ј која тие погонски односно деловни 
единици имаат жиро-сметка, г 

Периодичната пресметка составена за одделни 
дејности според одредбите од членот 5 на овој пра-
вилник стопанската организација ја поднесува со 
заедничката периодична пресметка до Службата ка ј 
која има жиро-сметка, односно до Воениот сервис 
од ставот 3 на овој ,член. 

Преглед и контрола, на периодичната пресметка 
на стопанските организации врши Службата според 
одредбите од Законот за општественото книговод-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62), од овој 
правилник и од другите сојузни прописи. 

Член 16 
Стопанската организација ја поднесува перио-

дичната пресметка на обрасците пропишани со овој 
правилник. 

Ако периодичната пресметка не ги содржи сите 
пропишани обрасци или суштествените елементи во 
одделни обрасци, ќе се смета дека е непотполна. 

Непотполната периодична пресметка на стопан-
ската организација, макар била поднесена и во про-
пишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена. 

IV. Наплата на приходите на буџетите и фондовите 
Член 17 

Службата врши наплата на приходите на буџе-
тите и фондовите по налозите што стопанската ор-
ганизација ги дава врз основа на периодичната пре-
с м е т а , завршната сметка или своите посебни изве-
штаи, како и по налозите што се издаваат врз осно-
ва на решенијата од надлежните органи. L 

Службата ги наплатува приходите на буџетите 
и фондовите од паричните средства на стопанската 
организација. 

Ако стопанската организација на својата жиро-
сметка нема или нема достаточно парични средства 
за уплата на стасаните обврски спрема општестве-
ната заедница или за подмирување на други ста-
сани обврски по решенијата донесени во судска, у-
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правна или административно-казнена постапка, е 
должна од сметката на издвоените средства да пре-
несе во корист на жиро-сметката расположиви сред-
ства до износот потребен за исплата на тие обврски, 
и тоа: паричните средства на амортизацијата што 
му припаѓаат на деловниот фонд, уплатениот износ 
на незадолжителниот дел на резервниот фонд, сло-
бодните средства од девизната сметка пресметани во 
динари според пресметковниот курс, средствата на 
чистиот приход што стопанската организација мо-
ж е да ги користи како обртни средства во смисла 
на Одлуката за употреба на чистиот приход за о-
бртни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) 
и паричните средства на фондот за заедничка по-
трошувачка. Стопанската организација го избира ре-
дот по кој ќе ги пренесе тие средства на жиро-
сметка. 

Ако стопанската организација не и издаде на 
Службата к а ј која има жиро-сметка соодветни на-
лози за пренесување на средствата според ставот 3 
на овој член заради подмирување на стасаните об-
врски, Службата, согласно со одредбите од чл. 95 и 96 
на Законот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ% бр. 10/61 и 53/62) и со 
одредбите од , Законот за општественово книговод-
ство, сама ќе изврши пренесување на средствата на 
жиро-сметка, и тоа по следниот ред: 

1) средствата на чистиот приход што стопан-
ската организација може да ги користи како обрт-
ни средства во смисла на Одлуката за употреба на 
чистиот приход за обртни средства; 

2) паричните средства на амортизацијата што 
му припаѓаат на деловниот фонд; 

3) уплатениот износ на незадолжителниот дел 
на резервниот фонд; 

4) слободните средства од девизната сметка, пре-
сметани во динари според пресметковниот курс; 

5) паричните средства на фондот на заедничката 
потрошувачка. 

Службата потоа ќе изврши наплата на стаса-
ните обврски. 

Паричните средства на фондот на заедничката 
потрошувачка стопанската организација е должна 
во наредниот пресметковен период да ги врати на 
товар на својата жиро-сметка во корист на издво-
ените средства. / 

Користените средства на незадолжителниот дел 
на резервниот фонд ќе му се вратат на тој фонд 
веднаш по стекнувањето на средствата на жиро-
сметката. 

Член 18 
Приходите на буџетите и фондовите и другите 

обврски се наплатуваат од стопанските организации 
по следниов ред: 

1) данок на промет; 
2) придонес за буџетите од личниот доход; 

I 3) придонес за социјално осигурување; 
4) придонес за станбена изградба; 
5) средства за давање надоместок на сообраќај-

ните стопански организации за повластиците во со-
обраќај; 

6) средства на амортизацијата; 
7) интерес на деловниот фонд; 
8) придонес за посебните општествени фондови; 
99 царина; 
10) придонес за експлоатација на рудното бо-

гатство (руднички придонес); 
11) придонес од доходот; 
12) придонес на вонредниот приход; 
13) придонес за општествените инвестициони 

фондови; 
14) средства за заедничките резерви на стопан-

ските организации; 
15') придонес за задолжителните фондови на сто-

панските организации; 
г- .16) придонес за коморите. 

Член 19 
Налозите на стопанската организација за упла-

. тување на приходите на буџетите и фондовите и 
на другите обврски од членот 1в на овој правилник 
Службата ги извршува пред сите други налози на 
стопанската организација. 

По судските одлуки со кои се дозволува извр-
шување заради подмирување на обврските на сто-
панската организација, наплатата на тие обврски ќе 
се изврши по наплатата на обврските од членот 18 
на овој прав-илник. 

Член 20 
При наплатата на обврските од членот 18 на 

овој правилник Службата ќе се придржува за про-
пишаниот ред, без оглед дали се во прашање обвр-
ски што произлегуваат од последната периодична 
пресметка, од претходните периодични пресметки, 
завршната сметка на стопанската организација ллц 
ОД другите пресметки според важечките прописи. 

Член 21 
По исклучок, стопанската организација може 

пред наплатата на обврските според членот 19 од 
овој правилник да ги користи паричните средства 
од својата жиро-сметка за следните исплати на: 

1) личните доходи пресметани според важечките 
прописи, што не можеле да бидат подмирени со 
средствата предвидени со посебни сојузни прописи 
(средствата на резервниот фонд, средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации и 
слично); - . „ ' 

2) личните примања што ги товарат трошоците 
на работењето на стопанската организација; 

3) судските такси по споровите; 
4) стипендиите според важечките прописи и до-

говори; 
5) подвозните трошоци стасани за плаќање во 

корист на домашни стопански организации реги-
стрирани за превоз на стоки и во корист на стран-

ѕ ски шпедитер!!; : 
6) потрошокот на електрична енергија; 
7) поштенско-телеграфско-телефонските тро-

шоци; 
8) издатоците за финансирање на училишта и 

други форми за образование на стручните кадри, 
кои според важечките прописи можат да се подми-
руваат на товар на трошоците на работењето; 

9) другите обврски во посебни случаи што ќе ги 
определи сојузниот Државен секретаријат за рабо-

1 тќте на финансиите. 
Член 22 

Стопанската организација ги уплатува оддел-
ните видови на приходите на буџетите и фондовите 
во височината искажана во периодичната пресмет-
ка, освен ако со посебни сојузни прописи не е 
определено поинаку. 

За месеците во рамките на пресметковниот пе-
риод стопанската организација е должна да упла-
тува аконтации на придонесот од доходот според 
одредбите од овој правилни-к и аконтации на при-
донесот на вонредниот приход според посебните про-
писи на сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите за пресметувањето и плаќањето 
на тој придонес. 

Член 23 
Придонесот од доходот го уплатува стопанската 

организација во височината искажана во периодич-
ната пресметка. 

Стопанската организација е должна да уплатува 
месечни аконтации на придонесот од доходот. Акон-
тациите се уплатуваат до 25-иот ден во месецот за 
изминатиот месец. Стопанската организација што 
има- продолжен рок за поднесување на периодич-
ната пресметка и стопанската организација што не 
ќе ја поднесе во рокот периодичната пресметка, 
уплатуваат месечни аконтации на придонесот од 
доходот се додека не ја поднесат пери,одичната 
пресметка. 
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Одредбите од ставот 2 на овој член се однесуваат 
и на стопанските организации од членот 27 на За-
конот за придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации, што придонесот од доходот го уплату-
ваат во корист на општината. 

Износот на месечната аконтација на придонесот 
од доходот се утврдува: 

1) во периодот до поднесувањето на првата пе-
риодична пресметка ;— во височина на една девет-
т и ^ на износот на придонесот од доходот според 
периодичната пресметка за периодот јануари—сеп-
тември на изминатата година ако стопанската орга-
низација ги поднесувала периодичните пресметки 
во текот на изминатата година, а по поднесувањето 
на завршната сметка за изминатата година — во 
височина на една дванаесетти^ на износот на при-
донесот од доходот според завршната сметка. Сто-
панската организација што ги поднесува периодичг 
ните пресметки месечно, го уплатува придонесот од 
доходот во височина на тој придонес утврден во ме-
сечната периодична пресметка; 

2) во периодот по поднесувањето на периодич-
ната пресметка — во височина што според придоне-
сот од доходот за изминатиот пресметковен период 
му одговара на месечниот дел на тој придонес. Како 
претходен пресметковен период се подразбира пе-
риодот од 1 јануари до крајот на месецот за кој е 
поднесена периодичната пресметка. 

Стопанската организација што во текот на из-
минатата година не поднесувала периодична пре-
сметка, е должна аконтацијата на придонесот од 
доходот да ја уплатува врз основа на податоците од 
завршната сметка за изминатата година. 

Член 24 
Ако врз основа на периодичната пресметка се 

утврди дека аконтациите на приходите на буџетите 
и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пре-
сметковен период, се помали од износите утврдени 
со периодичната пресметка, ќе се изврши наплата 
на разликата, а ако^у платените аконтации се пого-
леми — ќе се изврши враќање на разликата или 
таа разлика ќе се признае во отплата на износот 
што подоцна стасува за плаќање. 

Член 26 
Приходите на буџетите и фондовите не можат 

да се уплатуваат пред истекот на периодот на кој 
се однесуваат. 

Член 26 
Стопанската "организација уплатува данокот 

на промет врз основа на извештајот даден на по-
себниот образец што е пропишан со овој правилник, 
и тоа за периодот за' кој стасала обврската за пла-
ќање. 

Стопанската организација е должна во рок од 
20 дена по истекот на секои 10 дена да го пресмета 
данокот на промет стасан во текот на изминатите 
10 дена и да и достави на Службата извештај за 
пресметаниот данок со налог за негова уплата. 

Стопанската организација што е должна да 
плаќа данок на промет повремено — од случај до 
случај, е должна тој данок за изминатиот месец да 
го уплати до 5-иот ден во наредниот месец, подне-
сувајќи и на Службата посебен извештај за тоа. Во 
овој извештај стопанската организација е должна 
да назначи дека нејзината обврска за плаќање на 
тој данок е повремена. 

Стопанската организација е должна да го пре-
смета меѓуфазниот данок на Нромет на сопствените 
производи при изработката на други, производи, и 
тоа До 2'0-иот ден во месецот за изминатиот месец, 
и да и достави на Службата извештај за пресмета-
ниот данок со налог за негова уплата. 1 

Стопанската организација што е должна да 
плаќа само општ данок на промет според делот I 
од Тарифата за данокот на промет, ќе поднесува из-
вештај на посебен образец секој месец, во рок од 
10 дена по истекот на месецот за изминатиот месец, 
заедно со налогот за уплата на тој данок. 
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Член 2? 
Стопанските организации што ги извршуваат 

обврските спрема општествената заедница во пау-
шален износ (паушалисти), ги извршуваат тие обвр^ 
ски со уплатување на износите што ги определил 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на финансиите. 

Стопанската организација од ставот 1 на овој 
член ја плаќа аконтацијата на придонесот од дохо-
дот и другите обврски содржани во паушален ,из-
нос — во еднакви месечни износи, ако органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на финансиите не определи поинаку. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на финансиите е дол-
жен да и достави на Службата список на стопан-
ските организации што ги плаќаат обврските од 
ставот 2 на овој член во паушален износ. 

Се додека органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на финанси-
ите не и достави на Службата податоци за паушал-
ните износи на обврските за стопанските организа-
ции од ставот 3 на овој член, Службата нема да 
врши наплата на аконтациите на овие обврски. 

Член 28 
При поднесувањето на периодичната пресметка 

стопанската организација и поднесува на Службата 
и налог со кој остварениот чист приход го прене-
сува од својата жиро-сметка врз посебна сметка кај 
Службата. 

Од средствата на чистиот приход издвоени во 
текот на годината на посебна сметка кај Службата 
стопанската организација го пренесува на својата 
жиро-сметка износот на" личните доходи содржани 
во наплатените производи и услуги, утврден според 
периодичната пресметка. 

Покрај тоа, стопанската организација може да 
ги пренесе во корист на својата жиро-сметка сите 
други средства на чистиот приход што ќе останат 
по издвојувањето според ставот 2 на овој член и 
да ги користи според важечките прописи. 

Член 29 
Ако стопанската организација не ги плати во 

рок стасаните обврски спрема буџетите и фондови-
те, е должна да пресмета и уплати казнен интерес 
во височината и на начинот што се определени со 
посебни сојузни прописи. 

Казнениот интерес наведен во ставот 1 од овој 
член не се пресметува на средствата што им при-
паѓаат на фондовите на стопанската организација 
ниту на средствата на амортизацијата. 

V. Обрасци за составување на периодичната 
пресметка 

Член 30 
За составување на периодичната пресметка сто-

панската организација ги употребува следниве 
обрасци: 

1) образец ППР-1 — Претходна пресметка и по-
датоци за составување на периодичната пресметка; 

2) образец ППР-2 — Утврдување на вкупниот 
приход и расподелба на доходот; 

3) образец ППР-3 - Утврдување на неподмире-
ните лични доходи; 

4) образец ППР-4 — Извештај за данокот на 
промет и царината; 

5) образец ППР-5 — Бруто биланс. 
Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се 

отпечатени кон овој правилник и се негов ,составен 
дел. 

Член 31 
Обрасците наведени во членот 30 од овој пра-

вилник ги пополнуваат и стопанските организации 
со редовна пресметка и стопанските организации 
што своите обврски спрема општествената заедница 
ги изврзуваат во паушален износ (паушалисти^ ј 
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Член 32 
Стопанската организација И поднесува на Слу-

жбата периодична пресметка на пополнетите обра-
сци ППР-1, ППР-2 и ППР-5. 

Пополнетиот образец ППР-2 се поднесува во три 
примероци, а пополнетите обрасци ППР-1 и НПР-5 
се поднесуваат во по еден примерок. 

Образецот ППР-3 стопанската организација го 
поднесува само ако според периодичната пресметка 
не остварила достаточен чист приход за подмирува-
њ е на личните доходи содржани во наплатените 

, производи и услуги. Стопанската организација што 
ги извршува своите обврски спрема општествената 
заедница во паушален износ (паушалист) не го под-
несува овој образец. 

Образецот ППР-4 стопанската организација не 
го поднесува со периодичната пресметка, туку при 
пресметката и уплатата на данокот на промет или 
царината во смисла на членот 26 од овој правилник. 

Стопанската организација и поднесува на Слу-
жбата бруто биланс на образецот ППР-5 и за ме-
сеците во рамките на пресметковниот период и тоа 
до 20-ти во наредниот месец за изминатиот месец. 

Стопанската организација ги искажува во обра-
сците од ППР-1 до ППР-5 паричните вредности во 
полн износ. 

Член 33 
Образецот ППР-1 се пополнува на следниот на-

чин: 
1) под ред. бр. 1 го внесуваат сите стопански 

организации, освен трговските стопански организам 
ции, коефициентот Р-1 кој служи за изнаоѓање на 
трошоците на работењето содржани во фактурира-
ните производи и услуги; 

2) под ред. бр. 2 го внесуваат трговските стопан-
ски' организации коефициентот Р-2 кој служи за 
изнаоѓање на трошоците на трговијата содржани во 
фактурираната реализација (член 43); 

30 под ред. бр. 3 го внесуваат сите стопански 
организации коефициентот Р-3 кој служи за изна-
оѓање на трошоците' на работењето, данокот на про-
мет и рудничкиот придонес содржани во наплате-
ната реализација . 

к о е ф и ц и е н т и т е Р-1, Р-2 и Р-3' се пресметуваат 
на јмалку на два децимали. 

Ако стопанската организација ги утврдила тро-
шоците содржани во фактурираната односно напла-
тената реализација врз основа на податоците од 
книговодството и од други евиденции (без утврду-
вање на коефициентот), на соодветното место пред-
видено за запишување на коефициентот во колоната 
3 ја става ознаката: „Без коефициент"; , 

4) под ред. бр. 4 се внесува износот на ф а к т у -
рираната реализација во пресметковниот период за -
едно со пренесеното салдо на ненаплатената реали-
зација од изминатата година што е искажана на 
контата од групата 75 до 77 во книговодството на 
стопанските организации. Интерната реализација 
(синтетичкото конто 759) не влегува во фактури-
раната реализација односно во вкупниот приход; 

9) под ред бр. 5 се внесуваат непребиените по-
, барувања од следните контаf 

120 — Купувачи во земјата, 
121 — Купувачи во странство, 
124 — Сомнителни и спорни побарувања од ку -

пувачите, 
160 — Самостојни погони, 
161 — Продавници, 
162 — Сл адови и консигнациони лагери, 
137 — Други разни побарувања што се однесу-

ваат на продажбата со регрес, 
180 — Кредитни односи во земјоделско-то произ-

водство со индивидуални производители, 
1810 — Кредити во стоки, 
185 — Потрошувачки кредити, 
187 — Сомнителни и спорни побарувања од кре-

дитните односи, како и непребиени побарувања од 
другите конта што се во врска со книжењето во 
класата 7, но без интерна реализација, 

На контата 160, 161 и 162 се внесуваат само по-
барувањата за испорачани и фактурирани стоки 
односно за извршените и фактурираните услуги. 

Побарувањата од наведените конта се намалу-
ваат за соодветниот износ од контото 12"9 — Исправ-
ка на вредноста на сомнителните и спорните поба-
рувања и од контото 189 — Исправка на вредноста 
на сомнителните и спорните побарувања од кредит-
ните односи, ако е вршена исправка на побарува-
њата за изминатите години на овие конта, а на то-
вар на контата од групата 73 во текот на годината; 

6) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 5 се внесу-
ваат вкупно укалкулираните трошоци според ви-
довите од соодветните конта на класата 4 означени 
во колоната 2 на овој образец; 

7) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 6 стопанските 
организации ги внесуваат износите на трошоците 
содржани во фактурираната реализација добиени 
со примена на коефициентот Р-1, односно трговски-
те стопански организации — со примена на к о е ф и -
циентот Р-2, врз износите и с к а ж а н и во колоната 5; 

8) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 7 сите сто-
пански организации ги внесуваат износите на тро-
шоците содржани во наплатената реализација до-
биени со множење на коефициентот Р - 3 со износите 
искажани во колоната 6; ч 

9) под ред. бр. 28 до 33 во колоната 6 се внесу-
ваат податоците од контата означени во колоната 2; 

10) под ред. бр. 28 до 33 во колоната 7 се вне-
суваат податоците пресметани со примена на кое-
фициентот Р -3 врз износите искажани во коло-
ната 6; 

11) под ред. бр. 34 до 38 и под ред. бр. 40 во ко-
лоните 6 и 7 се внесуваат податоците од книговод-
ството што се истовидни за обете колони; 

12) под ред. бр. 42 во колоната 7 се искажува 
износот што треба да се прокнижи на товар на син-
тетичкото конто 795, при одобрување на соодвет-
ните конта од групата 70 до 73; 

13) под ред. бр. 44 стопанските организации здру-
ж е н и во електростопански заедници односно во де -
ловни здруженија го внесуваат износот добиен во 
вид на враќање од заедниците односно од деловното 
здружение; 

14) под ред. бр. 46 електростопанските заедници 
односно деловните здруженија го внесуваат делот 
на дохо^ што им го враќаат на стопански организа-
ции здружени во тие заедници односно во тие де-
ловни здруженија ; 

15) под ред. бр. 49 стопанските организации што 
оствариле загуба на трошоците на работењето го 
зголемуваат износот на загубата и с к а ж а н под ред. 
бр. 48 на овој образец за износот на загубата на по-
гонските односно деловните единици; 

16) под ред бр. 51 погонската односно делов-
- ната единица со самостојна пресметка односно ма-

тичната стопанска организација што искажала за -
губа, го внесува износот употребен за покривање 
на таа загуба. На ист начин постапува стопанската 
организација при покривањето на загубата за де ј -
ностите ' за кои посебно го пресметува придонесот 
од д-оходот (член 5). Давателот на покривањето за 
загубата го искажува целиот тој износ цод ред. бр. 
36 на овој образец (конто 749); 

17) под ред. бр. 53 се ^внесува износот на ф а к т у -
рираната реализација од 1 јануари до кра јот на 

- пресметковниот период од групата на контата 75 до 
77 по одбивање на почетната состојба од претход-
ната година, а под ред. бр. 54 — соодветниот дел 
на фактурираната реализација на прехранбените 
производи врз основа на посебните книговодствени 
податоци; 

18) под ред. бр. 60 до 66 се внесува бројот на 
часовите на работа (колоната 3) и износите на лич-
ните доходи (Колоните 4, 5 и 6) од соодветните 
конта на групата 46 — У к а л к у л и р а н и лични доходи 
и надоместоци на личните доходи. Придонесите што 
се плаќаат според личните доходи (придонесот за 
станбена изградба, придонесот за социјално оси-
гурување според дополнителната норма на основ-

Страта 180 - Бро ј 12 
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ките придонеси и надоместокот за повластиците 
во патничкиот сообраќај) се внесуваат во колоните 
4 и 5; 

19) под ред. бр. 72 се внесува просечниот износ 
на личните доходи по работен час остварени во 
изминатата година во дејноста на која И припаѓа 
стопанската организација, во смисла на членот 5 
од Правилникот за пресметување и плаќање на при-
донесот на вонредните приходи на стопанските о р -
ганизации за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/62 и 23/62). До објавувањето на просечните 
лични доходи за изминатата година — стопанските 
организации ќе ги применуваат просечните лични 
доходи од годината што на таа измината година 
и претходи. 

Член 34 
Образецот ППР-2 го пополнуваат сите стопан-

ски организации. Податоците се внесуваат куму-
лативно за времето од 1 јануари до крајот на пре-
сметковниот период за кој се составува периодич-
ната пресметка. 

Податоците во колоната: „изминатата година" 
се земаат од периодичната пресметка за истиот 
пресметковен период на изминатата година. Ако во 
изминатата година не е составувана периодична 
пресметка со соодветниот период - таа колона не-
ма да се пополнува. 

Податоците за текуштата година се земаат од 
соодветните конта означени во колоната 2 на овој 
образец односно од образецот ППР-1. 

Пополнувањето на овој образец се врши на 
следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 и 4 до 30 во колоната 5 се 
внесуваат податоците од соодветните редни броеви 
од образецот ППР-1; 

2) под ред. бр. 32 стопанските организации од 
определени дејности го внесуваат од доходот што во 
целина или делумно го уплатуваат во општестве-
ните инвестициони фондови и во буџетите на дру-
гите политичкхугериториј алии единици наместо како 
приходите на федерацијата, во смисла на членот 7 
став 3 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации; 

3) под ред. бр. 32 или 34 стопанските органи-
зации што своите обрвсќи спрема општествената 
заедница ги извршуваат во паушален износ (пау-
шалисти) го внесуваат износот на придонесот од 
доходот според договорот што е склучен со општин-
скиот народен одбор во смисла на чл. 17 до 28 на 
Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации; 

4) под ред. бр. 33 се внесува придонесот од 
доходот употребен за покривате на гарантираните 
лични доходи што е искажан под ред. бр. 4 на 
образецот ППР-3; 

5) под ред. бр. 35 стопанските организации Ѕа 
производство на електрична енергија и стопан-
ските организации за пренесување на електрична 
енергија го внесуваат придонесот од доходот за 
фондот за покривање на кусоците на електросто-
панските организации во смисла на точката 5 од 
Одлуката за нормите на придонесот од доходот на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62). 

Под истиот реден ^број издавачките стопански 
организации го внесуваат делот на доходот што го 
уплатуваат во вториот на републичкиот фонд за уна-
предување на издавачката дејност според точката 
4 став 2 на Одлуката за нормите на придонесот од 
доходот на стопанските организации, а стопанските 
организации за промет на филмови — делот на 'до-
ходот што го уплатуваат во корист на стопанските 
организации за прикажување на филмови во сми-
сла на Уредбата за посебните услови за расподелба 
на доходот на некои видови стопански организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62); 

6) под ред. бр. 39 се внесува делот на чистиот 
приход наменет за исплата на личните доходи спо-
ред одредбите од Правилникот за расподелба на 
чистиот приход; . 

7) под ред. бр. 61 се внесува реализацијата ф а к -
турирана од 1 јануари до крајот на пресметковниот 
период (контата од групата 75 до 77) по одбивање 
на пренесените салда о^ изминатата година; 

8) под ред. бр. 67 се внесува вкупната загуба 
во пресметковниот период која претставува збир 
на следните износи: 

— загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 
30 на овој образец); 

— неподмирени гарантирани лични доходи (ред. 
бр. 5 колоната 4 на образецот ППР-3); 

— неподмирен износ на остатокот на личните 
доходи (ред бр. 5 колоната 5 на образецот ППР-3); 

— неподмирена загуба и негтодмирени лични 
доходи од изминатата година (ред. бр. 122 колоната 
7 на образецот бр. 14 од завршната сметка за 1962 
година); t 

9) под ред. бр. 76 се внесуваат личните доходи 
во наплатените производи и услуги од ред. бр. 26 
колоната 7 на образецот ППР-1; 

10) под ред. бр. 77 се внесуваат часовите на ра-
бота во Наплатените производи и услуги од ред. 
бр,. 71 на образецот ППР-1; 

11) под ред. бр. 78 се внесуваат вкупно укалку-
лираните часови на работа во пресметковниот пе-
риод од ред. бр. 66 колоната 3 на образецот ППР-1; 

12) под ред. бр. 80 се внесуваат просечно кори-
стените основни средства од ред. бр. 82 колоната 
3 на образецот ППР-1; 

13) под ред. бр. 81 се внесуваат просечно кори-
стените обртни средства од ред. бр. 83 колоната 3 
на образецот ППР-1. 

Член 35 
Образецот ППР-3 го пополнува стопанската ор-

ганизација што во текот на пресметковниот период 
не остварила достаточен чист приход за подмиру-
вање на личните доходи содржани во наплатените 
производи и услуги. 

Пополнувањето на образецот ППР-3 се врши на 
следниот - начин: ^ 

1) колоната 3 ги дава податоците од збирот на 
колоните 4 и 5; 

2) гвод ред. бр. 8 во колоната 4 се внесуваат из-
носите што Службата, во смисла на чл. 196 и 202 
од Законот за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/61), ќе и го обезбеди на стопанската 
организација за исплата на личните доходи. 

Кон барањето за пренесување на вака утврде-
ниот износ од средствата на заедничките резерви 
на стопанските организации на општината, стопан-
ската организација и поднесува на Службата по-
полнет образец ППР-3 во два примерка. 

Кон барањето од ставот 3 на овој член стопан-
ската организација е должна, по барање и по избор 
на Службата, да ги поднесе своите конечни исплат-
ни листи за изминатите месеци на текуштата го-
дина, рекапитулаџијата на тие исплатни листи или 
аналитичката езиденција (картичките) од контата 
на групата 46 — Укалкулирани лични доходи и 
надоместоци на личните доходи, заради проверу-, 
вање на податоците дадени во образецот. 

Врз основа на проверените податоци Службата 
ќе го товари општинскиот резервен фонд (средства-
та на заедничките резерви на стопанските органи-
зации) во корист на стопанската организација — 
подносител на барањето, а кон налогот за товарење 
ќе приложи еден примерок од заверениот пополнет 
образец ППР-3. Овој заверен примерок претставува 
писмено известување за општинскиот народен од-
бор во смисла на членот 202 став 2 од Законот за 
работните односи. 

Стопанската организација што, покрај покри-
вањето на гарантираните лични доходи, бара и 
обезбедување на средствата за покривање на делов-
ната загуба или за санација, ќе и поднесе свое обра-
вложено барање на Службата, како и пополнет обра-
зец ППР-3. Врз основа на проверените податоци 
Службата ќе го спроведе ова барање до општин-
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Мекиот народен одбор заедно со своето образложение 
и со заверениот примерок на образецот ППР-3. 

На начинот од ставот 7 на овој член ќе постапи 
Службата и стопанската организација што го плаќа 
придонесот од доходот во паушален износ, ако под-
несе барање за обезбедување на средства за покри-
вање на деловната загуба или за санација. 

Член 36 
Образецот ППР-4 се пополнува според рубри-

ките означени во самиот образец, а се поднесува 
според одредбите од чл. 26 и 32 став 4 на овој 
правилник. 

' Член 37 
Образецот ППР-5 се пополнува според подато-

ците од книговодството на стопанската организа-
ција за периодот од 1 јануари до крајот на пре-
сметковниот период. 

Во овој образец се внесува состојбата по задол-
жителните синтетички конта од единствениот кон-
тен план на стопанските организации во смисла на 
членот 18 на Правилникот за единствениот контен 
план на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/ 61, 2/63 и 10/63). 

Член 38 
Деловните банки наместо обрасците ППР-1, 

ППР-2 и ППР-3 ги употребуваат обрасците: 
1) образец ППР-1/ДБ — Претходна пресметка и 

податоци за составување на периодичната пресметка 
на деловните банки; 

2) образец ППР-2/ДБ - Утврдување на вкуп-
ниот приход и расподелба на доходот на деловните 
банки; 

3) образец ППР-З/ДБ - Утврдување на ^ п о д -
мирените лични доходи на деловните банки. 

Во обрасците од ставот 1 на овој член се вне-
суваат податоците според рубриките и -колоните во 
самите обрасци, со следните дополненија: 

1) во образецот ППР-1/ДБ под ред. бр. 2 се вне-
суваат податоците за разликата на минималните 
лични доходи за работниците што работат според 
ефехст или норма, ако во текот на пресметковниот 
период не остварат заработка во височина на ми-
нималните лични доходи; 

2) во образецот ППР-2/ДБ под ред. бр. 24 се 
внесува само загубата од трошоците на работењето. 
Загубата што произлегува од ^подмирените лични 
доходи се утврдува во образецот ППР-З/ДБ. Ако 
под ред. бр. 24 на образецот ППР-2/ДБ се искаже 
загуба од трошоците на работењето, вкупната за-
губа претставува збир на износите искажани под 
ред. бр. 24 и 62 намален за износот искажан под 
ред. бр. 61 на тој образец; 

3) во образецот ППР-З/ДБ под ред. бр. Џ до 12 
се внесуваат податоците за користење на располо-
живите средства за покривање на ^подмирените 
лични доходи, и тоа по редот како што е означено 
во образецот. 

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член 
се напечатени кон овој правилник и негов се соста-
вен дел. 

Осигурителните заводи, заедниците на осигуру-
вањето и Југословенската заедница на осигурува-
њето, покрај обрасците од членот 30 на овој прач 
вилник, ќе употребуваат за составување на перио-
дичната пресметка и посебни обрасци што по пред-
лог од Југословенската заедница на осигурувањето 
и Службата на општественото книговодство при 
Главната централа на Народната банка, ќе ги одо-
бри сојузниот Државен секретаријат за работите 
ма финансиите. 

VI. Казнени одредби 
Член 39 

Неподнесување^ на периодичната пресметка 
во рокот определен со овој правилник повлекува 
одговорност според одредбите од членот 77 на За-
конот за општественото книговодство, 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 40 
По исклучок од одредбата на членот в став 1 

на овој правилник, стопанските организации не се 
должни да ја состават и поднесат периодичната пре-
сметка за периодот јануари—март 1963 година. 

Периодичната пресметка за периодот ј а н у а р и -
јуни 1963 година, стопанските организации ќе ја 
поднесат во роковите предвидени со одредевте од 
чл. 7 до 12 на овој правилник. 

Член 41 
Службата на општественото книговодство при 

Главната централа на Народната банка ќе определи 
со свое стручно упатство на мој начин и во кои ро-
кови ќе се усогласуваат податоците на стопанската 
организација со податоците на Службата. 

Член 42 
Службата на општественото книговодство ќе 

изврши збирна обработка на податоците од обра-
зецот ППР-2 и обработените податоци по стопански 
гранки ц области ќе ги достави во рок од 30 дена 
од денот на истекот на рокот за поднесување на 
периодичната пресметка, и тоа: 

1) до републичкиот државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите за стопанските организа-
ции чии седишта се на територијата на односната 
народна република; 

1 2) до сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите — за сите стопански органи-
зации на територијата на Југославија. 

Член 43 
Трговската стопанска организација што, според 

одредбите од членот 32 став 6 под 1 на Правилникот 
за единствениот контен план на стопанските орга-
низации. при отворањето на книгите под 1 јануари 
1963 година го препеела износот на трошоците на 
работењето и на личните доходи содржани во нена-
платената реализација на товар на контото 490 — 
Распоред на трошоците на работењето и на укалку-
лираните лични доходи, ќе изврши пренесување 
на тој износ на товар на посебното синтетичко кон-
то 719 — Трошоци на работењето и лични доходи 
содржани во фактурираната реализација. 

Во текот на годината, по истекот на пресмет-
ковниот период а пред составувањето на периодич-
ната пресметка, трговската стопанска организација 
ќе го задолжи контото 719 за вкупниот износ на 
трошоците искажани на контата од класата 4 при 
истовремено одобрување на контата од групата 49 
— Распоред на трошоците, на работењето и на укал-
кулираните лични доходи. 

Член 44 
Обрасците напечатени кон овој правилник ќе 

се издаваат како обрасци од службено издание. На-
чинот на издавањето на тие обрасци ќе го определи 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

Член, 45 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за перио-
дичните пресметки на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/62). 

Член 46 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Bp. 1—3087/1 
20 март 1963 година 

Белград 
Државен скретар 

за работите на финансиите 
Киро Глигоров, с. џ, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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II. Пресметување на наплатената реализација 
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1 ' 2 3 4 5 6 7 

19 450 14 Интерес на деловниот фонд 
20 451, 459 Дел 17 Придонеси и членарини за коморите и други органи-

зации и Други придонеси 
21 452 23 Придонес за социјално осигурување — дополните-

лен и додаток на придонесот 
22 453 19 ,Меѓуфазен данок ,на промет 
23 454 дел 17 Воден придонес 
24 47 дел 22 Други лични издатоци што ги товарат трошоците на 

работењето 
25 Вкупно (7 до 24) 
26 46 Лични доходи со придонеси 

1 

27, Вкупно (25 плус 26) 
28 71 б е з 719 дел 4 Набавна вредност на трговските стоки х х х х х х х х 
29 72 дел 4 Набавна вредност на материјали и отпадоци х х х х х х х х 
30 7400 18 Општ данок на промет х х х х х х х х 

31 7401 20 Сојузен данок на промет х х х х х х х х 
32 7402, 7403 21 Данок на промет — други х х х х х х х х 
33 7^1 16 Руднички придонес х х х х х х х х 
34 742,743, Дел 25 Посебни резервни средства на градежништвото, при-

744 донес од прометот на филмови и придонес за унапре-
дување на шумарството х х х х х х х х . 

35 745 дел 25 Стасани отплати по кредитите за трајни потреби х х х х х х х х 
36 746, 749 Д ^ 8 Непокриена разлика на неамортизираниот дел на 

основните средства и друго х х х х х х х х 
37 747 дел 8 "Трошоци на подвоз, натоварување и истоварување на 

реализираните производи х х х х х х х х 
38 748 дел 8 Отпишана разлика во цената на запасите х х х х х х х х 
39 Вкупно (28 до Зв) х х х х х х х х 
40 73 9 Вонредни трошоци х х х х х х х х 
41 Вкупни трошоци (25 плус 39 плус 40 колона 7 = ред. 

бр. 26 колона 5 на образецот ППР-2) хххххххх 
42 Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите 

(26 плус 41) , , хххххххх 

IV. Пресметување на доходот односно загубата 

Реден 
број 

Реден број 
на образе-
цот ППР-2 

Е Л Е М Е Н Т И Износ 

1 . 2 3 
\ 

4 

43 27 Доход на стопанската организација (ред. бр. 3 колона 5 на образецот ППР-2 
минус ред. бр. 41 колона 7 на овој образец) 

44 Зголемување на доходот % „ 
45 Вкупно (43 плус 44) 
46 - Намалување на доходот 
47 , 28 Доход за расподелба — коригиран (45 минус 46) 
48 29 Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 41 колона 7 на свој образец 

минус нед. бр. 3 колона 5 на образецот ППР-2) 
49 Зголемување на загубата 
50 Вкупно (48 плус 49) 
51 Намалување на загубата 
52 - 30 Вкупно загуба од трошоците на работењето (50 минус 51) 

V. Пресметување на придонесот од доходот според прометот на прехранбени производи 

Реден 
број 

Реден број 
на образе-
цот ППР-2 

, j ^ Е Л Е М Е Н Т И ,Износ 

1 2 3 4 

53 

54 

61 Фактурирана реализација од 1 јануари до крајот на пресметковниот 
период 
Од тоа фактурирана реализација на прехранбените производи 
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55 Норма на прометот -на прехранбени производи: 
ред. бр. 54 на овој образец X 100 X 100, 

ред. бр. 53 на овој образец (на 2 децимали) 
56 Доход за расподелба (ред. бр. 47 колона 4 на овој образец) 
57 Износ на доходот на кој не се плаќа придонес од доходот: 

ред. бр. 56 на овој образец X нормата од ред. бр. 55 на овој 
образец 

100 

100 
56 Дел на доходот на кој се пресметува придонес од доходот. (ред. 

бр. 56 минус ред. бр. 57 на овој образец 
59 Износ на придонесот од доходот: ' 

ред. бр. 58 на овој образец -X норма на придонесот од доходот 

100 

1 0 0 -

VI. Пресметување на вкупниот износ на гарантираните лични доходк 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Број 
Износ на личните доходи 

О П И С на часо- до височината над височината Вкупно 
вите на на гарантира" на гарантира' (4 плус 5) 
работата ните лични ните лични 

доходи доходи 

4 

60 ' Укалкулирани лични доходи на работниците 
за часовите поминати на работа 

61 Разлика на минималните лични доходи х х х х х х х х х х 
62 Вкупно (60 плус 61 = контото 460) 
63 Исплатени и разграничени надоместоци на личните доходи = контото 461 ^ 

64 Вкупно (62 плус 63) 
65 Хонорари на надворешните соработници = 

= контото 463 = х х х х х 
66 Вкупно укалкулирано од 1 јануари до 

(64 плус 65) 

VII. Пресметување на реализираните часови на работа и износот на гарантираните лични доходи 
содржани во реализираните и наплатените производи и услуги 

Реден 
f6poj Е Л Е М Е Н Т И Износ 

1 \ 2 3 

67 Коефициент Р-4 за пресметување на гарантираните лични доходи: 
ред. бр. 66 од колоната 4 на овој образец 

ред. бр. 66 од колоната 6 на овој образец (на 2 децимали) 
68 Реализиран износ на гарантираните лични доходи според издадените ф а к т у р и 

(ред. бр. 26 колона 6 на овој образец X коефициентот Р-4) ч 

69 Реализирани гарантирани лични доходи во наплатените производи и услуги (ред. 
бр. 68 на овој -образец X коефициентот Р-31) 

70 Потрошени часови на работата во фактурираните^ производи и услуги: 
(ред. бр. 66 колона 3 на овој образец X коефициентот Р-1 односно Р-2) 

71 Потрошени часови на работа во наплатените производи и услуги: 
(ред. бр. 70 на овој образец X коефициентот р-3) 
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VIII. Пресметување на определените лични доходи на работниците за текуштата година 

Реден 
број Е Л Е М Е Н Т И Износ 

1 

72 Просечен износ на личните доходи по работен час остварен во изминатата година во 
дејноста на која и припаѓа стопанската организација 

73 Определени лични доходи (ред. бр. 71 X ред. бр. 72 на овој образец) f 

IX. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за 196— година 

Со. 
Реден стојба 
број на 

денот 

К О Н Т О 
900 910 911 912 913 

Вкупно 
(3 до 8) 

1 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

1 IX 
1 х 
1 XI 
1 XII 

74 Вкупно 
75 Износ под ред. бр. 80 колона 4 на овој образец 
76 Вкупно (74 плус 75) 
77 Просечен износ на вкупните средства за утврдување на придонесот на вонредниот 

приход: 
ред. бр. 76 на овој образец 

број на месеците 

Реден Состојба 
6poi на денот " 

Група 00 
и конто 

020 

Група 01 
и конто 

021 

Сегашна 
вредност 

(3 минус 4) 
Конто 

103 
4 - Вкупно 

(5 плус 6) 

1 2 3 ,4 5 6 1 

I 
И 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
хѓ 
XII 

78 Вкупно 
79 30% од ред. 

бр. 78 ко-
лона 3 на 
овој образец .АЛАЛ ххх: ХХХХ хххх 

80 Позитивна 
разлика 
(78 минус 79) XXX XXX, хххх хххх 
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Реден 
број О П И С i 

Износ 

1 2 3 

81 Просечно користени вкупни средства: 
ред. бр. 74 колона 9 на овој образец 

број на месеците 
82 Просечно користени основни средства: 

ред. бр. 78 колона 7 на овој образец 

број месеци 
83 Просечно користени обртни, средства 

(81 минус 82) 

X. Пресметување на придонесот на вонредниот приход 

Реден 
број . Е Л Е М Е Н Т И Износ 

1 2 3 

84 

85 

Чи-ст приход на стопанската организација 
(ред. бр. 36 колона 5 на образецот ППР-2) 
Определени лични доходи (ред. бр. 73 на овој образец) 

Ш Остаток на чистиот приход (84 минус 85) 
87 0% за соодветниот број месеци врз просечниот износ на вкупните средства за ист 

број месеци: 

ред; бр. 77 на овој образец X 6 X бројот на месеци 

12 X 100 

1200 
88 30% од износот на определените лични доходи од ред. бр. 85 на овој образец: 

ред. бр. 85 на овој образец X 30 X 30 

100 100 
89 Вонреден приход (86 минус 87 или 86 минус 88) 
90 Придонес на вонредни^ приход (25% од износот од ред бр. 89): 

ред. бр. 89 на овој образец X 25 X 25 

100 100 

На 196— година 

Раководител на сметководството, 
Претседател 

на управниот одбор, 
Директор, 

Среда, 27 март 1963 
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Образец ППР-2 
(формат 210X297 mm) 

РЕДЕН БРОЈ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НАЗИВ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  

HP ОКОЛИЈА 
ОПШТИНА МЕСТО . 
ОПЕРАТИВЕН БРОЈ НА ФИЛИЈАЛАТА -
ОЗНАКА НА ЖИРО-СМЕТКАТА ; 
ВИД НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
ШИФРА НА ДЕЈНОСТА - ' 

(М. П. на стопанската организација) 

У Т В Р Д У В А Њ Е Н А В К У П Н И О Т П Р И Х О Д И Р А С П О Д Е Л Б А Н А Д О Х О Д О Т 
од 1 јануари до година 

I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

Ре
д.

 б
ро

ј 

К
ла

са
, 

гр
уп

а 
ил

и 
ко

нт
о 

1 До крајот на пресметковниот 
период 

Ре
д.

 б
ро

ј 

К
ла

са
, 

гр
уп

а 
ил

и 
ко

нт
о Е Л Е М Е Н Т И на изминатата на текуштата 

г о д и н а 

1 1 2 3 ј 1 4 

А. Утврдување на вкупниот приход 
1 Наплатена реализација во пресметковниот период 
2 78 Други приходи 
3 Вкупен приход (1 плус 2) 

Б. Утврдување на доходот 
4 71, 72 Набавна вредност на реализираните трговски стоки, 

без 719 материјали и отпадоци 
5 40 Вредност на потрошените материјали 
6 426 Трошоци за инвестиционо одржување на основните 

средства 
7 427 Трошоци з а обновување, одржување и истражување 

на резервите на рудното и друго минерално бо-
гатство 

8 41, 422, Други трошоци 
423, 424, 
428, 429, 
746 до 749 

9 73 Вонредни трошоци 
. . 10 440 Амортизација 

11 Потрошени средства (4 до 10) 
12 

420 
Нето продукт (3 минус 11) 

13 420 Интерес на кредитите за трајни и повремени 
потреби 

14 450 Интерес на деловниот фонд 
15 425 Премии на осигурувањето 
16 741 Руднички придонес 
17 451, 454, Други придонеси 

459 
18 7400 Општ данок на промет г 
19 453 Меѓуфазен данок на промет 

' 2 0 7401 Сојузен данок на промет 
21 7402, 7403 Данок на промет — друг 
22 43, 47 Лични издатоци што ги товарат трошоците на' рабо-

тењето ^ 
23 452 Придонес за социјално осигурување — дополнителен 

и додаток на придонесот 
24 421 Трошоци за образование на стручните кадри 
25 742, 743, Други трошоци пред утврдувањето на доходот 

744, 745 
26 Вкупно на товар на вкупниот приход (11 плус 13 

27 
до 25) 

27 Доход на /стопанската организација (3 минус 26) 
28 Доход за расподелба (коригиран) 
29 Загуба од трошоците на работењето (26 минус 3) 
30 Вкупно загуба од трошоците на работењето (кори-

тирана) 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 27 март 196% 



1 2 3 4 1 

В Расподелба на доходот 
31 240 Придонес од доходот за федерацијата ( 

32 Придонес од доходот на општината 
33 Придонес од доходот употребен за покривање на 

гарантираните лични доходи 
34 Придонес од доходот отстапен за фондовите на сто-

панските организации 
35 Други издвојувања од доходот 
36 Чист приход 
37, Вкупно (31 до 36 ЗЕ 28) 
38 Придонес на вонредниот приход 
39 Дел на чистиот приход за лични доходи 
40 Остаток на чистиот приход , 

Г. Распоред на средствата што не влегуваат 
во вкупниот приход 

41 Средства што не влегуваат во вкупниот приход 
42 Од тоа: распоредени за лични доходи 

И. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

Ре
де

н 
бр

ој
 зИ

Ј 

О П И С 
V 

Состојба 
на 31 де-
кември 

196—. 
година 

Састојба на крајот на 
пресметковниот период 

Ре
де

н 
бр

ој
 зИ

Ј 

О П И С 
V 

Состојба 
на 31 де-
кември 

196—. 
година 

не изминатата на текуштата 
г о д и н а 

1 1 -1 2 1 - 3 1 4 " 5 1 6 

43 00 без Активни основни средства 
008, 02 

44 00 без Сегашна вредност на активните основни средства 
008, 02 
минус 
010, 021 

45 100, 101, Парични средства 
103, 106 
др 109 без 
1084, 11 

46 12 Побарувања од купувачите 
47 22 Аванси дадени на добавувачите 
48 3 Запаси на материјали и ситен инвентар 
49 5 Запаси на недовршеното производство 
50 6 Запаси на готовите гтроизводи и стоки 
51 040 до 048 Средства на заедничката потрошувачка 

минус 049 
52 104, 105, Други средства 

1084, 13 до 
Л9, 23, 24, 
27, 011, 006, 
кл. 7 и 8 

53 90 Вкупно. средства (44 до 52 = 60) 
54 Деловен фонд 
55 910 до 913 Кредити за основни и обртни средства 
56 926 Разлика во вредноста на основните средства . 

настаната по извршената ревалоризација 
57 22 Обврски спрема добавувачите 
5В 12 Аванси примени од купувачите 
59 13, 14, 16, Други извори 

21, 23, 24 
до 27, 29, 
914, 919, 92 
без 926, 
93, 94, 
кл. 7 и 8 

- 60 Вкупно извори (54 до 59 == 53) 
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III. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 
Ре

де
н 

бр
ој

 

Класа, 
група 

или 
конто 

Е Л Е М Е Н Т И 

До крајот на пресметковниот 
период 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Класа, 
група 

или 
конто 

Е Л Е М Е Н Т И 
на изминатата на текуштата 

г о д и н а 

1 2 3 4 1 5 
61 Фактурирана реализација во текот на пресметков-

ниот период (без салдо на 31 декември 196.... година) 
62 303 Царини 
63 Данок на промет при увозот 
64 12,180,182, Побарувања од корисниците надвор од стопанството 

183 и 186 
65 422 до 424 Трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, 

учествување на саеми и слично 
66 1470 Дневници за службени патувања и преместувања 
67 Вкупна загуба во пресметковниот период 
68 146 Исплатени лични доходи од изминатата година 
69 140 Аконтации на личните доходи од редовен работен 

однос 
70' 141 Хонорари на надворешните соработници 
71 143 до 145 Други лични доходи 
72 142, 147, Други нето лични примања што не го товарат 

без 1470, чистиот приход 
1480, 1481 

73 236, 238, Придонеси и надоместоци на личните доходи и лич-
2390, 2391 ните примања без придонеси за, социјално осигу-

рување 
74, 237 Придонесу за социјално осигурување на личните 

доходи и личните примања 
75 Вкупно (68 до 74) 
76 Лични доходи ,во наплатени производи и услуги 

(бруто) , " " 
77 Часови на работа во наплатени производи и услуги 
78 Вкупно укалкулирани часови на работа во пресмет-

ковниот период 
79 Просечен број на запослените (просек врз основа 

на состојбата' на запослените на крајот на секој 
месец) 

80 Просечно користени основни средства 
81 Просечно користени обртни средства 

На - 196.... година 
Раководител Претседател 

на сметководството, на управниот одбор, Директор, 

Контролата ја извршиле: 
1. 
2. 

Образец ППР-З 
(формат 210 X 297 mm) 

HP Срез Општина : Место -

Претпријатие Шифра на дејноста 

УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ГОДИНА 

Ред. 
број о п и е 

Лични доходи 
содржани во 
наплатените 
производи П 

услуги 
(4 плус 5) 

О д т о а 

Гарантирани Остаток 
лични , на личните 
доходи доходи 

(3 минус 4) 

А. ПРЕСМЕТАНО 
1 Ред. бр. 76 колона 5 на образецот ППР-2 се 

пренесува во колоната 3 на овој образец, а 
ред. бр: 69 на образецот ППР-I се пренесува 
во колоната 4 на овој образец 
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В. ПОКРИЕНО 
Со чистиот приход (ред. бр. 39 Колона 5 на 
образецот ППР-2) 
Остатокот неподмирен со чистиот приход 
(1 минус 2) 
Со придонесот од доходот (ред. бр. 33 колона 
5 на образецот ППР-2) 
Остаток неподмирен со чистиот приход и со 
придонесот од доходот (3 минус 4) 

хххххххх 

10 
11 
12 

В: КОРИСТЕЊЕ НА РАСПОЛОЖИВИТЕ 
СРЕДСТВА 

На резервниот фоћд на стопанската органи-
зација (конто 104) , 
На фондот за заедничка потрошувачка (кон-
то 105) 
Остаток неподмирен со средствата под ред. 
бр. 2, 4, 6 и 7 на овој образец (5 минус 6 
плус 7) 
На заедничките резерви на стопанските орга-
низации на општината 
Остаток (8 минус 9) 
Дотации и слично 
Неподмирен остаток (10 минус 11) 

зЅххххххх 

На година 

Раководител на 
сметководството, 

Претседател 
на управниот одбор, Директор, 

Заверува Службата на општественото книговодство 

(потпис и печат) 

Образец ППР-4 
(формат 210 X 297 mm) 

HP 

Претпријатие 

Околија Општина Место 

Шифра на дејност 

Реден 
број 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И ЦАРИНАТА 
од 1 јануари до година 

О П И С 
Даночна 
основица 
(промет) 

Норма на 
данокот 

Износ на 
данокот 

I. ОПШТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1 Општ данок на промет 
2 Општ данок на промет 
3 Вкупно (1 плус 2) 

И. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
а) Производи и услуги 

1 Tap. бр. 
2 Tap. бр. 
3 Tap. бр. 
4 Tap. бр. 
5 Tap. бр. 
6 Tap. бр. 

0,5 
1,0 
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7 Tap. бр. 
8 Tap. бр. 
9. Tap. бр! 

10 -Tap бр. 
11 Вкупно: (1 до 10) 

12 Џ Реализација на другите производи и услу-
ги што не подлежат на данок на промет 

13 Вкупна екстерна реализација во текот на го-
дината (11 плус 12) 

III. МЕЃУФАЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1 Tap. бр. 
2 Tap. бр. 
3 Tap. бр. 
4 Tap. бр. 
5 Tap. бр. 
6 Вкупно (1 до 5) 

ВКУПНО (I плус II плус III) 

IV. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
1 Tap. бр. 
2 Tap. бр. 

3 ^Вкупно (1 плус 2t) 

V. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

1 Данок на промет на производи и услуги 
2 Данок на промет на стоки на мало и услуги 

3 Вкупно (1 плус 2) 

VL УПЛАТЕНА ЦАРИНА 

Износ на царината на 
Радев Опис ̂  Основица Норма инвестициони суровини и други 
frpot . материјали репродукциони 

, и опрема материјали 
1 2 3 4 - 5 6 " " 

1 Увоз на стоки што привремено биле извезени 
заради преработка, доработка, обработка или 
поправка 

2 Tap. бр. 
3 Tap. бр. 
4 Tap. бр. 
5 Tap. бр. 
6 Tap. бр. 
7 Tap. бр. 
8 Tap. бр. 
9 Tap. брг 

10 Tap. бр. 
11 Tap. бр. 
12 Tap. бр. 
13 Tap. бр. 
14 Вкупно (1 до 13) 

На година 

Раководител Претседател 
на сметководството, на управниот одбор, Директор, 
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HP 

Претпријатие 

Место " 

Образец ППР-5 
(формат 250 X 350 mm) 

Околија Општина 

Шифра на дејноста 

на 

Б Р У Т О Б И Л А Н С 

196— година 

(во полни износи) 

Бр
ој

 н
а 

ко
нт

от
о 

НАЗИВ НА КОНТОТО 
Почетна состојба на 

1. јануари година 

Промет од 1 јануари 
година до 

година со почетната 
состојба 

С А Л Д О 

Бр
ој

 н
а 

ко
нт

от
о 

НАЗИВ НА КОНТОТО 

долгува 1 побарува долгува 1 побарува долгува 1 побарува 
1 . 2 3 % 4 5 ' 6 7 8 

i 

-

к 

OV 

Во Раководител на сметководството, Директор, 
На година -

(назив на банката) 
ОКОЛИЈА 
HP -

Образец ГШР-1/ДБ 
(формат 210 X 297 mm) 

ПРЕТХОДНА ПРЕСМЕТКА И ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 
НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

од 1 јануари до година 

I. Пресметување на вкупниот износ на гарантираните лични доходи 

Реден 
број О П И С 

Број на 
часовите д о височи-

на ната на га-
раоота рангираните 

Износ на личните доходи 

над височи-
ната на 

гарантираните 

Вкупно 
(4 плус 5) 

1 Исплатени лични доходи на ,работниците 
часовите поминати на работа 

2 Разлика на минималните лични доходи 
3 Вкупно (1 плус 2) 
4 Исплатени и разграничени надоместоци 

личните доходи ' г 
5 Вкупно (3 плус 4) 
6 Хонорари на надворешните соработници 

(сметка 401) 
Т Вкупно исплатено од 1 јануари до — 

година (5 плус 6) 

за 

ххххх 

на 

ххххх 
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П. Пресметувале на определени лични доходи за текуштата година 

Реден 
број О П И С И з н о с 

1 

8; Просечен износ на личните доходи по работен ча-с остварен во изминатата година за дејноста 
на деловните банки 

9 Определени лични доходи (ред. бр. 63 на образецот ППР-2/ДБ помножен со ред. бр. 8 на овој 
образец) 

III. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за текуштата година 

Реден 
број Состојба на денот 

Деловен Кредити за ^ с р е " 
фонд основни сред. " % 

сметка ства сметка ^ 
760 765 рентгена самата банка 

Вкупно 
(3 до 5) 

10 
11 
12 
13 

31.1 
28.11 . 
g i . n i 
30.IV 
31.V 
30.VI 
31.VII 
31. VIII 
30.гќ 
31.Х 
30.XI 
31.XII 

В к у П н о 
Износ од колоната 4 ред. бр. 16 на овој образец 
В к у п н о (10 плус 11) 
Просечен износ на вкупните средства за утвр-
дување на придонесот на вонредниот приход: 
ред. бр. 12 на колоната 6 

број на месеци 

Реден 
број Состојба на денот Група 

00 
Група 

01 
Сегашна 
вредност 

(3 минус 4) 
Сметка 

143 
Вкупно 

(5 плус 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
31.1 
28.11 
31.III 
30.IV 
31.V 
30.VI 
31.VII 
31.VIII 
30.IX 
31.Х 
30.XI 
31.XII 

14 В к у п н о 
15 

16 

17 

18 

19 

30% од ред. бр. 
14 на колоната 3. 
Позитивна ра-
злика (14 ми-
нус 15) 

Просечно користени вкупни 
ред. бр. 10 на ко-
лоната 6 

средства 

ххХ 

број на месеци 
Просечно корргетени основни 

ред. бр 14 на ко-
лоната 7 

средства = 
број на месеци 

Просечно користени обртни 
средства (ред, бр 17 минус 18) 



Среда," 27 март 1063 ' С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј Б р о ј 12 - Страна 171 

IV, Пресметување на придонесот на вонредниот приход 

1 2 

20 Чист приход на деловната банка (ред. бр. 27 на образецот ППР-2/ДБ) 
21 Определени лични доходи (ред. бр. 9 на овој образец) 
22 Остаток на чистиот приход (20 минус 21) 
23 6% за соодветниот број месеци на просечниот износ на вкупните средства за истиот 

број месеци: 
ред. бр. 13 X 6 , X број на месеците 

12 X 100 1200 
24 300/о од износите на определените лични доходи 

ред. бр. на овој образец X 30 X 30 

100 100 
25 Вонреден приход на деловната банка (22 минус 23 или 22 минус 24) 

ред. бр. 25 X 25 
26 25% придонес на вонредниот приход = = 

100 
Х^ 25 

100 

196 ; година 
Во 

Раководител на Сметководството, Директор, 

(назив на банката) 

Образец ППР-2/ДБ 
(формат 210 X 297 мм) 

HP  
Општина 

Околија 
Место -

Динарски износи се внесуваат во овој образец во 
полни износи 
Пополнувањето на бројките во овој образец треба 
задолжително да се врши во предвидените колони 
— коцки т.е. секоја бројка треба да се запише во 
определената коцка заради обезбедување точна 
обработка по механографски пат. 

Печат на ф и л и ј а л а т а на ' ^ 

Службата на општественото книговодство што 
ја примила периодичната пресметка 

Датум на приемот 

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА 
НА ДОХОДОТ НА ДЕЛОВНИТЕ Б А Н К И 

од 1 јануари до : - година 

I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

'о5 
а 1о ' Група 

До крајот на пресметковниот 
период 

к ' 0 
1 0-1 

или 
сметка 

Е Л Е М Е Н Т И 
на изминатата на текуштата 

г о д И н ^ 

1 1 2 3 " 4' " " Z Z H 1 — : 

1 
2 

3 
4 

450 
451^ 454 

452 
453 

455, 457, 
458, 459 
и 4261 

А. Утврдување на вкупниот приход 
Провизии и надоместоци во врска со кредитните работи 
Приходи во врска со работите на внатрешниот промет и 
приходи во врска со работите со странство 
Приходи што се остваруваат од граѓани 
Приходи на товар на договорниот интерес и на товар на 
финансиските органи 
Други приходи 

Вкупен приход (1 до 5) 
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1 2 3 4 5 

Б. Утврдување на доходот 
7 412, 413, Материјални трошоци, отпиен и услуги 

415 
8 417 Трошоци за реклама, пропаганда и, репрезентација 
9 419 Укалкулирани трошоци на инвестиционото одржување на 

основните средства 
10 421 Расходи во врска со работите со странство 
11 422' Платени банкарски провизии и трошоци 
12 423 Амортизација 
13 420 без 4209 Разни трошоци 
14 429 Вонредни трошоци 
15 Потрошени средства (7 до 14) 
16 Разлика (6 минус 15) 
17 4209, 418 Разни други трошоци, придонеси и членарини на сојузи-

те и здруженијата и премии на осигурувањето 
18 424 Данок на промет 
19 410 и 411 Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето 
20 4260 Придонес за социјално осигурување — дополнителен и 

додаток на придонесот 
21 416 Трошоци на образованието на стручните кадри 
22 Вкупни трошоци (15 плус 17 до 21) 
23 Остварен доход (6 минус 22) ^ 
24 Загуба (22 минус 6) 

В. Расподелба на доходот 

25 7260 Придонес од доходот 
26 7260 Дел од придонесот од доходот употребен за покритие на 

гарантираните лични доходи 
27 480 Чист приход 
28 Вкупно (25 до 27 = 23) 
29 7264 Придонес на вонредниот приход 
30 Дел од чистиот приход за личните доходи 
31 Остаток на чистиот приход 

Г. Утврдување на приходите од интересите и расподелба 

а) П р е с м е т к а н а п р и х о д и т е о д и н т е р е с и т е 
32 75107,75126 Интерес во врска со меѓубанкарските работи 
33 75100,75101 Интерес во врска со кредитите дадени на стопанството 

75102, 75104 
75105, 75112 
75113, ?5114 
75119,75120 N ' 
75121, 75122 " 
75127 

34 75118 Интерес во врска со работите со странски кореспонденти 
35 75106,75110 Интерес во врска со кредитите дадени на нестопанство" 

75111, 75115 то -и интерес во врска со потрошувачките кредити 
75116, 75123 
75103 

36 75109,75117 Казнени интерес во врска со кредитите и интерес во 
75131 врска со сомнителните побарувања, како и договорни 

казни и пенали во врска со кредитите 
37 75130 Надоместок на интересот во врска do кредитите одобрени 

со пониска интересна норма 
38 Вкупно приход од интерес (32 до 37) 

б) Р а с п,о д е л б а н а п р и х о д и т е о д и н т е р е с и 
39 75020 Покритие од интересот 50% на тарифната ставка од 

точката 21 на Одлуката за тарифите на максималните 
провизии итн. 

40 75022 Покритие од интересот на провизијата на банката според 
точката 27 од Одлуката за тарифата на провизијата за 
услугите во вршење на банкарските работи итн. 

41 75024 ^ Покритие од интересот на провизијата на банките според 
точката 20 од Одлуката за тарифата на максималните 
провизии итн. 

42 Вкупно пренесено на редовните приходи (39 до 41) 
43 75001, 75026 Интерес во врска со кредитите ка ј други банки 
44 75004, 75006 Интерес во врска со работите со странство -
45 75002,750 Интерес во врска со другите пасивни работи 
46 Вкупно платен интерес (43 до 45) 
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1 2 3 

47 Остаток на приходите од интерес 
(38 минус 42 плус 46) 

48 75027 Општ данок на промет на приходот од интерес 
49 752 , Интерес на деловниот фонд 
50 753 Интерес на кредитниот фонд 
51 ' Вкупно (48 до 50) 
52 Чист приход од интерес (47 минус 51) 
S3 7262 Придонес од доходот 
54 Остаток на чистиот приход (52 минус 53) 

II. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 
55 405 без 4054 Исплатени лични доходи и лични примања 

од изминатата година 
56 400 без 4009 Аконтации на личните доходи од редовен работен однос 
57 401 без 4019 Хонорари на надворешните соработници 
58 402 и 403 Други лични доходи 

. без 4029, 
4039 

59 Дел: 4054, Придонеси за социјално осигурување на личните доходи 
идел 4054, и личните примања 
4020, 4039 

60 4041, 4042 Други придонеси и надоместоци на личните доходи и 
идео4054, и личните примања 
4009, 4019, 
4029, 4039 

61 4043,4044, Други издатоци што ги товарат средствата за личните 
4045,4049 доходи 

62 Вкупно (55 до 61) 
63 Вкупно укалкулирани часови на работа 
64 Просечен број на запослените (просек врз основа на со-

стојбата на запослените на крајот на секој месец) 

III. СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 
Активни основни средства 
Исправка на вредноста на активните основни средства 
Готовина во каса, валути и чекови во странска валута 
Редовни и проодни жиро-сметки, побарувања за дадени 
учества и др. 
Средства lia задолжителната резерва ка ј СОК 
Средства на чистиот приход на деловните банки издвоени 
во текот на годината^ 
Средства на чистиот приход од интереси на деловните 
банки издвоени во текот на годината 
Средства на уплатената амортизација ка ј СОК ^ 
Средства на редовниот резервен фонд ка ј СОК 
Средства на резервниот фонд на деловната банка за 
покривање на ненаплативите побарувања во врска со 
дадените кредити 
Средства на фондот на заедничката потрошувачка ка ј СОК 
и аванси и учество за истите 
Средства' на фондот на задолжителните резерви ка ј СОК 
Деловен фонд 
Кредитен фонд 
Кредити ѕа основни средства — сопствени , , 
Кредити на банките ка ј банката кредитор 
Неуплатени обврски спрема заедницата, фондовите и др. 
Просечно користени основни средства 
Просечно користени обртни' средства 

65 ООО 
66 010 
67 100, 15 
68 140, 236 

69 141 
70 1420 

.71 1422 

72 143 . 
73 1440 
74 1441 

75 142 и 23 

76 147 
77 760 
78 ' 791 
79 765 
80 71 
81. 72, 73 
82 

72, 73 

83 

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАСМАНОТ И СРЕДСТВАТА 
84 30, 36, 334, Кредити од банкарските средства 

345, 358, 
3510 3530 

85 38, 80, 82, Кредити од општествените фондови 
84, 86 

86 351 без 3510 Потрошувачки кредити 
353 без 3530 

87 393, 394, 83 Други кредити 
88 Вкупно (84 до 87) 
89 396, 398, 399 Сомнителни побарувања 
90 290, 67, 643 Средства на кор-исниците на општествен имот 
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1 2 . 3 4 5 

91 62, 64 без Средства на населението 
. 643 

92 65 и 393 Други средства 
93 . Вкупно (89 до 92) 
94 74 Средства за пласмани на општествените фондови 

година Раководител Директор, 
на сметководството, 

ВО = 

Образец: ППР-З/ДБ 
(назив на банката) 

Општина 

Околија -

HP ; 

(формат 210 X 297 mm) 

УТВРДУВАЊЕ НА НЕПОДМИРЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 
од 1 јануари до година 

Реден 
број О П И С 

Исплатени Од тоа 
лични гарантирани остаток на 

доходи лични личните доходж 
(4 плус 5) доходи (3 минус 4) 

1 2 3 4 5 

А. ПРЕСМЕТАНО 

1 Ред. бр. 62 минус .61 на образецот ППР-2/ДБ 
се пренесува во колоната 3 на овој образец 
Ред/ бр. 7 на колоната 4 на образецот 
ППР-2/ДБ се пренесува во колоната 4 на овој 
образецот 

Б. ПОКРИЕНО 

2 Со чистиот приход - ред. бр. 30 на образецот 
ППР-2/ДБ 

3 Остаток непо д мирен со чистиот приход 
(1 минус 2) 

4 Со придонесот од доходот — ред. бр. 26 на 
образецот ППР-2/ДБ 

5 Остаток неподмирен со чистиот приход и со 
придонесот од доходот. (3 минус 4) 

ххххх 

В. КОРИСТЕЊЕ НА РАСПОЛОЖИВИТЕ 
СРЕДСТВА 

6 На резервниот фонд на банката (сметка 1440) 
7 На (јЅбндот на заедничката потрошувачка 

(сметка 1450) 
8 Остаток неподмирен со средствата под ред. 

бр. 2, 4, 6 и 7 на овој образец (5 минус 6 плус 7) 
9 На заедничките резерви на стопанските орга-

низации на општината 
10 Остаток (8 минус 9) 

. ,11 Дотации и слично 
12 Неподмирен остаток (10 минус 11) 

. „ ххххх 

i година 
Во 

Раководител на сметководството, " Директор, 
. Заверува Службата ^ 
е ' на општественото книговодство 

(потпис и печат) 
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Врз основа на чл. 23, 36 став 2 и чл. 46 и 51 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот доход 
на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17У61, 
44/61, 52/61 и 30/62), членот 214 став 2 од Законот за 
организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен ли^т на ФНРЈ", бр. 22/62) 
и точката 5 од Одлуката за определување на норми-
те на придонесите за социјално осигурување, додаток 
на деца и запослување на работници во 1963 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот, а по прибавено мислење од Сојузниот завод 
за социјално осигурување, сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И -
К О Т З А П Р Е С М Е Т У В А Њ Е И П Л А Ќ А Њ Е Н А П Р И -
Д О Н Е С И Т Е О Д Л И Ч Н И О Т Д О Х О Д О Д Р А Б О Т Е Н 

О Д Н О С 

" Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање на 

придонесите од личниот доход од работен однос 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/61, 5/62 и 16/62) во 
членот 4 ставот 1 точката 1 се менува и гласи: 

„1) стопанската организација како целина, без 
оглед на бројот на погонските, деловните и другите' 
единици. По исклучок погонските и деловните еди-
ници со самостојна пресметка, секциите на желез-
ничкото транспортно претпријатие со самостојна 
пресметка и погоните на поштенско-телеграфско-
телефонските претпријатија и деловните единици 
на банките и на Службата на општественото книго-
водство, се. сметаат како посебни исплатители на 
лични доходи. 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4) стопанските комори, советите на гранки, за-

дружните сојузи како секции за унапредување на 
задругарството и другите секции на соодветните сто-
пански комори;". 

Во точката 7 во четвртиот ред по зборот: „др.)," 
понатамошниот текст се менува и гласи: „Југосло-
венската заедница на осигурувањето, заедниците на 
осигурувањето, осигурителните заводи и деловните 
единици на осигурителните заводи, заводите за со-
цијално осигурување односно филијалата на кому-
налниот завод за социјално осигурување;". 

Точката 8 се брише, та досегашната точка 9 ста-
нува точка 8. л 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Како придонеси од личниот доход од работен 

однос, во смисла на овој правилн.ик, се подразбираат: 
1) придонесите за буџетите од личниот доход; 
2)- основните придонеси за социјално осигуру-

вање. 
Како придонеси за буџетите од личниот доход 

се подразбираат: 
1) редовниот придонес за буџетите од личниот 

доход; 
2) дополнителниот -придонес за буџетите од лич-

ниот доход; 
3) вонредниот придонес за буџетите од личниот 

доход. 
Како основни придонеси за социјално осигуру-

вање (во понатамошниот текст: основните придонеси 
за социјално осигурување) се подразбираат: 

1) основниот придонес за здравствено осигуру-
вање; 

,2, основниот придонес за инвалидско осигуру-
вање;"" 

^хлхридонесот за пензиско осигурување; 
41^р^овниот придонес заГдодатокот на деца; 
5) придонесот за запослување на работниците. 
Покрај основните придонеси за социјално оси-

гурување што се пресметуваат и плаќаат од лич-
ниот доход, се пресметува и дел на основните при-
донеси за социјално осигурување според дополни^ 

телната норма од 2,5% кој се плаќа од средствата 
за лични доходи. 

АКО врз основа на одредбите од Законот за ор-
ганизацијата и финансирањето на социјалното осигу-
рување се определени, се пресметуваат и плаќаат 
уште и следните придонеси: 

1) додаден придонес за здравствено осигурување; 
2) додаден придонес за инвалидско осигурување; 
3) придонесите за социјално осигурување опре-

делени со републички прописи (член 149 од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување); 

4) посебните придонеси за користење на здрав-
ствена заштита во странство (член 147 -од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување); 

5) придонесот за социјално осигурување за слу-
чај на несреќа на работа и обол ение од професио-
нална болест; 

6) вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање; 

7) посебниот придонес за додатокот на деца. 
Ако со одредбите од овој правилник не. е опре-

делено поинаку, како придонес и редовен придонес 
за буџетите се подразбира редовниот придонес за 
буџетите, а како придонес за социјално осигурување 
се подразбираат основните придонеси за социјално 
осигурување. 

Во придонесот за буџетите од личниот -доход е 
содржан и придонесот за општествените фондови за 
школство — во височината определена со посебни 
прописи." 

Член 3 
По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 
„Како средства што на исплатителот на личните 

доходи му служат за учество во спроведувањето на 
здравственото осигурување (член 122 од Законот за 
ор-ганизацијава и финансирањето на социјалното 
осигурување) се подразбираат: 

1) делот на придонесот за здравствено осигуру-
вање што му го отстапила на исплатителот на лич-
ниот доход комуналната заедница на социјалното 
осигурување (член 122 ст. 1 и 3 од Законот за орга-
низацијата и финансирањето на социјалното оси-
гурување); 

2) дополнителните средства од нето износот на 
личните доходи на работниците (член 122 став 5 од 
Законот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување); 

3) дополнителните средства од средствата со кои 
исплатителот на личниот доход самостојно распола-
га (член 122 став 5 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување)." 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
,.Од личниот доход од работен однос од кои се 

пресметува и плаќа редовниот придонес за буџе-
тите од личниот доход (член 5 став 2 точка 1) се 
пресметуваат и плаќаат основните придонеси за 
социјално осигурување (член 5 став 3) според збир-
ната норма утврдена според членот 12 од-овој пра-
вилник, ако со одредбите од овој правилник не е 
определено поинаку, дополнителниот придонес за 
буџетите од личниот доход, ако е пропишан во 
смисла на членот 12 од Законот, како и другите 
придонеси што се плаќаат од личниот доход, ако 
се определени." 

Член 5 
Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„Придонесите од личниот доход од работен однос 

се пресметуваат со примена на определените норми, 
и тоа: 

1) редовниот придонес за буџетите од личниот 
доход (член 5 став 2 точка 1) — со примена на нор-
мата на тој придонес врз износот на исплатениот 
личен доход (врз бруто износот на личниот доход) 
од работен однос; 

-2) основните придонеси за социјално осигурува-
л е (член 5 став 3) — со примена на збирната норма 
на тие придонеси врз износот на исплатениот личен 
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доход (врз бруто износот на личниот доход) од ра-
ботен однос; 

- 3) делот Ĥ t основните придонеси за социјално 
осигурување според дополнителната норма од 2,5% 
(член 5 став 4), додадениот придонес за здравствено 
осигурување (член 3 став 5 точка 1), додадениот 
придонес за инвалидско осигурување (член 5 став 5 
точка 2) и посебниот придонес за додатокот на деца 
(член 5 став 5 точка 7) — со примена на определе-
ните норми на тие придонеси врз вкупниот износ 
на исплатените лични доходи (врз вкупниот бруто 
износ на личните доходи)." 

По ставот 5 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање (член 5 став 5 точка 6) што го плаќаат осигу-
рениците се пресметува со примена на определената 
норма на тој придонес врз нето износот на исплате-
ното лично примање на одделен работник, ако со 
одлуката за воведување на овој придонес е опреде-
лена нормата за примена врз нето износот на лич-
ниот доход. Овој придонес може да1 се пресметува 
и од бруто износот на личниот доход на работни-
ците со примена на нормата на тој придонес пресме-
тана на начинот изложен во членот 11 од овој пра?-
вилник. 

Придонесот за социјално осигурување за случај 
на несреќа' при работа и професионално оболените 
(член 5 став 5 точка 5) се пресметува со примена 
на нормата на тој придонес врз вкупниот нето износ 
на личните примања на оние работници што се со-
цијално осигурени само според одредбите од членот 
20 став 1 тон. 1 и 2 од За.конот за здравственото 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62)." 

Член 6 
По членот 7 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 7а 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање што го плаќаат исп л атит е лите на личниот до-
ход се пресметува и се плаќа на начинот определен 
во членот на овој правилник. 

Придонесите за социјално осигурување опреде-
лени со републички прописи (член 5 став 5 точка 3) 
се пресметуваат и плаќаат во износите определени 
со тие прописи. 

Член 76 
Ако, средствата на отстапениот придонес за 

здравствено осигурување (член 122 став 1 односно 
оден 123 ,на Законот за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување) не се достаточ-
ни, а дополнителните средства за таа цел делумно 
или во целина се обезбедуваат од личните доходи на 
работниците, средствата што се обезбедуваат од лич-
ните доходи на работниците се пресметуваат со при-
мена на процентот утврден според членот 53а од, 
овој правилник врз износот' на исплатеното нето 
лично примање на секој одделен работник." 

Член 7 
Во членот 8 се брише ставот 2. 

Член 8 
Во членот 9 став 1 точка 7 по зборовите: „бр. 

8/61" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„26/61 и 12/62". 

Во ставот 3 во уводната реченица по зборовите: 
„бр. 19/61" се става запирка и се додаваат зборови-
те: „4/62 и 22/62". 

Член 9 
Во членот 11 зборовите: „Основицата на редов-

ните придонеси од личниот доход" се заменуваат 
со зборовите: „Основицата на редовниот придонес 
за буџетите од личниот доход и основицата на ос-
новните придонеси за социјално осигурување". На 
крајот точката се заменува со запирка и по тоа се 
додаваат зборовите: „ако со посебни прописи не е 
определено поинаку.". 

Се додаваат четири нови става, кои гласат: 
„Придонесите од членот 5 став 2 точ. 2 и 3, от. 

4 и 5 точ. 1 и 2, како и дополнителните средства од 

членот 5а на овој правилник, се пресметуваат од 
основиците од чл. 53 и 53а на овој правилник. 

Ако за пресметување на основните придонеси за 
социјално осигурување (член Л став 1 точка 2) е 
определена паушална основица, тие придонеси се 
пресметуваат со примена на нормите од членот 12 
на овој правилник врз определената/основица. 

Ако основните придонеси за социјално осигуру-
вање се пресметуваат врз минималната основица 
определена во нето износ или врз остварените нето 
лични доходи, тие придонеси се пресметуваат со при-
мена на нормите од членот 13 tta овој правилник. 

Од личниот доход на лицата запослени во стан-
бени заедници и.станбени задруги се пресметуваат 
и плаќаат придонесите од личните доходи според 
одредбите од овој правилник, ако тие придонеси не 
се пресметуваат и не плаќаат според одредбите од 
Наредбата за паушалните износи на придонесите од 
личниот доход на лицата запослени во станбени 
заедници, и станбени задруги („Службен лис? на 
ФНРЈ", бр. 31/59 и 3/61)." 

Член 10 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Од остварениот личен доход од редовен (посто-

јан) работен однос се пресметуваат и плаќаат при-
донесите по нормите, и тоа: 

1) редовниот придонес за буџетите од личниот 
доход — по нормата од 15%; 

2) основните придонеси за социјално осигурува-
ње — по збирната норма што се добива со собирање 
на нормите на овие придонеси. На пример, ако нор-
мата на основниот придонес за здравствено осигуру-
вање е определена во височина од 8,3%, нормата на 
основниот придонес за инвалидско осигурување во 
височина од 3,5%, нормата на придонесот за пензи-
ско осигурување во височина од 6%, нормата на 
редовниот придонес за додатокот на деца во висот 
чина од 3,7% и нормата на придонесот за службата 
за запослување на работниците во височина од 0,5%, 
сита овие придонеси ќе се пресметуваат со примена 
на збирната норма од 22%." 

Член 11 
Членот 13 се менува и глаеи: 
„Ако личните доход,и се пресметуваат и испла-

туваат во нето износи, редовниот придонес за буџе-
тите од личниот доход и основните придонеси за 
социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат 
според пресметаните норми. 

Пресметаните норми на овие придонеси се пре-
сметуваат на тој начин што пропишаната норма на 
редовниот придонес за буџетите односно збирната 
норма на основните придонеси за социјално осигуру-
вање се множи со 100 и производот се дели со бро-
јот' 100 намален со' збирот на нормите кој се добива 
со собирање на нормата на редовниот придонес за 
буџетите од личниот доход и збирната норма на 
основните придонеси за социјално осигурување. 
Пресметув-ањето на тие норми се врши според след-
ната формула: 

1) нормата на редовниот придонес за буџетите 
од личниот доход: 
нормата на придонесот за буџетите од личниот 
доход X 100 

100 — (нормата на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход + збирната норма на основните 

придонеси за социјално осигурување) 
2) збирната норма на основните придонеси за со-
цијално осигурување: 

збирната норма на основните придонеси за со-
цијално осигурување X 100 

100 — (нормата на редовниот придонес за буџети-
те + збирната норма на основните придонеси за 

социјално осигурување) 
На пример, ако покрај нормата на редовниот 

придонес за буџетите од личниот доход од 15%, 
збирната норма на основните придонеси за социјал-
но осигурување е 22%, нивниот збир изнесува 37%, 
ft пресметаните норми на тие придонеси изнесувате. 
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1) нормата, на редовниот придонес за буџетите: 
15 X 100 1500 

= 1500 : 63 = 23,81%; 
100 - (15 + 22) 100 — 37 

2) збирната норма на основните придонеси за 
социјално осигурување: 

22 X 100 2200 
= = 2200 : 63 = 34,92%. 

100 — (15 + 22) 100 — 37 
По нормите утврдени на начинот од ставот-2 на 

овој член ќе се пресметуваат "редовниот придонес за 
буџетите од личниот доход и основните придонеси 
за социјално осигурување и врз износот на вишокот 
на дневниците и трошоците за службени патување 
и други примања на работниците над износите што 
на стопанската организација ќ се признаваат како 
материјални трошоци односно трошоци на работење-
то, како и на вредноста на давањата во натура. 

Исто така, по нормите пресметани според ставот 
2 од овој член ќе..се пресметаат придонесите и на 
делот на средствата наменети за личните доходи на 
работниците t што ги користи стопанската организа-
ција за целите наведени во членот 9 став 1 точка 9 
на овој правилник." 

Член 12 -
Членот 14 се менува и гласи: 
„Од личниот доход на одделни работници можат 

редовниот придонес за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигурување да 
се пресметуваат според збирот на нормите од членот 
12 на овој правилник ^ако личните доходи се пресме-
туваат и исплатуваат во бруто износи, односно спо-

р е д збирот на нормите од членот 13 на овој правил-
ник ако личните доходи се пресметуваат и исплату-
ваат во нето износи. Вкупниот пресметан износ на 
тие придонеси се расподелува според учеството на 
нивните норми во збирот на нормите. На пример, ако 
збирот на нормите на овие придонеси врз бруто из -
носите на личните доходи изнесува 37%, а збирот 
на нормите врз нето износите на личниот доход 

^изнесува 58,73%, од придонесите пресметани според 
збирот на нормите отпаѓа на: 

1) редовниот придонес за буџетите од личниот 
доход: 

1500 : 37 40,5411%, односно 2381 :58,73 ас 40,541%; 
2) основните' придонеси за социјално осигурување: 

2200 :37 = 59,459%, односно 3492 :58,73 ж 59,459%. 
Ако за исплатителот на личниот доход што ги 

пресметува редовниот 'придонес за буџетите од лич-
ниот доход и основните придонеси за социјално оси-
гурување според збирот на нормите е пропишан и 
дополнителен -придонес за буџетите од личниот до-
ход, нормата на дополнителниот придонес може да 
се пресмета според членот 46 од овој правилник, и 
така пресметана да му се додаде на збирот на нор-
мите. На пример, ако е пропишан дополнителен 
придонес за буџетите од личниот доход по нормата 
од 5% од износот на редовниот придонес за буџетите 
од личниот доход, на таа норма и одговора нормата 
од 0,75% од бруто износот на личниот доход која 
ќ е и се додаде на нормата од 37% и според нивниот 
збир од 37,75% се пресметуваат: редовниот придонес 
за буџетите од личниот доход,, основните придонеси 
за социјално "осигурување и дополнителниот придо-
нес за буџетите од личниот доход. Во тој случај од 
вкупниот збир на сите овие придонеси отпаѓа на: 
1) редовниот придонес за буџетите од л и ч -

ниот доход (1500 :37,75) - - - - 39,735%; 
2) дополнителниот придонес за буџетите од -

личниот доход (75:37,75) — — — — 1,987%; 
3) основните придонеси за социјално сми-

рување (2200 :37,75) - - - - - - 58,278%. 
На начинот од ставот 2 на овој член може да 

ее постапи и кога вонредниот придонес за здрав-
ствено осигурување го плаќаат осигурениците, како 
и кога од примањата на работниците се обезбеду-
ваат дополнителни средства за надоместок на д и -
ните доходи според членот 122 став 5 од Законот 
за организацијата ft финансирањето на социјалното 

осигурување, со тоа што и едната и другата обврска 
се намируваат од нето примањата на работниците. 
Н а пример, ако покра ј придонесите од ставот 2 на 
овој член се наплатуваат од примањата на работни-
ците и вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање по нормата од 1,5% и дополнителните средства 
според членот 122 од споменатиот закон по нормата 
од 0,5%, збирот на сите норми пресметани за при-
мена врз бруто износот на личниот доход ќе биде 
39,01% (т.е. 37,75 + 0,945 + 0,315), па од вкупниот 
износ на сите овие придонеси ќе отпадне на: 
1) редовниот придонес за бу-

џетите од личниот доход 1500 :39,01 = 38,452%; 
2) дополнителниот придонес 

за буџетите од личниот 
доход 75 : 39,01 - 1,923%; 

3) основните придонеси за со-
цијално осигурување 2200 : 39,01 = 56,396%; 

4) вонредниот придонес за 
здравствено осигурување 94,5 : 39,01 = 2,422%; 

5) дополнителните средства ^ 
според членот 122 од исти-
от закон 31,5 :39,01 - -0,807%." 

Член 13 
Чл. 15 до 17 се бришат. 

Член 14 
Во членот 19 став 2 се менува и гласи: 
„Вишокот над износот од ставот 1 на овој член, 

во поглед на пресметувањето и плаќањето на при-
донесите од личниот доход се смета како личен 
доход." 

Член 15 
Во членот 20 ставот 1 се менува и гласи: 
„Од личниот доход'на југословенските д р ж а в ј а н и 

запослени во странство к а ј југословенски органи, 
установи, стопански и други организации или во до-
маќинствата на тие осигуреници — југословенски 
д р ж а в ј а н и односно во домаќинствата на југословен-
ските држав јани запослени во меѓународни органи-
зации, к а к о и од личниот доход на лицата упатени 
на стручно усовршување во странство што се задр-
ж а н и во работен однос, се пресметуваат и плаќаат 
редовните придонеси од личниот доход од работен 
однос по нормите од членот 12 од овој правилник, 
и тоа само од износот на личниот доход што би го 
имале тие осигуреници да се на работа во Југо-
славија." 

Ставот 3 се заменува со два нови става, кои 
гласат: 

„На разликата помеѓу личниот доход остварен 
во странство, пресметан според единствениот пре-
сметковен курс, и личниот доход што би го имал 
односниот работник да е на работа во Југославија, 
се плаќа само посебен придонес за користење на 
здравствената заштита во странство по нормата од 
5% (Одлуката за височината на посебниот придонес 
за користење здравствена заштита во странство — 
„Службен лист на- Ф Н Р Ј " , бр. 51/62). 

Југословенските д р ж а в ј а н и што врз основа на 
одобрение од надлежниот орган се запослени к а к о 
поморци на странски бродови, ако им е обезбедено 
само здравствено осигурување во странство од 
странскиот носител на осигурувањето, во смисла на 
членот 14 од Законот за здравственото осигурување 
плаќаат дел на придонесот за социјално, осигурува-
ње во височина од 70% од пресметаниот придонес." 

Досегашните ст. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8. 
Во ставот 5 во уводната реченица по зборовите: 

„60.000 динари", понатамошниот текст се менува и 
гласи: „при нормата на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во странство од 
5% разликата односно придонесот се пресметува на 
следниот начин:". 

Во ставот 5 точка 5 и во ставот 6 бродот: „11.232и 

се заменува со бројот: „9.360". 
Во ставот 7 зборовите: „според ст. 1 до 5" се з а -

менуваат со зборовите: „според ст. 3 до 5", а норма-
та: „5,66%" се заменува со нормата: „4,76%". 

Во ст. 5 до 8 нормата; „6%" се заменува со нор-
мата: „5%".. / 

Среда, 27 март 1963 
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Член 16 
По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 
„Југословенски државјани што врз основа на 

Меѓународна спогодба или врз основа на одобрение 
од надлежниот орган стапиле во работен однос во 
странство или ка ј меѓународни организации во 
странство односно во земјата, а се ,осигурени според 
југословенските прописи за социјалното осигуру-
вања плаќаат придонес за социјално осигурување 
самите за себеси за гранките на осигурувањето за 
кои се осигурени. Придонесот го пресметуваат од 
основицата што ја сочинува личниот доход што би" 
го имале тие лица да се запослени во Југославија, и 
тоа по нормите по кои се плаќаат придонесите за 
осигурениците запослени во Југославија. 

Осигурениците од ставот 1 на овој член плаќаат 
и посебен придонес за користење здравствена за-
штита во странство, на начинот и по нормата од 
членот 20 став 3 на овој правилник." 

Член" 17 
Во членот 21 став 1 по зборот: ,,доход'" во десет 

тиот ред понатамошниот текст се менува и гласи: 
„туку се̂  плаќаат само придонесите за социјално оси-
гурување според прописите донесени врз основа на 
членот 149 од Законот за организацијата и финанси-
рањето на социјалното осигурување." 

Ставот 2 се брише. 
Член 18 

Во членот 24 став 3 по бројот: „22/61" се става 
запирка и се додаваат зборовите: „53/61 и 30/62". 

Член 19 
Во членот 25 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) основните придонеси за социјално осигуру-

вање — по збирната норма (член 12)." 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Покрај придонесите од ставот 1 на овој член, 

се пресметуваат и плаќаат и другите придонеси за 
социјално осигурување, како и дополнителните сред-
ства за социјално осигурување — ако се определени." 

Член 20 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Ако некои примања се остварат во нето износи, 

придонесите и дополнителните средства (член 25) 
се пресметуваат и плаќаат врз тие нето износи со 
примена на нормите врз тие придонеси пресметани 
во смисла на членот 13 стаћ 1 од овој правилник." 

Член 21 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Како државни органи, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат органите, установите и ор-
ганизациите на чии службеници и работници се од-
несува Законот за јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 
53/60, В2/61 и 31/62) и прописите донесени врз основа 
на тој закон." 

Член 22 
Во членот 28 став 4 точка 4 по бројот: „55.300" 

понатамошниот текст се менува и гласи: „придоне-
сите од личниот доход од работен однос, ако нор-
мата на основните придонеси за социјално осигу-
рување е 22'%, изнесуваат, и тоа: 

а) редовниот придонес за буџетите од 
личниот доход — по нормата од 
23,81% од износот под 4 - - - - 13.167 

б) основните придонеси за социјално 
осигурување — по збирната норма 
од 34,92% - - - - - - . 19.311^ 

Вкупно придонеси 32.478 
Вкупно личен доход 87.778". 

Член 23 
Во членот 30 став 1 точка 2 зборовите: „по оп-

шта норма" се заменуваат со зборовите: „по збирната 
норма", а на крајот точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „ако збирната норма на 
придонесот за социјално осигурување, определена 
за примена врз бруто износот на личниот доход, из-
несува 22%"Ф 

Член 24 
Во членот 39 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„На личниот доход во нето износ остварен од 

приватен работодавец се пресметуваат и плаќаат 
придонесите по нормите добиени со пресметување на 
пропишаните норми според одредбите од членот 13 
на овој правилник. 

Редовниот придонес за буџетите од личниот до-
ход и основните придонеси за социјално осигуру-
вање според ставот 1 од овој член ги плаќа при-
ватниот работодавец од своите средства." 

Член 25 
Во членот 42 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „и тоа", запирката пред нив и точ. 1 и 2 
се заменуваат со зборовите: ,,утврдени: во смисла на 
членот 39 од овој правилник.". 

Ставот 2 се брише. 
Член 26 

Во членот 47 се додава нов став 2, кој' гласи: 
„Општинскиот народен одбор може да пропише 

дополнителниот придонес за буџетите од личниот 
доход да не се пресметува и не наплатува до опре-
делената височина на тие доходи, или тој придонес 
ца се плаќа по норма пониска од редовната, ако се 
во прашање помали износи на месечни лични до-
ходи." 

Член 27 
Во членот 52 на крајот на точката 7 топката и 

запирката се заменуваат со точка, а точката 8 се 
брише. 

Член 28 
Членот 53 се менува и гласи: 
„Покрај редовниот придонес за буџетите од лич-

ниот доход и основните придонеси за социјално 
осигурување (член 11), врз вкупниот (бруто) износ 
на личните доходи се пресметуваат и следните при-
донеси и средства за социјално осигурување: 

1) делот на основните придонеси за социјално 
осигурување — по дополнителната норма од 2,5%; 

2) додадениот придонес за здравствено осигу-
рување — по нормата што ќе ја определи собрани-
ето на комуналната заедница, во смисла на членот 
92 од Законот за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување; 

3) додадениот придонес за инвалидско осигуру-
вање — по нормата што ќе ја определи собранието 
на републичката заедница, во смисла на одредбата 
од законот наведена во точката 2 од овој став; 

4) посебниот придонес за додатокот на деца — 
по нормата што ќе ја определи собранието на ре-
публичката заедница, во смисла на членот 206 од За-
конот за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување. 

Во случаите во кои делот на основните придо-
неси за социјално осигурување по дополнителната 
норма од 2,5%, додадениот придонес за здравствено 
осигурување и додадениот придонес за инвалидско 
осигурување се пресметуваат од паушалните осно-
вици, тие придонеси се пресметуваат врз вкупниот 
износ на паушалните основици (пропишани во бру-
то износи), односно врз вкупниот износ на минимал-
ните основици (пропишани во нето износи), со тоа 
што него износите на основиците се наголемуваат со 
придонесите за буџетите од личниот доход и со ос-
новните придонеси за социјално осигурување. Ако 
остварените лични доходи се поголеми од минимал-
ните основици, овие придонеси се пресметуваат со 
примена на нормите врз тие остварени лични до-
ходи. 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање се пресметува по нормите што ги пропишала 
комуналната заедница. 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање за лицата за кои „придонесите за социјално 
осигурување с е пресметуваат од определените пау-
шални основици односно од минималните основици, 
се пресметува со примена на пропишаната норма на 
тој придонес врз паушалните основици намалени за 
износот на редовниот придонес за буџетите и на 
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основните придонеси за социјално осигурување, од-
носно врз минималните основици. Ако нормата на 
овој придонес е пропишана за примена врз бруто 
износот на личниот доход, вонредниот придонес се 
пресметува со примена на таа норма врз бруто лич-
ниот доход на тие лица. 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање за лицата за кои основните придонеси за со-
цијално осигурување се плаќаат во паушални износи, 
се пресметува со примена на нормата на тој при-
донес врз бруто износот на исплатените лични до-
ходи намален со паушалните износи на придонесот. 
Ако нормата на вонредниот придонес за здравствено 
осигурување е пропишана за примена врз бруто 
износот на личниот доход, овој придонес се пресме-
тува со примена на пропишината норма врз бруто 
личниот доход на тие лица. 

Придонесот за социјално осигурување за случај 
на несреќа при работа и оболение од професионална 
болест се пресметува според посебните норми про-
пишани за тоа осигурување на лицата од членот 20 
на Законот за здравственото осигурување. 

Како основица за пресметување на дополнител-
ниот придонес -за буџетите од личниот доход, ако е 
пропишан во смисла на членот 12 од Законот, слу-
жи, по правило, редовниот придонес за буџетите од 
личниот доход. Ако нормата на овој придонес е 
пропишана во однос на бруто или на нето 'личните 
доходи, за основица служат бруто односно нето 
личните доходи. Ако исплатителот на личниот доход 
ја пресметал пропишаната норма според членот 13 
од овој правилник, тој нормата добиена со пресме-
тување ја применува на нејзи соодветната основица 
во нето износ. 

Придонесот за социјално осигурување на лицата 
од членот 149 на Законот за организацијата и фи-
нансирањето на социјалното осигурување се пресме-
тува и плаќа според прописите донесени врз основа 
на тој член. 

Член 29 
По членот 53 се додава нов член 53а, кој гласи: 
„Ако дополнителните средства според членот 122 

на Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување во целина или делумно се 
наплатуваат од работниците, износот на дополни-
телните средства треба да се стави во однос спрема 
вкупниот бруто или нето износ на личните примања 
на работниците и да се пресмета нормата по која 
ќе се пресметаат тие средства. На пример, ако бруто 
или нето износот на личните примања на работни-
ците изнесува Л,000.000 динари, а се потребни до-
полнителни средства во износ од 20.000 динари што 
треба да се . наплатат од работниците, нормата на 
дополнителните, средства од овој износ ќе изнесува: 

20.000 X 100 
= 2% 

1,000.000 
'Ако стопанската организација одлучи дополни-

телните средства во целина или делумно да ги обез-
беди од средствата со кои самостојно располага, таа 
ќе ги издвои од тие средства во потребен износ." 

Член 30 
Во членот 54 во првата реченица зборот: „Др-

жавниот" се брише. 
Во втората и третата реченица зборот: „околи-

ски" се брише. 
- Зборовите во петтиот и шестиот ред одоздола: 

„норма од 34,92%" се заменуваат со зборовите: „пре-
сметаната збирна норма на основните придонеси за 
социјално осигурување". 

Член 31 
Членот 55 се брише. 

Член 32 
Во членот 56 на крајот се додаваат зборовите: 

,,донесени во ,смисла на членот 149 од Законот за 

организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување". 

Член 33 
Членот 57 се менува и гласи: 
„Нормата на вонредниот придонес за здрав-

ствено осигурување, како и нормата на дополнител-
ните средства што се плаќаат според членот 122 од 
Законот за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување и членот 5 од овој правил-
ник ако се определени врз нето примањата на ра-
ботниците, можат да бидат пресметани во норми 
што ќе се применуваат врз бруто износите на лич-
ните доходи, со тоа што вака пресметаните износи 
ќе се плаќаат од нето примањата на работниците. 
Пресметувањето на тие норми се врши според фор-
мулата: 

минус збирот на 
нормата на редовни-
от придонес за бу- нормата на вон-
џетмте и збирната редниот придо-

Нормата на вон- норма на основ-ните х нес за здрав-
редниот придо- придонеси за соци- ствено осигу-
нес за здравстве- јално осигурување рување 
но осигурување = 

100 
На пример, ако нормата на вонредниот придонес за 
здравствено осигурување е определена во височина 
од 1,5% од нето износот на личниот доход, а нето 
износот е 63% од. бруто износот, т.е. 100—37, нор-
мата на вонредниот придонес пресметана во норма 
за примена врз бруто личниот доход изнесува: 

(100 - 37) X 1,5 63 X 1,5 94,50 
= = = 0,945%/; 

100 100 100, 

Член 34 
Членот 58 се менува и гласи: 
„Додадениот придонес за здравствено осигуру-

вање и додадениот придонес за инвалидско осигу-
рување ги плаќаат: 

1) стопанските организации и други организации 
што работат според прописите за стопанските орга-
низации (член 8) — на товар на трошоците на ра-
ботењето; 

2) организациите што не работат според пропи-
сите за стопанските организации (член 27) — од 
средствата обезбедени со претсметките односно со 
финансиските плавеви; 

3) приватните работодавци (член 35) — од сво-
ите средства. 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање го плаќаат: 

1) осигурениците — од своите нето примања; 
2) стопанските организации и другите органи-

зации што работат според прописите за стопанските 
организации — од средствата со кои самостојно 
располагаат; 

3) организациите што не работат според пропи-
сите за стопанските организации — од средствата 
обезбедени според претсметките односно финанси-
ските планови; 

4) приватните работодавци — од своите сред-
ства. 

Како средства со кои стопанската организација 
самостојно располага во смисла на точката 2 од ста-
вот 2 на овој член, се подразбираат средствата на 
заедничката потрошувачка, средствата на незадол" 
жителниот дел од резервниот фонд, како и заште-
дите од средствата што ќе останат непотрошени од 
делот на придонесот отстапен според членот 122 став 
4 од Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување. 

Посебниот придонес за додатокот на деца го 
плаќаат: 

1) стопанските организации и другите органи-
зации што работат според прописите за стопанските 
организации — од средствата наменети за лични 
доходи; 

2) организациите што не работат според пропи-
сите за стопанските организации — од средствата 
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обезбедени за лични доходи според претсметкитв 
односно финасиските планови; 

3) приватните работодавци и другите обврзници 
н-а придонесот - од своите средства. 

Делот на основните придонеси за социјално оси-
гурување според дополнителната норма од 2,5%,го 
плаќаат: 

1) стопанските организации и други организации 
што работат според прописите за стопанските орга-
низации — од средствата наменети за лични доходи; 

2) организациите што не работат според пропи-
сите за- стопанските организации — од средствата 
обезбедени за лични доходи според пресметките 
односно-финасиските планови; 

3) приватните работодавци т - од своите сред-
ства. 

Придонесот за социјално осигурување за случај 
на несреќа при работа и оболение од професионална 
болест го плаќаат: 

1) стопанските организации и други организации 
што работат според прописите за стопанските орга-
низации — на товар на трошоците на работењето; 

2) организациите што не работат според пропи-
сите за стопанските организации — од средствата 
обезбедени според претсметките односно финанси-
ските планови; 

3) приватните работодавци — „ од" своите,, сред-
ства." 

Член 35 
Во членот 59 став 3 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„На пример, ако за исплатителот на личниот 

доход не е пропишан дополнителен придонес за 
буџетите од личниот доход, а збирот на аконтаци-
ите на личните доходи исплатени во текот на ме-
сецот изнесува 1,000.000 динари, и збирната норма на 
основните придонеси за социјално осигурување 22%, 
исплатителот на личниот доход ќе ја уплати акон-
тацијата:". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: -
,,Според постапката од ставот 4 на овој. член се 

постанува и кога од нето примањата на осигурени-
ц и т е ^ наплатува вонредниот придонес за здрава 

) готвено осигурување." 
Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 36 
Во членот 60 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Придонесите за социјално осигурување се 

уплатуваат на начинот и во роковите определени 
со членот 152 од Законот за организацијата и ф и -
нансирањето на социјалното осигурување." 

Член 37 
Членот 65 се менува и гласи: 
„Придонесите за социјално осигурување се упла-

туваат ка ј филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство надлежна за подрачјето 
на комуналната заедница на социјалното осигуру-
вање на чие подрачје се врши дејноста од која 
произлегува обврската за плаќање на тие придо-
неси, и тоа на збирната сметка на придонесите за 
социјално осигурување. 

При уплатувањето на придонесите исплатите-
лите на личниот^доход имаат право да задржат дел 
од придонесот за здравствено осигурување што им 
го отстапуваат комуналните заедници на име надо-
месток на трошоците околу извршувањето на опре-
делените обврски според чл. 122 до 126 на Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, од лич-
ниот доход на воените осигуреници (активни подо-
фицери, офицери и воени службеници) им се упла-
туваат на фондовите на социјалното осигурување 
основниот придонес за инвалидско осигурување, 
основниот придонес за 'пензиско осигурување и при-
донесот за запослување на работниците, пресметани 

според нормата што се добива со собирање на по-
себните норми на тие придонеси. 

Придонесот за здравствено осигурување од лич-
ниот доход на воените осигуреници се пресметува п 
уплатува на посебна сметка на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана според по-
себните прописи што ги донесува тој Секретаријат 
во смисла на членот 121 од Законот за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување. 
Редовниот придонес за додатокот на деца, пресметан 
за воените осигуреници, се уплатува на пдсфиа 
сметка на Државниот секретаријат за работите на 
народната одбрана во смисла на членот 212 од тој 
закон." 

Член 38 
Членот 67 се менува и гласи: 
„Исплатителот на личниот доход е должен при 

уплатувањето на придонесот за социјално осигуру-
вање врз опачината од уплатницата да ги искаже 
износите на одделни придонесу според следната 
спецификации а: 
„1) основни-придонеси за со-

цијално осигуравање спо-
ред општата норма Дин. 
минус отстапениот дел на 
придонесот за здравстве-
но осигурување „ Дин. -

2) д^л од основните придо-
неси според дополнител-
ната норма од 2,5% „ 

3) додаден придонес за здравствено 
осигурување „ 

4) додаден придонес за инвалидско оси-
гурување - м  

5) посебен придонес за додатокот на 
деца „ 

6) вонреден придонес за здравствено ' 
осигурување - „ 

7) придонес за социјално осигурување 
за учениците во стопанството „ 

8) придонес за социјално осигурувања 
за лицата во привремен работен 
однос „ 

Вкупно уплатено Дин. 

ЗАБЕЛЕШКА: Пресметаните придо-
неси под. 1 до 6 се однесуваат на испла-
тените нето лични примања во вкупен 
износ од Динари и 

Исплатителот на личниот доход-е должен при-
донесите за социјално осигурување што не се наве-
дени во спецификацијата од ставот 1 на овој член 
да ги уплатува со посебни уплатници." ^ 

Член 39 
Членот 68 се менува и гласи: 
„Придонесот од личниот доход на примањата од 

работен однос што се однесуваат на времето до кра-
јот на 1962 година, и што потекуваат од средствата 
остварени до крајот на таа година, ако се пресме-
туваат и исплатат според посебен список во текот 
на 1963 година, ќе се пресметат и уплатат по нор^ 
мите што,, важеле во 1962 година." 

Член 40 
Членот 69 се брише. 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 1-4479/1 

15 март 1963 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите^ 

Киро Глигоров, с.р. 
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Бре основа на точката 5 став 1 од Одлуката за 
средствата за давање надоместок на сообраќајните 
стопански организации за повластиците во патнич-
киот сообраќај во 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53^62), во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
сојузниот Државен секретаријат за работите . на 
финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА НА СЛОБОД-
НИТЕ ПРОФЕСИИ МОЖАТ ВО 1963 ГОДИНА ДА 
ГО ЗАДРЖАТ ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕНО ВО-

ЗЕЊЕ ЗАРАДИ КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
ОДМОР 

1. Лицата на слободните професии што според 
досегашните прописи имале право на повластица 
во возењето во железничкиот, друмскиот, помор-
скиот, речниот и воздушниот сообраќај, можат тоа 
право да го задржат под услов претходно да упла-
тат на посебна сметка кај филијалата на Народната 
банка како основна организациона единица на Слу-
жбата на општественото книговодство паушален 
износ од по 3.200 динари за себеси и за секој воз-
расен член на својата потесна фамилија, односно 
по 1.600 динари за секое дете од 4 до 10 години 
возраст. 

Како лица на слободните професии се сметаат 
и членовите на селаски работни задруги и земјо-
делски задруги што работат според принципите на 
селански работни задруги, ако не се со задругата 
во редовен работен однос. ? 

2. Лицата од точката 1 на оваа наредба се дол-
жни предвидените паушални износи од ставот 1 на 
таа точка да ги уплатат посебно за секоја легити-
мација за користење на повластиците при замину-
вањето на годишен одмор во корист на сметката 
бр.. 841—41 — Паушални надоместоци за повласти-
ците во сообраќајот. 

Уплатувањето на паушалниот износ се-врши по 
пат на чековна уплатница. 

Признаниците за извршената уплата на пау-
шалниот износ корисниците на повластицата n i 
поднесуваат, и тоа: 

1) лицата на слободните професии што имаат 
своја професионална организација — до организа-
цијата во која се зачленети; 

2) лицата на слободните професии што немаат 
своја професионална организација (носачи, чистачи 
на обувки и режачи на огревно дрво) — до органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за комунални работи на чие, подрачје ја вршат 
професионалната Дејност; 

3) членовите на селанските работни задруги и 
на земјоделските задруги што работат според прин-
ципите на селански работни задруги — до задругата 
,чии се членови. 

4. Легитимациите за користење на повластицата 
при заминувањето на годишен одмор за лицата од 
точката 1 на оваа наредба ги прибавува организа-
цијата односно органот од точката 3 на оваа наредба 
според одредбите од Упатството за повластицата во 
возењето при користењето на годишниот одмор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/61). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"; 

Бр. 4-51Ш/2 
18 март 1963 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Киро Глигоров, с.р. 

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за овла-
стување определени сојузни органи да ја утврдат 
номенклатурата на стопанските и нестопанските деј-
ности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите и со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трудот, Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општи стопански 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕН ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 
Член 1 -

Во Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните органи 
според дејностите (во понатамошниот текст: Номен-
клатурата) што е составен дел на Правилникот за 
распоредување на корисниците на општествен имот 
според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/62) се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1) називот на групата: „116-10 Рудници на не-
метални минерали" се менува и гласи: „116-10 Руд-
ници на неметални минерали, освен рудниците 
на сол и соларниците на варена сол"; 

2) текстот на гранката под називот: „120-00 Хе-
миска индустрија" се менува и гласи: 
„120-00 Хемиска индустрија 

120-10 Претпријатија за производство 
на базни хемиски производи 

120-11 Претпријатија за производство 
на основни хемиски произво-
ди (киселини, бази, сол и др.) 

120-12 Претпријатија за производство 
„ на вештачки ѓубриња и сред-

ства за заштита на растенијата 
120-13 Претпријатија за производство 

на пластични маси 
120-14 Претпријатија за производство 

на вештачки и синтетички 
влакна 

120-40 Претпријатија за производство 
на лекови и други фармаце-
утски и ветеринарни производи 

120-50 Претпријатија на преработу-
вачката хемиска индустрија 

120-51 Претпријатија за производ-
ство, ,на сапун и козметички 
препарати 

120 -̂52 Претпријатија за производство 
маслени бои, лакови, фирнис и 
ДРУГО 

120-53 Претпријатија за преработка 
на пластични маси 

120-58 Други претпријатија на прера-
ботувачката хемиска индустри-
ја (пасти за , обувки и паркет, 
мастило, пиротехнички матери-
јали, фото-материјали, технич-
ки гасови и друго)"; 

3) називот на гранката: „128-00 Графичка ин-
дустрија и издавачка, дејност" се менува и гласи: 
„128-00 Графичка индустрија, новинска и издавач-
ка дејност"; 

^4уназивот на г о л а т а : „128-20 "Новинско-изда-
вачки и издавачки претпријатија и установи" се 
менува и гласи: „128-20 Новински и издавачки прет-
пријатија и установи"; 

5) називот на подгрупата: „128-21 НовиНско-из-
давачки претпријатија" се менува и гласи: „128-21 
Новински претпријатија"; 

6) називот на подгрупата: „128-23 Новинско-из-
давачки установи" се менува и гласи: „128-23 Но-
вински установи"; 
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7) текстот на гранката под називот: „138-00 Раз-
новидна индустрија" се менува и гласи: 
„138-00 Друга неспомената индустрија 

138-10 Претпријатија за производство 
на школски учила 

138-20 Претпријатија за производство 
на спортски реквизити 

138-30 Претпријатија за производство 
на музички инструменти 

138-40 Претпријатија за производство 
на грамофонски плочи 

138-80 Други неспоменати претприја-
.тија (производство на банкноти 
и ковани пари, моливи, пенка-

1 л а, чадори, играчки и друго)"; 
8) по подгрупата: „211-84 Економии на неземјо-

делските организации" се додаваат две нови под-
групи, кои гласат: „211-85 Земјоделски аптеки" и 
„211-86 Установи за уредување на порои и заштита 
на земјиштето од ерозија"; 

9) називот на групата: „311-10 Претпријатија за 
одгледување шуми" се менува и гласи: „311-10 Прет-
,пријатија за стопанисување со шуми"; 

10) групата: „310-20 Претпријатија за искори-
стување на шуми" се брише; 

11) по групата: „416-10 Претпријатија за испи-
тување земјишта и. градежни материјали" се дода-
ва нова гранка со текстот кој гласи: 
„418-00i 7 Работи во сопствена режија 

418-10 Погони и организациони едини-
ци за изведување инвестицио-
ни работи во сопствена ре-
жија"; 

12) текстот на областа под називот: „Област 
(вид) 5. Сообраќај и врски" се менува и гласи: 

„ОБЛАСТ (ВИД) 5. СООБРАЌАЈ 
511-00 Железнички сообраќај 

511-10 Железнички транспортни прет-
пријатија 

511-20 Заедницата на Југословенските 
железници и заедници на же-
лезничките претпријатија 

512-00 Поморски сообраќај 
512-10 Претпријатија за превоз на 

патници во поморскиот сообра-
ќа ј 

512-20 Претпријатија за превоз на сто-
ки во крајбрежната пловидба 

512-30 Претпријатија за превоз на сто-
ки во прекуморската пловидба 

512-40 Претпријатија за спасување и 
влечење на бродови 

513-00 Речен и езерски сообраќај 
. , 513-10 Претпријатија за превоз на 

патници и СТОКИ ПО внатреш-
ните пловни патишта 

514-00 Воздушен сообраќај 
514-10 Претпријатија за превоз на пат-

ници и СТОКИ со воздухоплови 
514-20 Претпријатија за аеродромски 

услуги 
515-00 

515-10 

515-20 
515-30 

516-00 
516-10 

516-20 

Друмски сообраќај 
Претпријатија за превоз на пат-
ници и СТОКИ ВО друмскиот со-
обраќај 
Претпријатија за патишта 
Заедница на претпријатија 
за патишта 

Градски сообраќај 
Претпријатија за превоз на пат-
ници во градскиот сообраќај 
Претпријатија за превоз со так-
еи-автомобили 

517-00 Претоварил и други услуги 
517-10 Претпријатија на луките и 

:.рх-тприј атија за лучко-прето-
г,арни услуги 

517-20 Заедници на лучките претпри-
јатија 

517-30 Претпријатија за пристаништа 
и претпријатија за пристаниш-
но-претоварни услуги 

517-40 ' Заедници на пристанишни^ 
претпријатија 

517-50 Претпријатија за претовар и 
други услуги во станици и дру-
ги места 

519-00 Поштенски, телеграфски и те-
лефонски сообраќај 

519-10 Претпријатија за поштенски, 
телеграфски и телефонски со-
обраќај 

519-20 Заедницата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони 
и заедници на претпријатијата 
на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај"; 

13) по подгрупата: „612-15 Претпријатија на 
трговијата на големо со добиток и живина" се до-
дава нова подгрупа, која гласи: „612-16 Заедници 
на претпријатијата за промет со жито"; 

14) називот на групата: „613-40 Претпријатија за 
реекспорт" се менува и гласи: „613-40 Претпријати-
ја за унапредување на надворешнотрговската раз-
мена" ; 

15) по групата: „613-40 Претпријатија за унапре-
дување на надворешнотрговската размена" се до-
дава нова група, која гласи: „613-50 Надворешно-
трговски претпријатија за вршење услуги"; 

16) во називот на групата 614-20 по зборовите: 
„сообраќајни агенции", се додаваат зборовите: „шпе-
дитерски претпријатија,"; ; 

17) групата: „614-50 Претпријатија за контрола 
на квалитетот и квантитетот Јна стоките"' be брише; 

18) по групата: „614-40 Претпријатија за изнајму-
вање и растурање на филмови" се додава нова 
гранка со текстот кој гласи: 

„615-00 Деловни здруженија 
615-10 Деловни здруженија"; 

19) називот на гранката: „738-00 Производство 
И поправање на разновидни производи" се менува 
и гласи: „738-00 Производство и поправање на дру-
ги неспоменати производи"; 

20) називот групата: „738-70 Претпријатија и 
дуќани за производство на други разновидни про-
изводи" се менува и гласи: „738-70 Претпријатија 
и дуќани за производство на други неспоменати 
производи"; 

21) во групата: „911-20 Училишта за, квалифи-
кувани работници" се додаваат следните подгрупи: 

„911-21 Училишта за учениците во сто-
панството 

911-22 Училишта со -практична обука 
911-23 Училишта за друг стручен кадар 

(пониски административни и 
пониски медицински учили-
шта)"; 

22) во групата: „911-3-0 Технички и други струч-
ни училишта за стопанството и јавните служби" 
се додават следните подгрупи: 

„911-31 Технички училишта 
911-32 Земјоделски, шумарски и вете-

ринарни училишта 
911-33 Сообраќајни училишта 
911-34 Е К О Н О М С К И училишта (економ-

ски, финансиски, угостителски, 
туристички) 

911-35 Административни училишта (ад-
министративни и управни) 

911-36, Медицински училишта 
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911-38 Други училишта "(библиотекар-
ски, хидрометеоролошки и дру-
ги)"; 

23) во групата: „911-40 Учителска уметнички и 
на нив слични училишта" се додаваат следните 
подгрупи: 

„911-41 Учителски школи 
911-42 Учителски стручни школи 
911-43 Учителски домаќински школи 
911-44 Училишта за воспитувачи 
911-45 Училишта за физичка култура 
911-46 Уметнички училишта (музички, 

балетски, училишта за приме-
нета уметност, театарски) 

911-48 Други училишта"; 
24) во групата: „911-70 Виши и високи школи и 

факултети" се додаваат следните подгрупи: 
„91Г-71 Виши школи 
911-72 Високи школи 
911-73 Факултети 
911-74 Уметнички академи"; 

25) во групата: ^,911-80 Други училишта (специ-
јални, за образование на возрасните, за дополнител-
но образование и друго)" се додаваат следните 
подгрупи: 

„911-81 Специјални училишта 
911-82 Училишта за возрасни 
911-83 Училишта за дополнителното 

образование (т.нар. пониски у-
метнички, пони-ски балетски и 
слично) 

911-88 Други училишта"; 
26) во гранката: „912-00 Научна дејност" група-

та: „912-10 Академии, заводи и институти" се менува 
и гласи:' „912-10 Академии на науките и уметностите" 
и се додаваат нови групи, кои гласат: 

„912-20 Научни установи од областа на 
општествените науки 

912-30 Научни установи од областа на 
биолошките науки 

912-40 Научни установи од областа на 
математичко-техничките науки 

912-50 Институти и заводи за унапре-
дување на одделни стопански и 
други дејности"; 

27) во групата: „913-10 Музеи, архиви, збирки и 
галерии" се додаваат следните подгрупи: 

„913-11 Музеи, збирки, галерии 
913-12 Зоолошки -и ботанички градини 
913-18 Архиви"; 

28) во групата: „913-30 Работнички и народни 
универзитети" се додаваат следните подгрупи: 

„913-31 Работнички универзитети 
913-32 Народни универзитети"; 

29) во групата: „913-80 Други културно-просве-
тни установи" се додаваат следните подгрупи: 

„913-81 Домови на култура 
913-88 Други културно-просветен уста-

нови"; 
30) во групата: „914-10 Театри, филхармонии, ан-

самбли на народни игри и слично" се додаваат след-
ните подгрупи: 

„914-11 Театри 
914-12 Филхармонии и симфониски ор-

4 кестри 
914-13 Ансамбли на народни игри"; 

31) во називот на групата: „914-30 Радио-дифу-
зни и телевизиски станици" се додаваат на крајот 
зборовите: „и нивното здружение"; 

32) називот на групата: „915-10 Амбуланти, по-
ликлиники и диспанзери" се менува и гласи: „915-10 
Амбулантно-поликлинички и диспанзерски уста-
нови"; 

33) називот на групата: ^915-20 Болници и ста-
ционари" се менува и гласи: „915-20 Болнички (ста-
ционарни) установи"; 

34) називот на групата: „915-70 Здравствени цен-
три" се менува и гласи: „915-70 Медицински центри"; 

35) по групата: „915-70 Медицински центри" се 
додава нова група, која гласи: „915-80 Заедници на 

здравствените установи и сојузи на заедниците на 
здравствените установи"; 

3'6) називот на групата: „916-30 Ученички домови 
(за средноучилишна младина, за ученици во стопан-
ството и за студенти)" се менува и гласи: „Ученички 
и студентски домови (за средноучилишна младина, 
ученици во стопанството и студенти)"; 

37) текстот на гранката под називот: „012-00 Деј-
ност на стопанските комори, задружните сојузи и 
др." се менува и гласи: 
„012-00 Дејност на стопанските комори 

и др. 
012-10 Стопански комори"; 

38) во групата: „013-10 Банки и штедилници" се 
додаваат следките подгрупи: 

„013-11 Народна банка 
013-12 Специјализирани банки 
013-13 Банкц на народните републики 

и автономните единици 
013-14 Комунални банки 
013-15 Поштенски штедилници 
013-16 Штедно-кредитни задруги"; 

39) во групата: „013-20 Осигурителни заводи, за-
едници на осигурувањето и Југословенска заедница 
на осигурувањето" се додаваат следните подгрупи: 

„013-21 Југословенска заедница на оси-
гурувањето 

013-22 Заедници на осигурувањето на 
народните републики 

013-23 Заедници на осигурувањето на 
автономните единици 

013-24 Осигурителни заводи"; 
40) по групата: „013-30 Лотарија и обложувал-

ници" се додава нова група, која гласи: „013-40 
Служба на општественото книговодство"; 

41) во. гранката: „014-00 Дејност на заводите за 
социјално осигурување" називот на групата: „014-10 
Заводи за социјално осигурување се менува и гласи: 
„014-10 Заедници на социјалното осигурување" и по 
тоа се додават следнити подгрупи: 

„014-11 Југословенска заедница на со-
цијалното осигурување 

014-12 Републички заедници на соци-
јалното осигурување 

014-13 Заедници на социјалното осигу-
рување на автономните единици 

014-14 Комунални заедници на социјал-
ното осигурување"; 

42) по новиот текст на групата: „014-10 Заедници 
на социјалното осигурување" се додава нова група 
со текстот кој гласи: 

„014-20 Заводи за социјално осигуру-
вање 

014-21 Сојузен завод за социјално оси-
гурување 

014-22 Републички заводи за социјално 
осигурување 

014-23 Заводи за социјално осигуру-
вање на автономните единици 

014-24 Комунални заводи за социјално 
осигурување"; 

43) во групата: „015-10 Органи на власта и упра-
вата" се додаваат следните подгрупи: 

„015-11 Сојузни органи на власта и 
управата 

015-12 Републички органи на власта и 
управата 

015-13 Покраински органи на власта и 
управата 

015-14 Обласни органи на власта и 
управата 

015-15 Околиски органи на власта и 
управата 

015-16 Општински органи на власта и 
управата"; 

44) во групата: „015-30 Правосудство" се дода-
ваат следните подгрупи: 

„015-31 Врховни судови 
015-32 Окружни судови ̂  
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015-33 Околиски судови 
015-35 Врховни и виши стопански су-

д о в и 
015-36 Окружни стопански судови 
015-37 Јавни обвинителства 
015-38 Јавен правобранителства". 

Член 2 
По гранката: „016-00 Други општествени слу-

жби" се додава нов текст, кој гласи: 

„ОБЈАСНЕНИЈА НА НОМЕНКЛАТУРАТА 
Во подгрупата: „112-22 Гасари" влегуваат и 

претпријатијата за дистрибуција на гас. 
2. Во групата: „113-10 Претпријатија за произ-

водство на нафта и природен гас" влегуваат и прет-
пријатијата за истражување на нафта и "природен 
гас, како и заводите што се занимаваат со теренско 
истражување на нафта. 

3. Ве подгрупата: „115-28 Претпријатија за про-
изводство ќа феро легури" влегуваат претпријатијата 
за производство на фероманган, фероволфрам, ф е -
рохром, фероеилициум, силикоманган, силикокал-
циум, силикохром и др. 

4. Во групата: ,,115-Зв Ва лав иди на обоена ме-
тали" влегуваат и валавиците и пресарниците, т.е. 
претпријатијата за пластична преработка на обоени 
метали. 

5. Во подгрупата: „116-18 Рудници на други не-
метални минерали" влегуваат рудниците на фелд-
спат, барит, каолин,, бентонмт, кварцит, графит, 
опалска ^речта, талк, бел боксит и др. 

6. Во подгрупата: „116-32 Претпријатија за про-
изводство на шупливо стакло" влегуваат и претпри-
јатијата за производство на кристално стакло. 

7. Во подгрупата: „117-11 Претпријатија за про-
изводство на леани производи (пол у ф абр ика ти, ле-
ани цевки, санитарни уреди, радијатори и слично)" 
влегува и производството на леани котлови за цен-
трално греење. 

8. Во подгрупата: „117-13 Претпријатија за про-
изводство на вијчени и тегови стоки и други про-
изводи за вградуваше и соединување" влегуваат 
претпријатијата што пр-оизведуваат вијоци, заковки 
м трифони, сите видови бруќе, сите видови ковани 
и електроварени %син1дмри, метални платна и плети-
ва, боцкав тељ., бетонски арматура (освен бетонско 
железо), окови и прибор за градежна столарија, 
оков за намештај, оков за кожена ш гумена галан-
терија, арматури водоводни и санитарни и фитинзи, 
талови синџири и слично. 

9. Во подгрупата: „117-14 Претпријатија за про-
изводство на метална амбалажа" влегуваат^ прет-
пријатијата што произведуваат метална амбалажа 
од црн лим (буриња), од поцинкуван и бел лим, од 
алуминиум и олово и челични шишиња. 

10. Во подгрупата: „117-18 Претпријатија за про-
изводство на други метални репродукциони мате-
ријали'4 влегуваат претпријатијата што ги произве-
дуваат сите видови втеран, електромеханичарски и 
рачен алат, како: требала, вили, лопати, ангови, 
коси, српови, крампони, казми и разни утензилии. 

11. Во подгрупата: ,Д 17-38 Претпријатија за про-
изводство на други машини и уреди" влегуваат 
претпријатијата што произведуваат машини за тек-
стилната индустрија, за РЕИдустријата на кожа и 
гума,, за металургијата„ за прехранбената индустри-
ја, за индустријата, на целулоза, за хемиската ин-
дустрија, за индустријата на дрвесина и хартија, за 
индустријата на градежни материјали, за графич-
ката индустрија, за индустријата на стакло, за 
тутуновата индустрија итн. 

12. Во групата: „117-40 Претпријатија за про-
изводство на производи на прецизната механика 
(апарати за медицина и наука, мерни и контролни 
инструменти, п а т у в а ч к и и сметковни машини, фо-
тографски a-iсерати, оптички к слични апарати и 
Sgyroi), освен електрични" влегуваат ш претпријатие 
јВбФ Ѕа прдизводеЅ^о на шивачки м а ш и н а часов-

н и ц и , аналитички и специјални ваги и апарати и 
прибор за цртање. 

13. Во групата: „117-70 Претпријатија за произ-
водство - на метални стоки за широка потрошувачка 
(садови, прибор за јадење, метален намештај, печки, 
шпорети и друго)" влегуваат и претприј ати јата што 
произведуваат куќни ваги, детски метални колички, 
разни уреди за гас, апарати за готвење јадења, па-
тент затворачи (рајсфершлуси), фенери и ламби; 
разен прибор за чистење, како: тељ з а п а р к е т и 
'слично. 

14. Во групата: „117-80 Претпријатија на дру-
гата металоореработувачка индустрија" влегуваат 
и претпријатијата што произведуваат противпо-
жарни апарати и уреди. 

15. Во групата: „119-10 Претпријатија за произ-
водство на електрични машини, апарати и уреди4' 
влегуваат и претпријатијата што произведуваат ро-
тациони машини и прибор за нив, трансформатори, 
расклопни апарати, разводни уреди и електрични 
печки. 

16. Во групата: „119-20 Претпријатија за произ-
водство на електрични апарати за домаќинство" 
влегуваат претпријатијата што произведуваат ре-
гион, шпорети, пеќници, скари, греалки, бојлери, 
уронувачи, пегли, автомати за варење кафе и сл., 
електрични лонци за готвење и печење, апарати за 
сушење коса и рубелина, стерилизатор^ фрижи-
дери, смукалки за прав, вентилатори, а-парати за 

,бричење и стрижење, уреди за перење садови, уреди 
за перење рубелина, апарати за мелеше месо, ореви 
и др., апарати за мешање и сл. 

17. Во групата: „119-30 Претпријатија за произ-
водство на кабели и други електроспроводници" 
влегуваат претпријатијата што произведуваат % изо-
лирани спроводници, оловни кабели и слични спро-
водници. 

18. Во групата: „119-40 Претпријатија за произ-
водство на електронски и други телекомуникациони 
уреди и делови (радио, телефонски, телевизиски, 
рентгенски и слични уреди и апарати)" влегуваат 
и претпријатијата што произведуваат радио-отпрси-
ници, електронски цевки, елементи на радио-тех-
никата и електронската техника, трансформатори 
за електронска техника, електроакустични уреди, 
вклучувајќи грамофони, парлографи, магнетофони, 
кино-проектори и појачувала за кино-проектори, 
магнетофонски ленти, електрични медицински ин-
струменти и други неспоменати телекомуникациони 
уреди и делови. 

19. Во подгрупата: „119-81 Претпријатија за про-
изводство на електроинсталациони материјали" вле-
гуваат и претпријатијата што приозведуваат пре-
кинувачи, натикачи и кутии, приклучници, елек-
трични ѕ-вонци и брмчалки, тастер и за ѕвонци и 
слично, електрични брави, грла за сијалици, оси-
гурувачи и делови, скалишни автомати, максимерм, 
стартери и пригушници за флуоресцентно осветле-
ние, 'инсталациони цевки и прибор, електрични све-
тилки и лустери од сите видови. 

20. Во подгрупата: „120-52 Претпријатија за про-
изводство на маслени бои, лакови, фирнис и друго" 
влегуваат и претпријатијата што произведуваат ор-
гански анилински бои. 

21. Во подгрупата: „120-58 Други претпријатија 
на преработувачката хемиска индустрија (пасти за 
обувки и паркет, мастило, пиротехнички материја-
ли, фото-материјали, технички гасови и друго)" вле-
гуваат и претпријатијата што произведуваат помо-
шни хемиски средства за текстил, кожа и гума, лег-
ачки хемиски помошни средства, лабораториски хе-
микалии, ленти за пишувачки машини, матрици, 
туткал, антикорозивни производи и споредни про-р 
изводи и сл. 

22. Во подгрупата: „121-13 Претпријатија за^про-
изводство на вар и печен гипс" влегуваат и прет-
пријатијата што произведуваат разни плочи и дру-
ѕи преработки врз база на гипс. 

28. Во групата: „121-20' Претпријатија за произ-
водство на тули и керамиди" влегуваат и претпри. 
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ј ати јата што ги произведуваат сите видови тенко-
стени производи од печена глина — за ѕидови, тава-
ници и друго. 

24. Во подгрупата: „121-81 Претпријатија за про-
изводство на градежни префабрикати од цемент, 
дурисол и слично" влегуваат претпријатијата што 
ги произведуваат сите видови лесни градежни пло-
чи, пааои и други елементи врз базата на слама, 
поздер и други отпадоци за вградување. 

25. Во подгрупата: „122-11 Претпријатија за пи-
ланата преработка на дрво" влегуваат и прегорија^ 
тијата што произведуваат паркет, дрвена амбалажа, 
бродски под и бочви. 

26. Во подгрупата: „122-12 Претпријатија за про-
изводство на фурнир и плочи" влегуваат претпри-
јатијата за производство на шпер-плочи, панел-
плочи, лесонит-плочи, иверици И фурнир. 

27. Во подгрупата: „122-21 Претпријатија за гфо-
изводство на намештај и градежна столарија" вле-
гуваат и претпријатијата за производство на м-онта-
жни бараки и делови. 

28. Во подгрупата: „122-28 Претпријатија за 
производство на други финални производи од дрво" 
влегуваат претпријатијата што произведуваат дрве-
на гала-нтерија, кутии за радио-гтриемници и теле-
визори, детски дрвени колички, дрвени петици и 
калапи за обувки и слично. 

29. Во подгрупата: „122-31 Прегориј атија за х е -
миска преработка на дрво" влегуваат претпријати-
јата за дестилација на дрво, прегори јатијата за им-
ир ег нација на дрво, претпријатијата за производство 
на танин, колофониум и терпектин и слично. 

30. Во групата: „124-20 Претпријатија за произ-
водство на памучни предива и ткаенини" влегуваат 
и претпријатијата за производство на конец. 

31. Во подгрупата: „124-88 Други претпријатија 
на текстилната индустрија (шапки, шатори, јоргани 
и друго)" влегуваат и претпријатијата што произве-
дуваат туљци и валае и ткаен филц. 

32. Во подгрупата: „127-32 Кланици и претпри-
јатија^ за преработка и конзервирана на месо" вле-
гуваат и претпријатијата што произведуваат кон-
центрирани супи од сите видови. 

33. Во групата: „127-50 Цретиријаггија за произ-
водство на бонбони, слатки и какао производи" вле-
гуваат и претпријатијата за производство на кекс, 
вафли и слично. 

34. Во подгрупата: „128-23 Новински установи" 
влегуваат и новински агенции и установите за изда-
вање на службените весници. 

35. Во подгрупата: „128-24 Издавачките устано-
ви" влегуваат и установите за издавање на лекси-
кони. 

36. Во подгрупата: „130-11 Претпријатија за сни-
мање на филмови" влегуваат и претпријатијата за 
снимање на филмски новости и слично. 

37. Во групата: „131-10. Претпријатија за гео-
лошки и рударски истражувања" влегуваат и заво-
дите за геолошки и рударски истражувања, 

38. Во подгрупата: „211-18 Други специјализирани 
земјоделско-производителски претпријатија" влегу-
ваат овоштарските и лозарските плантажи, претпри-
јатијата за производство на ран зеленчук, специја-
лизираните претпријатија за механизиран обработ-
ка на почвата, претпријатијата за агротехнички ме-
лиорации, расадниците, како и претпријатијата за 
унапредување и искористување на пасиштата и др. 

39. Во групата: „211-40 Специјализирани земјо-
делски задруги" v влегуваат сточарските, живинар-
ските, лозарските, овоштарските, винарските, пче-
ларските и слични задруги. 

40. Во подгрупата: „211-81 Установи за унапре-
дување на земјоделското производство" влегуваат 
установи како: разни земјоделски заводи, земјодел-
ски станици, сточарски заводи, сточарски станици, 
заводи и станици за унапредување на лозарството 
и овоштарството, заводи и станици за селекција на 
растенијата, заводи и станици за земјоделска кон-
трола и испитување на квалитетот, заводи и ста-
ници за селекција на добитокот, центри и станици 
за. вештачко осеменување, ергели, бира и центри 

за унапредување на земјоделството % расадници 
(овошни, овошно-лозови, за украсни растенија, град-
ски расадници и слично). 

41. Во подгрупата: „211-83 Установи з-а заштита 
на добитокот" влегуваат установи како: ветеринар-
ски заводи и станици и дијагаостички центри. 

42. Во подгрупата: „211-88 Други земјоделски 
установи" влегуваат и установите и управите за 
унапредување и искористување на пасишта. 

43. Во подгрупата: „213-18 Други водостопански 
организации" влегуваат и заводите, дирекциите и 
управите за водостопанството и претпријатијата за 
наводнување ако ф занимаваат исклучиво со на-
воднување. 

44. Во групата: „312-10 Претпријатија за одгле-
дување на дивеч" влегуваат заводите и установите 
за одгледување на Дивеч, како и управите на ло-
виштата. 

45. Во групата: „411-10 Претпријатија за изра-
ботка на градежно-техничка документација (проек-
тирање) влегуваат и урбанистичките заводи и бира. 

46. Во подгрупата: „412-21 Претпријатија за 
нискоградба" влегуваат и претпријатијата за из-
градба на мостови. 

47. Во групата: „412-30 Претпријатија за хидро-
градба" влегуваат и претпријатијата за изградба на 
хидроцентрали. 

48. Во групата: „416-10 Претпријатија за испи-
тување земјишта и градежни материјали" влегу-
ваат и заводите за испитување на материјали и кон-
струкции. 

49. Во групата: „418-10 Погони и организациони 
единици за изведување на инвестициони работи во 
сопствена режија" влегуваат погоните и организа-
ционите единици за изведување н,а инвестициони 
работи, без оглед на тоа кој е основувач (во смисла 
на членот 57 од Основниот закон за изградба на ин-
вестиционите објекти). 

50. Во групата: „515-10 Претпријатија за пре-
воз на патници и стоки во друмскиот сообраќај" 
влегуваат и шпедитерските претпријатија ако пре-
тежно се занимаваат со вршење на превоз на стоки 
и претпријатијата за автобуски станици. 

51. Во групата: „516-10 Претпријатија за превоз 
на патниците во градскиот сообраќај" влегуваат и 
жичарите. 

52. Во групата: „516-20 Претпријатија за превоз 
со такси-автомобили" -влегуваат и сервисите за вр-
шење на превознички услуги. 

53. Во групата: „517-10 Претпријатија на луките 
и претпријатија за лучко-претоварни услуги" вле-
гуваат и сервисите за вршење вакви услуги ако се 
основани како претпријатија. 

54. Во групата: „611-30 Претпријатија и дуќани 
на трговијата на мало со мешани стоки4' по правило, 
ое распоредуваат трговските претпријатија и дуќа-
ни во мали места што ги продаваат сите видови ин-
дустриски и прехранбени стоки. 

55. Во подгрупата: „612-14 Претпријатија на тр-
говијата на големо со алкохолна пијачка1" влегуваат 
и претпријатијата за откуп на грозје и овошје со 
цел за преработка во алкохолни пијачки — вино, 
ракија и друго. 

56. Во групата: „613-50 Надворешнотрговски 
претпријатија за вршење услуги" влегуваат прет-
пријатијата за контрола на квалитетот и квантите-
тот на стоките во меѓународниот промет, претприја-
тијата што вршат меѓународни сообраќајно-агенци-
ски работи и претпријатијата за меѓународна шпе-
диција. 

57. Во групата: „614-10 Пазари на големо, јавни 
складови, ладилници, силоси и друго" влегуваат и 
продуктите берзи. 

58. Во групата: „614-20 Трговски агенции, соо-
браќајни агенции, шпедитерски претпријатија, по-
среднички претпријатија и комисиони дуќани" вле-
гуваат и концертните деловници, поморските аген-
ции ако се основани како самостојни претор!!'?атија 
и претпријатијата што се занимаваат само со посре-
дување при натоварување^и истоварување. 
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59. Во групата: „716-80 Други претпријатија и 

дуќани за преработка на неметални минерали" вле-
гуваат лоичарско-грнчарските, стаклобрусачките и 
стаклограверските занаетчиски претпријатија и 
дуќани и занаетчиските претпријатија и дуќани што 
се занимаваат со изработка на кристално стакло. 

60. Во групата: „717-10 Претпријатија и дуќани 
за производство на метални репродукциони матери-
јали" влегуваат, по правило, претпријатијата и ду-
ќаните за производство на леани производи, како 
што се полуфабрикати, леани цевки, санитарни уре-
ди, радијатори и слично, за производство на резни 
алат, како што се: бургии, дурпии, глодала, наре-
зници, листови за пили и слично, за производство на 
вијчени и тељови стоки и други производи за вгра-
дување и соединување, како што се: вијоци, заков-
ки и трифони, сите видови бруќе, синџири, оковен 
прибор за градежна столарија, оков за намештај и 
за производите на кожена и гумена галантерија, за 
производство на метална амбалажа и за производ-
ство на друг неспоменат метален репродукционен 
материјал, како што се сите видови кован алат, тре-
бала, вили, лопати, атови, коси, српови, крампови и 
казми. 

61. Во групата: „717-40 Претпријатија и дуќани 
за-поправање производи на прецизната механика" 
влегуваат, по правило, претпријатијата и дуќаните 
за поправка и одржување на медицински и научни 
апарати, мерни и контролни инструменти, пишувач-
ки и сметковни машини, фотографски апарати, оп-
тички и слични апарати, часовници и други произ-
води на прецизната механика, вклучувајќи ги тука 
и аналитичките и специјалните ваги. 

62. Во групата: „717-50 Претпријатија и дуќани 
за поправање моторни возила и велосипеди" влегу-
ваат и авто-ремонтните занаетчиски претпријатија 
и дуќани. . 

63. Во групата: „717-60 Претпријатија и дуќани 
за производство на метални производи за широка 
потрошувачка" влегуваат, по правило, претприја-
тијата и дуќаните за производство на садови, при-
бор за јадење, метален намештај, печки, шпорети, 
мелници за кафе и ореви, куќни ваги, тељови за 
паркет и слично. 

64. Во групата: „717-70 Претпријатија и дуќани 
за поправање метални производи за широка потро-
шувачка" влегуваат претпријатијата и дуќаните за 
поправање на метален намештај, печки, шпорети, 
куќни ваги, шивачки машини и слично. 

65. Во групата: „717-80 Претпријатија и дуќани 
за производство на други метални производи" вле-
гуваат котларско-казанџиските претпријатија и ду-
ќани, ка-ко и претпријатијата и дуќаните што из-
работуваат фенери, ламби и слично. 

вб. Во групата: „717-90 Претпријатија и дуќани 
за поправање други метални производи и за услуги 
на металопреработувачкото занаетчиство" влегу-
ваат и пушкарските, металостругарските, острачките 
и галванизерските претпријатија и дуќани. 

67. Во групата: „719-10 Претпријатија и дуќани 
за поправање електрични машини, апарати и уре-
ди" влегуваат претпријатијата и дуќаните за по-
правка на ротациони машини и прибор за нив, 
трансформатори, расклопни апарати, разводни уре-
ди, електрични печки и слично. 

68. Во групата: „719-20 Претпријатија и дуќани 
за производство на електрични апарати за дома-
ќинство" влегуваат претпријатијата и дуќаните за 
производство на електрични решои, шпорети, пеќни-
ци, скари, греј алки и друго. 

69. Во групата: „719-30 Претпријатија и ду-
ќани за поправање електрични апарати за домаќин-
ство" влегуваат претпријатијата и дуќаните за по-
правка на електрични решои, шпорети, пеќници, 
скари, грејалки, бојлери, автомати за вар.ење кафе, 
електрични лонци за готвење и печење, апарати за 
сушење коса и рубелина, стерилизатор^ термостати 
за лаборатории, фрижидери, смукалки за прав, 
вентилатори, апарати за бричење и стрижење, у -
реди за перење садови, уреди за перење рубелина, 
апарати за мелење месов ореви и друго или за ме-

шање, електрични ѕвонци и брмчалки, електрични 
брави и слично. 

70. Во групата: „720-10 Претпријатија и дуќани 
за производство на хемиски производи" влегуваат 
претпријатијата и дуќаните за производство на са-
пун, козметички и мирисни средства, бои, лакови, 
пасти за обувки, фото-материјали, пасти за паркет, 
мастило, пиротехнички материјали, помошни хе-
миски средства за текстил, кожа и гума, леачки 
помошни хемиски средства и друго. 

71. Во групата: „721—20 Претпријатија и дуќани 
за производство на тули и керамиди" влегуваат и 
претпријатијата и дуќаните за производство на сите 
видови тенкостени производи од печена глина — 
за ѕидови, таваници и друго. 

72. Во групата: „722—10 Претпријатија и дуќани 
за производство на рентана граѓа и ,плочи" влегу-
ваат претпријатијата и дуќаните за производство 
на шпер-плочи, панел-плочи, лесонит-плочи, иве- ' 
рици и фурнир, панои и други елементи врз базата 
на слама. 

73. Во групата: „722—20 Претпријатија и дуќани 
за производство и поправале на намештај, градежна 
столарија и други финални производи од дрво" 
влегуваат и тапетарските и фарбарско-декоратив-
ните претпријатија и дуќани, како и претпријати-
јата и дуќаните за производство на метли, дрвена 
галантерија, детски колички, потоа коларските, 
бочварскокачарските, дрвостругарските, дрвомоде-
ларските и дрвокалапарските занаетско-производ-
ствените организации, како и претпријатијата и 
дуќаните за изработка на паркет, дрвена амбалажа, 
бродски под, монтажни бараки и делови, кутии за 
радио-приемници и телевизори и слично. 

74. Во групата: „724—10 Претпријатија и дуќани 
за производство на памучно предиво и ткаенини" 
влегуваат и претпријатијата и дуќаните за произ-
водство на конец. 

75. Во групата: „724—40 Претпријатија и дуќани 
за производство на предиво и ткаенини од цврсти 
влакна" влегуваат и претпријатијата и дуќаните 
што произведуваат јажарија. 

76. Во групата: „724—80 Претпријатија и дуќани 
за производство и поправање други текстилни про-
изводи (шапки, јоргани, душеци, шатори, ќилими и 
услуги на занетчиството од текстилната струка)" 
влегуваат и претпријатијата и дуќаните за изра-
ботка на стезници, појаси, печатен текстил, туљци, 
валан и ткаен филц и друго. 

77. Во групата: 725—20 Претпријатија и дуќани 
за производство на готови кожени обувки (кон-
фекција)" влегуваат и папуџиските и опинчарските 
занаетчиски стопански организации. 

78. Во групата: 727—50 Претпријатија и дуќани 
за производство на бонбони, слатки, какао-произво-
ди и други благи работи" влегуваат и претпријати-
јата и дуќаните за производство на кекс, вафли и 
слично, како и слаткарниците. 

79. Во групата: „727—80 Претпријатија и дуќани 
за производство на други прехранбени производи" 
влегуваат и цреварските занаетчиски дуќани и 
слично. 

80. Во групата: „738—20 Претпријатија и дуќани 
на уметничкото занаетчиство" влегуваат претприја-
тијата и дуќаните за производство на филигран, 
златарски производи и дуборез, за изработка на 
Ннтарзии и инкрустации, уметничка брав арија, 
уметничка столарија и за изработка на тантели. 

81. Во групата: „738—70 Претпријатија и дуќани 
за производство на други неспоменати производи" 
влегуваат претпријатијата и дуќаните за производ-
ство на спортски реквизити, музички инструменти, 
чадори, школски учила, играчки, четки, кистови, 
вештачко цвеќе како Л предмети од природно и 
вештачко цвеќе. 

82. Во групата: „738—80 Претпријатија и дуќани 
за вршење други поправања и услуги" влегуваат, 
по правило, претпријатијата и дуќаните на пот-
кивачката, граверската, печаторежачката и фир-
моиишувачката занаетчиска дејност. 
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83. Во групата: „740—10 Претпријатија и дуќани 
за изведување завршни работи во високоградба 
(ѕидарски, молерско-фарбарски, градежно-лимарски, 
браварски, стаклорежачки и слични работи)" вле-
гуваат и претпријатијата и дуќаните што изведу-
ваат работи како што се: фасадерски, гипсерски, 
штуко-мермерски,' тесарски, поставување на паркет, 
кровопокривачки, поставување на керамички печки 
и плочички и друго. 

84. Во групата: „740—20 Претпријатија и дуќани 
за изведување занаетчиски завршни работи во 
нискоградба (поплочување, асвалтирање и слични 
работи)" влегуваат и бунарџиските и слични работи. 

85. Во групата: „740—30 Претпријатија и дуќани 
за изведување внатрешни инсталатерски работи 
(водовод, канализација, централно греење, елек-
трична инсталација и сл.)" влегуваат и претприја-
тијата и дуќаните што изведуваат инсталации на 
гасни постројки, монтажа на дигалки, инсталации 
на топлотни уреди и уреди за климатизација и др. 

86. Во групата: „740—40 Претпријатија и дуќани 
за монтажа и одржување далекуводи, надворешната 
електрична мрежа и сл." влегуваат и претпријати-
јата и дуќаните што изведуваат електромеханичар-
ски работи за монтажа на телеграфско-телефонски 
уреди. 

87. Во групата: „811—10 Организации за упра-
вување со станбени згради (станбени заедници и 
куќни совети)" влегуваат и дирекциите' за станбена 
изградба, како и заводите и бироите за станбена и 
комунална изградба, ако се занимаваат исклучиво со 
организирање на станбената изградба. 

88. Во групата: „811—30 Фондови за станбена 
из-градба" влегува дејноста на фондовите, освен 
дејностите на деловните служби, претпријатијата и 
погоните што ги основуваат фондовите за станбена 
изградба, а кои се распоредуваат во соодветната 
дејност. 

89. Во групата: „812—10 Јавни водоводи и ка -
нализации" влегуваат и дирекциите за изградба на 
водовод и канализација. 

90. Во групата: „911—60 Училишни центри" вле-
гуваат и заводите за образование на кадрите и 
(СЛИЧНО. 

91. Во групите: „912—20 Научни установи од 
областа на општествените науки", „912—30 Научни 
установи од областа на биолошките науки" и 
„912—40 Научни установи од областа на матема-
тичко-те:ршчките науки" влегуваат само установите 
на соодветната научна област што се запишани во 
регистарот на научните установи на народните ре-
публики. 

92. Во групата: „913—20 Заводи за заштита на 
културните споменици и природните знаменитости" 
влегува и Конзерваторскиот завод за Далмација 
и др. 

93. Во групата: „913—40 Библиотеки и читални" 
влегуваат и универзитетските библиотеки и сл. 

94. Во групата: „913—80 Други културно-про-
светен установи" влегуваат и пионерските градови, 
заводите за заштита на природата, работничките 
домови, домови на културата и друго. 

95. Во групата: „915—10 Амбулантно-поликли-
нички и диспечерски установи" влегуваат домовите 
за народно здравје, здравствените станици, здрав-
ствените станици во стопанските организации, по-
ликлиниките, сите диспанзер-и, вклучувајќи ги и 
советува л иштата, центрите за мајки и деца, забните 
амбуланти, забните поликлиники, заботехничките 
лаборатории и станиците за брза помош. 

96. Во групата: „915—20 Болнички (стационарни) 
установи" влегуваат општите болници, вклучувајќи 
ги и клиниките, специјалните болници за туберку-
лоза, детски, психијатриски и трауматолошки, ин-
ститутите за туберкулоза со стационар, антитубер-
кулозните диспанзери со стационар, ортопедските 
заводи со стационар, институтите за рехабилитација 
со стационар и слично^ 

97. Во групата: „915—30 Хигиенски и против"' 
епидемски установи" влегуваат заводите за здрав-
ствена заштита, заводите за дезинфекција и слично. 

98. Во групата: „915—40 Здравствени заводи и 
институти" влегуваат заводите за трансфузија на 
крв, заводите за производство на серуми и вакцини, 
заводите за здравствена заштита, заводите за здрав-
ствено просветување и другите здравствени заводи 
и институти без стационар. 

99. Во групата: „915—50 Природни лекувалишта 
и закрепувалишта" влегуваат бањските и други 
природни лекувалишта и закрепувалишта што 
имаат статус на здравствени установи, вклучувајќи 
ги и детските летувалишта. 

100. Во групата: „915—60 Аптеки" влегуваат 
само аптеките што имаат статус на самостојни 
установи. 

101. Во групата: „915—70 Медицински центри" 
влегуваат и поразвиените домови за народно здравје 
во чиј состав се диспанзерите и стационарите со 
повеќе од 50 постели. 

102. Во групата: „916—20 Заводи за деца без 
родителски грижи, за инвалидни и воспитно за-
пуштени деца и младина" ,влегуваат и заводите и 
училиштата за слепи деца и заводите за глуви 
деца и друго. 

103. Во групата: '„916—80 Други установи за со-
цијална заштита (прифатилишта, центри за соци-
јална работа, психопедагошки советувалишта и 
слично)" влегуваат и заводите за социјална заштита, 
заводите и бироите за запослување на работниците 
и друго. 

104. Во групата: „917—10 Фискултурни органи-
зации" влегуваат сите фискултурни, спортски и 
шаховски организации и нивните сојузи, друштва-
та на ловците и риболовците, планинарските дру-
штва, авто-мото клубовите, спортските центри, 
спортските стадиони и игралишта, како и другите 
спортски објекти. 

105. Во групата: „ 0 1 1 — П о л и т и ч к и организа-
ции" влегуваат Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија, Сојузот на младината на Југославија, Сојузот 
на пионерите на Југославија, Конференцијата за 
општествена активност на жените на Југославија 
и друго. 

106. Во групата: „011-20 Општествени^ организа-
ции, здруженија и др." влегуваат Сојузот на здру-' 
жени јата на борците на Народноослободителната 
војна, здруженијата на правниците, економистите, 
инженерите, научните друштва и здруженија, Југо-
словенскиот црвен крст, феријалниот сојуз на Ју -
гославија, друштвата на пријателите на децата, 
друштвата на пријателите на природата, туристич-
ките друштва — освен туристичките претпријатија 
и бира, противпожарните друштва, културно-умет-
ничките друштва, културно-просветните заедници, 
Заводот за заштита на мали авторски права, друш-
твата на Народната техника — освен авто-мото клу-
бовите и други. 

107. Во групата: „015-10 Органи на власта и 
управата" влегуваат народните собранија, народ-
ните одбори, државните секретаријати, комитетите, 
секретаријатите на извршните совети, секретари-
јатите на народните одбори, управите, дирекциите, 
управните установи, инспекторатите, комисиите, 
советите и други органи, на управата." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 73 

7 март 1Ѕ'33 година 
Белград 

Секретар 
за општи стопански работи; 

Никола Џуверовиќ, с. р. 
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173. 

Врз основа на членот 30 од Законот за претпри-
јатијата за аеродромски услуги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/61) и членот 5 од Уредбата за дирек-
цијата за цивилна воздушна пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/63), во согласност со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сојузен бу-
џет поопшта управа, Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА ВОЗДУ-

ШНИТЕ ПАТИШТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Кога југословенски и странски воздухоплови 
летаат во воздушниот простор на Југославија пла-
ќаат надоместок за користење на техничките уреди 
и услуги на службата за спроведување на воздухо-
пловите на воздушните патишта (во понатамошниот 
текст: надоместокот) според тарифата од точ. 2 до 
6 на оваа наредба. 

2. Надоместокот за услугите дадени во меѓуна-
родната воздушна пловидба на авиони при преле-
тувањето на Југославија, без слетување, за секој ки-
лометер поминат воздушен пат изнесува: 

Дин. 
1) за авиони во тежина до 5 тони — — 12 
2) за авиони во тежина над 5 до 25 тони — 52 
3) за авиони во тежина над 25 до 50 тони — 66 
4) за авиони во тежина над 50 тони — — 80 

Надоместокот за услугите дадени на хеликопте-
ри во меѓународната воздушна пловидба при преле-
тувањето на Југославија, без слегнување, изнесува 
26% од надоместокот определен во одредбите под 1 
до 4 од стават 1 на оваа точка. 

3. За услугите дадени на воздухоплови во меѓу-
народната воздушна пловидба што слетнуват на ју-
гословенски аеродроми, надоместокот изнесува 50/о 
од надоместокот определен во точката 2 ст. 1 и 2 на 
оваа наредба. 

4. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сообраќај и врски мора да определи и понизок 
надоместок од пропишаниот, или да ослободи од 
плаќање надоместок за воздухопловите од точката 
2 ст. 1 и 2 на оваа наредба што му припаѓаат на 
превезуван чии воздухоплови, во меѓународниот во-
здушен сообраќај, с л е т у в а а т на југословенски ае-
родроми. 

5. Надоместокот за услугите дадени на авиони 
во внатрешната пловидба изнесува 5% од надомес-
токот определен во точката 2 став 1 под 1 до 4 на 
оваа наредба. 

Надоместокот за услугите дадени на хеликоп-
тери во внатрешната пловидба изнесува 51% од -на-
доместокот определен во точката 2 став 2 на оваа 
наредба. 

6. Дирекцијата за воздушна пловидба може со 
превезуваните да договара плаќање на надоместокот 
во паушален износ во височината на надоместокот 
од точ. 2 до 5 на оваа наредба,^ а врз основа на про-
ценетиот број на летањата. 

7. Како тежина на воздухопловот, при пресме-
тувањето на надоместокот според оваа наредба, се 
зема најголемата дозволена тежина означена во уве-
рението за пловидбеност на односниот воздухоплов. 

8. Надоместокот за користење услуги на служба-
та за врски во комерцијални цели и за други потре-
би на превезуваните и други корисници на овие 
услуги, се наплатува според важечката поштенско-
телеграфско-телефонската тарифа. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за определу-
вање на надоместоците за користење на техничките 
средства, уредите и услугите на службата за безбед-
ност на воздушната пловидба („Службен лист, на 
ФНРЈ", бр. 4/62 и 45/62). 

10. Оваа наредба влегува во сила на 1 април 
1963 година. 

Бр. 248 
23 март 1963 година 

Белград Секретар 
за сообраќај и врски, 
Марин Цетиииќ, с. р. 

174. 
Врз основа на членот 19 од Законот за данокот 

на приходите од авторските права и за фондот за 
унапредување на културните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/60 и 16/61) и членот 13 точка 
6 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), по пред-

N лог од Југословенската заедница на социјалното 
осигурување, Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет на трудот донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ И НОРМИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА УМЕТНИЦИТЕ 

1. Придонесот за ^социјално осигурување на 
уметниците на кои самостојната уметничка работа 
им е основно занимање, кој се уплатува од напла-
тениот данок на, приходите од авторски права, се 
пресметува по основиците и нормите утврдени со 
оваа наредба. 

2. Основиците за пресметување на придонесот 
за социјално осигурување на уметниците на кои 
самостојната уметничка работа им е основно зани-
мање ги сочинуваат износите на просечните пензи-
ски основи на оние осигуренички разреди во кои 
се распоредени уметниците според Одлуката за 
распоредување на уметниците во осигуренички раз-
реди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58 и 44/61), 
наголемени за соодветниот износ на посебниот дода-
ток на пензиите и за изворот од 400 динари кои 
се предвидени со Одлуката за воведување посебен^ 
додаток на пензиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/61, 22/62 и 53/62). 

3. Нормите по кои од основиците определени 
според точката 2 на оваа наредба "се пресметуваат 
придонесите изнесуваат: 

1) за здравствено осигурување — 16д/о 
2) за пензиско осигурување — — 10% 
3) за инвалидско осигурување — 5,5% 
4) за додаток на деца — — — 8% 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за целата 1963 година. 

11 - бр. 636/1 
12 март 1963 година 

Белград Секретар за трудот, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

175. 
Врз основа на чл. 282 и 295 од Законот за 

работните односи ^„Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/61), членот 93 точка 4 ' о д Законот за организа-
цијата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 
16/61) и членот 13 точка 9 алинеи 5 и 6 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4)6/62), во согласност со секретарија-
тите на Сојузниот извршен совет за трудот и за 
сообраќај и врски, Управниот одбор на Заедницата 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДИСЦИПЛИНСКАТА И МАТЕРИЈАЛНАТА 
ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со одредбите од овој правилник ое регулира 
дисциплинската и материјалната одговорност на 
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работниците запослени во Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони. ^ 

Како работници, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се сметаат лицата запослени во работниот 
колектив на Заедницата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони (во понатамошниот текст: 
Заеднг^цата на ЈПТТ), во работните колективи на 
заедниците на ^претпријатијата на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во пона-
тамошниот текст: заедницата на птт претпријати-
ја); во претприј ати јата на поштенскиот, -телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај (во понатамошниот 
текст: птт претпријатија) или во нивните основни и 
извршни единици или погони, како и лицата што се 
во работен однос во својството на договорни поштари 
или договорни селски поштоносци. 

Член 2 
За повредите на работната дисциплина и сто-

рената штета работникот одговара дисциплински и 
материјално. 

Член 3 
Работникот одговара дисциплински само ако 

повредите на работната дисциплина се утврдени со 
закон или со прописите донесени врз основа на 
закон. 

Член 4 
Работникот одговара дисциплински за дисцип-

линска неуредност или за дисциплински престап. 
Дисциплинска неуредност е полесна, а дисцип-

лински престап е потешка повреда на работната 
дисциплина. 

Член 5 
Работникот одговара дисциплински за дисцип-

линска неуредност или за дисциплински престап, 
ако повредата на работната дисциплина ја сторил 
со смисленост или од небрежност. 

Кривичната одговорност односно одговорноста за 
стопански престап или прекршок не ја исклучува 
дисциплинската одговорност ако дејствието Што 
претставува кривично дело, стопански престап или 
прекршок претставува и повреда на работната дис-
циплина. 

' II. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 
1. Материјални одредби 

Член 6 
Како дисциплински престап се смета особено: 
1) невнимателно и несовесно вршење на работ-

ната должност; 
2) фалсификување на исправи или давање не-

точни податоци заради обманување на стопанската 
организација во поглед на вршењето на. работите 
на организацијата, како и во поглед на засновува-
њето, траењето и престанокот на работниот однос; 

3) секое дејствие односно пропуштање на деј-
ствие што го попречува или оневозможува правил-
ното функционирање на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај; 

4) злоупотреба на положбата или пречекорува-
ње на даденото овластување; 

5) одавање на деловната тајна; 
6) неовластено давање на статистички или други 

податоци за работењето на стопанската оргнизација 
на лица надвор од организацијата; 

7) непреземање или недоволно преземање мерки' 
за сигурност на луѓето или доверените предмети; 

8) непридржување за мерките на хигиенско-
техничката заштита при работата; 

9) неоправдано односно недозволено одбивање на 
извршувањето на работните налози односно наред-
бите издадени од надлежните органи или претпо-
ставените раководители; 

10) сторување имотна штета на стопанската ор-
ганизација со невнимателно или несовесно вриење 
на работната должност, како и штета што работни-
кот со намера или од крајна невнимателност ќе им 
ја стори на поединци или правни лица при врше-
њето на работата; 

11) прибавување материјална корист за себеси 
или за трето лице, како и примање подароци или 
дауги гадност, во врска со работата на стопанската 
организација; 

12) послуга во своја корист или во корист на 
трето лице со пари, хартии од вредност или пред-
мети што му се доверени на работникот на работ-
ното место; 

13) непристојно држање и предизвикување неред 
за време на вршењето на работната должност; 

14) доаѓање на работа во пијана состојба или 
опивање за време на работата; 

15) неоправдано изостанување од работа кое трае 
без прекин подолго од 3, а најдолго 7 дена; 

16) ускратување на давање односно неовластено 
давање на податоци, или давање неточни податоци, 
кои според важечките прописи задолжително им се 
даваат на органите во Југословенските пошти, теле-
графи и телефони или на други овластени органи, 
установи и организации. 

Со прописите за вршење на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај можат да се 
предвидат и други дисциплински престапи. 

Член 7 
Работникот не смее да биде дисциплински каз-

нет пред да биде сослушан, освен ако без оправдани 
причини не се одзове на уредно доставената покана 
за сослушување. 

Сослушувањето по повод дисциплинската неу-
редност на работникот може да биде извршено и со 
земање на негова писмена изјава односно изјасну-
вање. 

Член 8 
За повеќе повреди на работната дисциплина на 

еден работник за кои истовремено се расправува, се 
изрекува една казна. 

Член 9 
Казните за дисциплинска неуредност се: 
1) опомена, 
2) укор, 
3) строг јавен укор, 
4) парична казна во износ до 5% од месечниот 

личен доход на работникот, во траење од еден месец, 
со тоа што вкупниот збир на паричните казни во 
еден месец да не може да го премине износот од 
10% од месечниот личен доход на работникот. , 

Казните од точ. 2, 3 и 4 на ставот 1 од овој 
член се запишуваат во персоналниот лист на казне-
тиот работник. 

Член 10 
Казните за дисциплински престап се: 
1) намалување на месечниот личен доход во тра-

ење до три месеци, со тоа што намалувањето за 
Одделен месец да не може да биде помалко од 5% 
ниту поголемо од-10% од месечниот личен доход; 

2) сменување од должноста, во траење најмногу 
до три години; 

3) отпуштање од стопанската организација, со 
забрана на враќање во неа за време од една до три 
години. 

Казната од точката 2 на ставот 1 од овој член 
може да им се изрече само на работници што се 
наоѓаат на раководни работни места. 

Со казната од точката 3 на ставот 1 од овој 
член ќе се казни работник што ќе го стори дисцип-
линскиот престап од членот 6 став 1 точ. 5, 11 или 
12 на овој правилник, како и за други особено 
тешки повреди на работната дисциплина. За овие 
дисциплински престапи може да се изрече поблага 
казна само ако е утврдено дека постојат олеснителни 
околности. 

Казните за дисциплински престап се запишуваат 
во персоналниот лист, на казнетиот работник. 

Член 11 
Наплатените парични казни за дисциплинска 

неуредност или дисциплински престап можат да се 
употребат за унапредување на социјалните служби 
на стопанската организација во која е запослен 
казнетиот работник, или можат да се внесуваат во 
фондовите што за таа цел ќе бидат утврдени со пра-
вилата односно со правилникот за работните односи 
на стопанската организација, но не смеат да се 
употребат за зголемување ,на личниот доход. 

Член'12 
При одмерувањето на дисциплинската казна cet  

земаат предвид: тежината на повредата на работ-
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ната дисциплина и последиците на таа повреда, 
степенот на одговорноста, ^ големината на штетата, 
околностите под кои е извршена повредата, пора-
нешната работа и поведение на работникот, приро-
дата на работата што ја врши работникот, како и 
други олеснителни и отежителни околности. 

Член 13 
Гонењето за дисциплинска неуредност застарува 

за 30 дена од денот на извршувањето на науредно-
ста односно од денот кога за неа се узнало, но во 
секој случај во рок од шест месеци од денот на 
извршувањето на неуредноста. 

Извршувањето на казната за дисциплинска 
неуредност застарува за 30 дена од денот на право-
силноста на решението. 

Член 14 
Гонењето за дисциплински престап застарува во 

рок од шест месеци од денот на извршувањето на 
дисциплинскиот престап односно од денот кога се 
узнало за него, но во секој случај во рок од една 
година од денот на извршувањето на дисциплин-
скиот престап. 

Ако дисциплинскиот престап повлекува и кри-
вична одговорност, гонењето за дисциплинскиот 
престап застарува во рокот во Кој застарува и гоне-
њево за кривичното дело. 

Извршувањето на казната за дисциплински пре-
стап застарува во рок од три месеци" од денот на 
правосилноста на одлуката односно пресудата. 

Во поглед на̂  прекинот на застареноста важат 
согласно одредбите од Кривичниот законик („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/59, 11/62 и ^1/62). 

Член 15 
На работникот казнет за дисциплинска неуред-

ност кој во рок од една година од денот на право-
силноста на решението за казната не ќе изврши 
никаква повреда на работната дисциплина,. како и 
на работникот казнет за дисциплински престап, о-
свен ако е казнет со казната од членот 10 став 1 
точка 3 на овој правилник, кој во рок од три го-
дини од денот на правосилноста на одлуката не ќе 
изврши никаква повреда на работната дисциплина, 
ако порано не е казнуван, му се брише од персо-
налниот лист казната за дисциплинската вина и ќе 
се смета како да не бил -казнуван. 

Бришењето на казната во смисла на ставот 1 
од овој член мора да се изврши во рок од 30 дена 
од денот на исполнувањето на условите за бришење 
на казната, и во понатамошниот рок од 30 дена 
за тоа треба да се извести работникот. 

2. Дисциплински органи 
а) Органи за решавање на дисциплинските 

не) вредности, 
Член 16 

За дисциплинската неуредност решаваат и ка-
зни изрекуваат: 

1) управникот на извршна единица — за работ-
ниците на извршната единица; 

2) управникот на основна единица — за работ-
ниците на основната единица; 

3) управникот на погон — за работниците на 
погонот; 

4) директорот на птт претпријатие — за работ-
ниците на птт претпријатие; 

5) директорот на заедница на птт претпри,јатија 
— за работниците на работниот колектив на заед-
ницата на птт "претпријатија; 

б) генералниот директор — за работниците на 
работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ; 

7) дисциплинската комисија при извршна или 
основна единица односно погон — за работниц,ите 
на единицата односно погонот што- се членови на ор-

. ганите на управувањето; 
дисциплинската комисија при птт претпри-

јатие - за работниците на работниот колектив на 
птт претпријатие што се членови на органите на 
<yпpaвyвaњeтo; 

9) дисциплинската комисија при заедница на 
нтт претпријатија — за директорите на птт прет-

пријатија работниците на работниот колектив на 
заедницата на птт претпријатија што се членови 
на органите на управувањето, претседателите и чле-
новите на дисциплинските комисии при извршните 
и основните единици односно погоните и при птт 
претпријатија, кога дисциплинската неуредност ќе 
ја сторат во својство на претседател и членови н1к 
дисциплински комисии, како и за претседателот и 
членовите на дисциплинските комисии при птт 
претпријатија, кога дисциплинската неуредност ќе 
ја сторат во својство на претседател и членови на 
дисциплинските комисии; 

10) дисциплинската комисија при Заедницата на 
ЈПТТ — за работниците на работниот колектив на 
Заедницата на ЈПТТ што се членови на органите 
на управувањето; 

11) вишиот републички дисциплински суд од-
носно вишиот дисциплински суд на автономната 
единица — за претседателите и членовите на ди-
сциплинските комисии при заедниците на птт прет-
пријатија, кога дисциплинската неуредност ќе ја 
сторат во својство на претседател и членови на Ди-
сциплинските комисии; 

12) Сојузниот виш дисциплински суд — за прет-
седателот и членовите на дисциплинската комисија 
при Заедницата на ЈПТТ, кога дисциплинската не-
уредност ќе ја сторат во својство на претседател и 
членови на комисијата. 

Решенијата на судовите од точ. 11 и 12 на ста-
вот 1 од овој член се конечни. 

Директорот на птт претпријатие, директорот на 
заедница на птт претпријатија и генералниот ди-
ректор на Заедницата на ЈПТТ можат да овластат 
и други раководни работници на птт претпријатие, 
заедницата на птт претпријатија односно на Заед-
ницата на ЈПТТ да решаваат за дисциплинските 
неуредност на работниците. 

б) Органи за одлучување за дисциплинските 
, престапи 

Член 17 
За дисциплински престап одлучуваат и казни 

изрекуваат дисциплински'комисии и дисциплински 
судови. 

Член 18 
Дисциплински комисии, како дисциплински ор-

гани од прв степен, се формираат: 
1) при извршните единици што имаат избрани 

органи на управувањето — за работниците на из-
вршната единица; 

2) при основните единици односно погони — за 
работниците на основните единици односно погоните; 

3) при птт претпријатија — за работниците на 
работниот колектив на птт претпријатие, како и за 
управниците на извршните и основните единици 
односно погоните од подрачјето на птт претпри-
јатие; 

4) при заедниците на птт претпријатија — за ра-
ботниците на работниот колектив на заедницата на 
птт претпријатија; 

5) при Заедницата на ЈПТТ — з а ' работниците 
на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 19 
Дисциплинските комисии при заедниците'на птт 

претпријатија како дисциплински органи од прв сте-
пен, одлучуваат и за дисциплинскиот престап на 
директорот на птт претпријатие и на претседателот 
и членовите на дисциплинските комисии при извр-
шните и основните единици односно погоните и при 
птт претпријатија, што ќе ги сторат во својство на 
претседател и членови на дисциплинските комисии. 

вишиот републички дисциплински суд односно 
вишиот дисциплински суд на автономната единица 
одлучува и изрекува казни за дисциплинскиот пре-
стап на директорите на заедници на птт претпри-
јатија, како и на претседателите и членовите на 
дисциплинските комисии при заедниците' на птт 
претпријатија, кога ќе го сторат во својство на 
претседател и членови на дисциплинската комисија. 

Сојузниот виш дисциплински суд одлучува и 
казни изрекува за дисциплинскиот престап на ге-
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нералниот директор на Заедницата на ЈПТТ, како 
и на претседателот и членовите на дисциплинска-
та комисија при Заедницата на ЈПТТ кога ќе го сто-
рат во својство на претседател и членови на дисци-
плинската комисија. 

. Пресудите на судовите од ст. 2 и 3 на овој член 
се конечни. 

Член 20 ј 

Дисциплинските комисии од членот 19 став 1 на 
овој правилник одлучуваат како дисциплински ор-
гани од втор степен за жалбите против одлуките 
на дисциплинските комисии при извршните и основ-
ните единици односно погоните и при птт претпри-
јатија донесени во прв степен. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
vчлен, работничкиот совет на птт претпријатие може 

да формира дисциплинска Комисија, како дисци-
плински орган од втор степен, за решавање по 
жалбите против одлуките на дисциплинските коми-
сии при извршните и основните единици односно 
погоните, под услов претседателот на таа комисија 
да има правна спрема. 

Против одлуката односно решението на дисци-
плинската комисија при заедницата на птт прет-
пријатија донесено во прв степен, може да му се 
изјави жалба на вишиот републички дисциплински 
суд односно на вишиот дисциплински суд на авто-
номната единица. 

Против одлуката односно решението на дисци-
плинската комисија при Заедницата на ЈПТТ може 
да му се изјави жалба на Сојузниот виш дисци-
плински суд. 

Член 21 
Во случај на промена на организацијата на Ј у -

гословенските пошти, телеграфи и телефони, за ра-
ботникот што извршил дисциплински престап е на-
длежна дисциплинската комисија од онаа стопан-
ска организација во која работникот бил запослен 
во времето на извршувањето на престапот. 

За работникот што ќе изврши дисциплински 
престап во друго птт претпријатие, е надлежна ди-
сциплинската комисија на птт претпријатие во кое 
е запослен работникот. 

Во случај на основување, укинување или спо-
јување на извршните и основните единици, погони-
те, птт претпријатија и заедници на птт претпри-
јатија, за работникот што извршил дисциплински 
престап е надлежна дисциплинската комисија на 
извршната единица, основната единица, погонот, птт 
претпријатие односно заедницата на птт претпри-
јатија што го презела' работникот. 

Член 22 
Дисциплинските комисии одлучуваат во совет 

составен од претседател и два члена. 
Претседателот и членовите на комисијата имаат 

свои заменици. 
Претседателот и еден член на комисијата, како 

и нивните заменици, ги именува највисокиот орган 
на управувањето на единицата односно погонот, ра-
ботничкиот совет на птт претпријатие, управниот 
одбор на заедницата на птт претпријатија односно 
управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ. 

Другиот член на комисијата и неговиот заме-
ник ги делегира синдикалната организација. 

Претседателот на дисциплинската комисија мора 
да има правна спрема. 

Функцијата на претседателот и на членовите 
на дисциплинската комисија, како и на нивните 
заменици, трае две години. 

Дисциплинските комисии му поднесуваат на кра-
јот на секоја година извештај за својата работа на 
органот на управувањето што ги именувал. 

Член 23 
Претседателот и членовите на дисциплинската 

комисија се независни во вршењето на својата функ-
ција а одлучуваат според законот, 

Член 24 
Дисциплинската комисија може да има секре-

,тар, кого го именува управникот на единица одно-

сно погон, директорот на птт претпријатие, дирек-
торот на заедница на птт претпријатија односно 
генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ, по 
правило од редот на работниците со- правна спрема. 

3. Дисциплинска постапка 
л) Постапка при решавање за дисциплинска 

неуредност 
Член 25 

Кога управникот, директорот односно "генерал-
ниот директор ќе утврди или узнае дека работник 
извршил дисциплинска неуредност, тој е должен да 
поведе дисциплинска постапка против него. 

Ако дисциплинската неуредност ја извршил ра-
ботник кој е член на работничкиот совет или у-
правниот одбор или на собранието на Заедницата 
на ЈПТТ, одлуката за поведување на дисциплин-
ската постапка ја донесува работничкиот совет или 
управниот одбор или собранието на Заедницата на 
ЈПТТ и му ја доставува, на управникот, директорот, 
односно на генералниот директор заради понатамо-
шно постапување. 

Член 26 
Дисциплинскиот орган надлежен за казнување 

на работникот за дисциплинска неуредност, по спро-
ведената постапка со решение го огласува работни-
кот за виновен и го казнува за неуредност, или ја 
запира дисциплинската постапка. / 

По еден примерок од решението му се доста-
вува на работникот и на синдикалната организа-
ција. 

Член 27 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност работникот или синдикалната организа-
ција може да изјави жалба, и тоа: 

1) до дисциплинската комисија при единица, по-
гон, односно птт претпријатие — ако казната ја из-
рекол управникот на единицата или на погонот од-
носно директорот на птт претпријатие; 

2) до дисциплинската комисија при заедница на 
птт претпријатија — ако казната ја изрекол дирек-
торот на заедницата на птт претпријатија, дисци-
плинската комисија при птт претпријатие односно 
дисциплинската комисија при извршната или основ-
ната единица односно погонот; 

3) до вишиот републички дисциплински суд од-
носно вишиот дисциплински суд на автономната е-
диница - ако казната ја изрекла дисциплинската 
комисија при заедницата на птт претпријатија; 

4) до дисциплинската комисија при Заедницата 
на ЈПТТ — ако казната ја изрекол генералниот ди-
ректор; 

5) до Сојузниот виш дисциплински суд — ако 
казната ја изрекла дисциплинската комисија при 
Заедницата на ЈПТТ. 

Жалбата се поднесува преку органот што го 
донесол решението за казната, во рок од осум дена 
од денот на доставувањето на решението. 

Член 28 
Ако органот што ја изрекол казната најде дека 

причините во жалбата се оправдани, може да го из-
мени решението за казната. 

Ако работникот односно синдикалната органи-
зација не се задоволни со изменетото решение, и 
против таквото решение можат да му изјават ж а л -
ба на дисциплинскиот суд односно на дисциплин-
ската комисија. 

Член 29 
Решението на дисциплинскиот суд односно на 

дисциплинската комисија по жалбата, е конечно. 
Член 30 

Кога органот што го донесол решението за ка -
зната за дисциплинска неуредност ќе ја прими ж а л -
бата, тој е должен да испита дали е жалбата бла-
говремена и дали е изјавена од овластено лице. 

^благовремената или од неовластено лице из-
јавената жалба органот од ставот 1 на овој член ќе 
ја отфрли со решение. 
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Против решението за отфрлување на жалбата 
работникот односно синдикалната организација мо-
ж е да му изјави жалба на дисциплинскиот суд од-
носно на дисциплинската комисија но рок од осум 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 31 
Правосилното решение за казна за дисциплин-

ска неуредност му се доставува на непосредниот ра-
ководител заради извршување и евидентирање. 

/ 

б) Постапка при решавање за дисциплински престап 
Член 32 

Кога непосредниот раководител или инспекто-
рот ќе утврди или узнае дека работникот сторил 
дисциплински престап, тој е должен за тоа да му 
поднесе пријава на управникот, директорот односно 
на генералниот директор. 

Ако дисциплински престап извршил работник 
што е член на работничкиот совет или управниот 
одбор на единица, погон односно птт претпријатие, 
пријавата ја поднесува управникот на единицата 
односно погонот до највисокиот орган на управува-
њето на единицата односно погонот, а директорот 
на птт претпријатие — до работничкиот совет на 
птт претпријатие. 

Ако дисциплинскиот престап го извршил работ-
ник што е член на управниот одбор на заедница на 
птт претпријатија, пријавата до управниот одбор на 
заедницата на птт претпријатија ја поднесува ди-
ректорот на заедницата на птт претпријатија, ако 
е во прашање работник на птт претпријатие или на 
работниот колектив на заедницата на птт претпри-
јатија.. Ако е во прашање работник на работниот 
колектив на Заедницата на ЈПТТ, пријавата до у-
правниот одбор односно до собранието на Заедни-
цата на ЈПТТ ја поднесува генералниот директор. 

Член 33 
Кога управникот, директорот односно генерал-

ниот директор ќе добие пријава или самиот узнае 
за дисциплински престап, тој е должен да спроведе 
извиди, па ако врз основа на резултатот на извидот 
најде дека извршеното дејствие претставува дисци-
плински престап, му поднесува на дисциплинскиот 
суд односно на комисијата образложено писмено ба-
рање за поведување на дисциплинска постапка. 

Член 34 
Кога највисокиот орган на управувањето од 

членот 32 на овој правилник ќе прими пријава про-
тив работник кој е член на орган на управувањето, 
ќе одлучи дали има место за поведување на дисци-
плинска постапка. 

Ако најде дека извршеното деј^ствие не прет-
ставува дисциплински престап, највисокиот орган 
на управувањето ќе ја отфрли пријавата, а ако 
најде дека извршеното дејствие претставува дисци-
плинска неуредност, ќе му го достави предметот на 
управникот, директорот односно генералниот дирек-
тор заради понатамошно постапување. 

- Ако најде дека предметот е достаточно иследен 
и дека извршеното дејствие претставува дисциплин-
ски престап, највисокиот орган на управувањето ќе 
му го достави предметот на управникот, директорот 
односно на генералниот директор заради поднесу-
ваше на барање до дисциплинската комисија за по-
ведување на дисциплинска постапка. 

Ако највисокиот орган на управувањето најде 
дека извидите треба да ое дополнат' ќе му го доста-
ви предметот на управникот, директорот односно на 
генералниот директор и ќе означи со што треба да 
се дополнат извидите. 

По извршеното дополнение на извидите управ-
никот, директорот односно генералниот директор му 
го враќа предметот на највисокиот орган на упра-
вувањето заради донесување на одлука, 

Член 35 
Извидите ги врши управникот, директорот од-

носно генералниот директор, или лицето што ќе го 
определи тој. 

По исклучок, во потешки случаи или ако го ба-
раат тоа други причини, извидите може да ги врши 

комисија од членови определени од управникот, дич 
ректорот односно генералниот директор. 

Извидите против директор на заедница на птт 
претпријатија односно против /генералниот дирек-
тор ги врши лице или- комисија од членови опре-
делени од управниот одбор н,а соодветната заедница. 

Член 36 
Со извидите се прибавуваат докази и факти по-

требни за утврдување на делото, за пронаоѓала на 
одговорното лице или за понатамошно водење на 
постапката. При вршењето на извидите, сослушу-
вањето и ^другите извидни дејствија се утврдуваат 
записнички. 

По завршените извиди лицето односно комиси-
јата што ги врши извидите му поднесува на управ-

, никот, директорот односно на генералниот директор 
извештај со свое мислење. 

Член 37 
Барањето за поведување дисциплинска4 постап-

ка против директор на птт претпријатие го подне-
сува директорот на заедница на птт претпријатија, 
по претходно одобрение од работничкиот^ совет на 
птт претпријатие. 1 

Барањето за поведување дисциплинска постап-
ка против директор на заедница на птт претприја-
тија односно против генералниот директор го под-
несува управниот одбор на соодветната заедница. 

Барањето за поведување дисциплинска постапка 
против претседателот и членовите на дисциплин-
ската комисија за време траењето на мандатот, а во 
врска со вршењето на нивната функција, го подне-
сува органот што ги именувал. 

Член 38 
По приемот на барањето за поведување дисци-

плинска постапка, претседателот на дисциплинската 
комисија може да нареди да се дополнат извидите 

% и ќе го определи лицето што ќе ги врши извидите. 
Лицето што ги извршило извидите И ги доста-

вува списите на извидите на дисциплинската коми-
сија. Ако дисциплинската комисија одлучи да се 
поведе дисциплинска постапка, материјалот на из-
видите му го доставува на дисциплинскиот обвини-
тел заради подигање обвинителен акт. 

Ако дисциплинската комисија најде дека нема 
место за водење дисциплинска постапка, ќе ја за-
пре постапката и за тоа ги известува раководите-
лите, како и работникот против кој е поднесено ба-
рање за поведување на дисциплинска постапка. 

Против решението на дисциплинската комисија 
за подигање на обвинителен акт нема место на 
жалба. 

Член 39 
Ако дисциплинската комисија најде дека во 

дејствието со кое е повредена' работната дисципли-
на има елементи на кривично дело, стопански пре-
стап или прекршок, ќе го извести за тоа надле-
жниот државен орган заради поведување постапка, 
како и раководителот на стопанската организација 
во кој е запослен работникот, ако пријавата не ја 
поднесол раководителот. 

Дисциплинската комисија ќе одлучи дали про-
тив работникот ќе ја води дисциплинската постапка 
напоредно со постапката што се води поради кри-
вично дело, стопански престап или прекршок, или 
водењето на дисциплинска постапка ќе го одложи 
до донесувањето на одлука од надлежниот држа-
вен орган. 

Член 40 
Врз основа на одлуката за поведување дисци-

плинска постапка дисциплинскиот обвинител го по-
дига обвинителниот акт и го застапува пред дисци-
плинската комисија. 

Дисциплинскиот обвинител го именува управ-
никот, директорот односно генералниот директор од 
редот на работниците, по правило, со правна 
спрема. 

Дисциплинскиот обвинител го застапува обви-
нителниот акт пред дисциплинската комисија, из-
јавува жалби, дава- одговор на жалбата од оптуже-
ниот и има право да го менува и проширува обви-
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нителниот акт и да се откаже од обвинителниот 
акт. 

Дисциплинскиот обвинител не може да го про-
шири обвинителниот акт на друг работник ниту 
може да се откаже од обвинителниот акт без прет-
ходна согласност од управникот, директорот одно-
сно, генералниот директор. 

Член 41 
По приемот на обвинителниот акт дисциплин-

ската комисија закажува претрес и им доставува 
покана на оптужениот и на дисциплинскиот обви-
нител. Во поканата се назначува денот, местото и 
времето на претресот. 

Кон поканата за оптужениот се приложува и 
еден примерок од обвинителниот акт. 

Помеѓу денот на врачувањето на поканата на 
оптужениот и денот на претресот треба да има вре-
менско растојание од најмалку осум дена, за да 
може оптужениот да се приготви за одбрана. 

Дисциплинската комисија ќе ги повика и све-
доците и вештаците, ако најде дека е потребно нив-
ното присуство или сослушување на претресот. 

Член 42 
Претресот пред дисциплинската комисија е у -

стен и јавен. 
Ако оправдани причини бараат комисијата мо-

же ,да го прогласи претресот за таен во целина или 
во одделни делови, по службена должност или по 
предлог од оптужениот односно од дисциплинскиот 
обвинител, а може да го стори тоа и по предлог од 
сведоците или вештаците. 

Против решението за тајноста на претресот и 
против решението со кое се одбива предлогот, нема 
место на жалба. 

Член 43 
За претресот се води записник:. 
Во записникот се внесуваат податоците од вли-

јание врз решавањето за работата, изјавите на 
странките и сите одлуки донесени за време на пре-
тресот. 

Во заглавјето на записникот се внесува: која 
дисциплинска комисија одлучува, кога и каде, про-
тив кого, поради што, состав на комисијата, прису-
тни странки, дали оптужениот има бранител и кој е 
бранител, дали претресот е јавен и часот на поче-
токот на претресот. 

Во записникот се внесува во главни црти текот 
на претресот, како: дали имало приговори против 
составот на дисциплината комисија и предлози за 
изземање ца некој нејзин член, каква одлука е до-
несена за тоа, читањето на обвинителниот акт, со-
слушаваѕњето на оптужениот,v кои сведоци и вешта-
ци се сослушани и што изјавиле, какви предлози 
се ставени и што е одлучено по нив, и друго. 

Исказите на оптужениот, сведоците и вештаци-
те се внесуваат стегнато, а ако е потребно одделни 
делови или целиот исказ се внесуваат во записни-
кот дословно. Поставените прашања не се внесуваат 
во записникот, бидејќи тие се гледаат од одгово-
рите. 

Во записникот треба да се истакне дали и кои 
прашања се забранети од претседателот на дисци-
плинската комисија како неумесни или недозво-
лени. 

На крајот, во записникот, се внесува кога се по-
двлекла комисијата на советување заради донесува-
ње одлука, каква одлука е донесена и прогласена, 
како и часот на завршетокот на претресот. 

Ако претресот бил одложен, во записникот за 
продолжување на претресот се констатира кога е 
продолжен претресот и каде, каков е составот на 
комисијата и кој е присутен на претресот, а натаму 
во записникот се внесува она што е изложено во 
претходните ставови од овој член. 

Записникот го потпишуваат претседателот и за-
писничарот. 

Член 44 
. Оптужениот има право на претресот да даде 

своја одбрана, да ги изнесува фактите, да предлага 
,докази, да им поставува прашања на сооптужените, 

сведоците и вештаците, да става Забелешки и да 
дава објасненија во врска со исказите на сведоците. 

Оптужениот во постапката пред дисциплинска-
та комисија има право да земе бранител. Браните-
лот не мора да биде адвокат односно адвокатски 
приправник. Бранителот има право да ги разгледа 
списите на предметот и да ги презема сите проце-
сни дејствија како и оптужениот. 

Синдикалната организација може да го заста-
пува оптужениот пред дисциплинската комисија, на 
неговото барање или со негово согласување. 

Член 45 
Ако во текот на претресот се утврди дека опту-

жениот освен оние повреди поради кои се води по-
стапката сторил и други повреди на работната ди-
сциплина, дисциплинската комисија ќе одлучи, по 
предлог од дисциплинскиот обвинител дали и за тие 
-повреди веднаш ќе се одржи претрес или претре-
сот ќе се одложи за да се извршат потребните из-
види. 

Ако дисциплинската комисија најде дека де-
лото на оптужениот претставува дисциплинска не-
уредност, ќе го казни за дисциплинска неуредност. 

Член 46 
По завршениот претрес дисциплинската комиси-

ја се повлекува на советување и гласање заради 
донесување на одлука. 

Дисциплинските комисии донесуваат одлука за 
дисциплинските престапи. 

За советувањето се / води посебен записник, ној 
се приложува кон записникот за претресот во за-
печатена обвивка. 

Записникот за советување мора да содржи: о-
значување на предметот на кој се однесува, состав 
на комисијата, кога е одржано советувањето, резул-
тат на советувањето и гласањето, евентуално из - . 
двоени мислења и каква одлука е донесена. 

Записникот за советувањето го потпишуваат 
претседателот и членовите на дисциплинската ко-
мисија и записничарот. 

Записничарот нема право да учествува во со-
ветувањето и гласањето. 

Член 47 
Одлуката за Дисциплинскиот престап се објаву-

ва веднаш по одржаниот претрес. По исклучок, ако 
предметот бара подолго проучување, дисциплинска-
та комисија може да го одложи објавувањето на од-
луката најмногу за три дена, за што ги известува 
странките. 

, Член 48 
ч Со одлуката на дисциплинската комисија оп-

тужениот се огласува за виновен и се казнува за 
дисциплински престап или се ослободува од обви-
нението. 

Со одлуката од ставот 1 на овој член дисци-
шплнската комисија може да го расправи и праша-
њето за надоместок на штета (член 64). 

Поеден примерок од одлуката му qe доставува 
на оптужениот, дисциплинскиот обвинител и синди-
калната организација. 

Член 49 
-- Писмената одлука мора да содржи особено: 

1) увод, во кој се назначува: која дисциплинска 
комисија одлучувала, во кој состав, во чија дисци-
плинска работа, по чиј обвинителен акт, кога ^ о д р -
жан претресот и кога е објавена одлуката; 

2) диспозитив, во кој влегува: името на оптуже-
ниот и како е одлучено, со назначување дали опту-
жениот е ослободен од обвинението или е огласен 
за виновен, за кое дело и опис на делото, како и 
изрек за казната и надоместокот на штетата; 

3) образложение, во кое се изнесува: предме-
тот на обвинителниот акт, кои факти ги утврдила 
дисциплинската комисија и врз основа на кои до-
кази, зошто се ослободува оптужениот од обвине-
нието, односно со што оптужениот ја повредел сво-
јата должност, зошто' не се усвојува одбраната и 
кои отежителни и олеснителни околности се земени 
предвид при изрекувањето на казната, потоа гфи-



Страна 176 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 'Среда, 27 март 1963 

Чините на комисијата за одлуката за обврската за 
надоместок на штетата, односно врз основа на што е 
утврдено постоењето на штетата и нејзината висо-
чина и зошто оптужениот е материјално одговорен 
за истата. 

Упатството за правниот лек се става по потпи-
сот на одлуката. 

Член 50 
На оптужениот му припаѓаат патни трошоци по-

ради учествувањето на претресот само ако е осло-
боден од обвинението. 

Член 51 
Против одлуката на дисциплинската комисија 

од прв степен, оптужениот, синдикалната организа-
ција и дисциплинскиот обвинител можат да изјават 
жалба на надлежната дисциплинска комисија од-
носно на судот од втор степен, во рок од осум дена 
од денот на приемот на одлуката. 

Жалбата и се поднесува на дисциплинската ко-
мисија што ја донесла одлуката. 

Примерок од жалбата дисциплинската комиси-' 
ја и доставува на противната странка, која може 
во рок од осум дена од денот на приемот да и под-
несе на комисијата одговор на жалбата. Жалбата к 
одговорот на жалбата, со сите списи на предметот, 
дисциплин-ската комисија и, ги доставува на дисци-
плинската комисија од втор степен односно на 
судот. 

Жалба може да се изјави против одлуката во 
целина или само во поглед на делот на одлуката за 
вината или казната, или во поглед на надоместокот 
на штетата. 

Кога дисциплинската комисија од прв степен ќе 
ја прими жалбата, ја разгледува истата, па ако у-
тврди дека е благовремена и изјавена од овластено 
лице, ја доставува со сите списи на предметот до 
дисциплинската комисија од втор степен ,односно 
до судот. Ако жалбата не е благовремена или е из-
јавена" од неовластено лице, комисијата ќе ја от-
фрли со решение. Против ова решение може да и 
се изјави жалба на дисциплинската комисија од 
втор степен односно на судот, во рок од осум дена 
од денот на приемот на решението. 

Член 52 
Дисциплинската комисија од втор степен одно-

сно судот решава по жалбата, по правило, без при-
суство на странките. 

Член 53 
Одлуката на дисциплинската комисија" од втор 

степен односно пресудата на дисциплинскиот суд е 
конечна. 

в) Извршување на одлуката 
Член 54 

За извршување на одлуката на дисциплинската 
комисија се грижи органот на кој му е доставена 
одлуката заради извршување. 

Ако жалба против одлуката изјавуваат ^амо 
одделни оптужени, извршувањето на одлуката се 
одложува и во поглед на оние оптужени што не 
изјавиле жалба. 

г) Заеднички одредби 
Член 55 

Органот на управувањето односно раководите-
лот што поднесол барање за поведување дисциплин-
ска постапка, како и оптужениот односно синдикал-
ната организација, можат против правосилното ре-
шение, одлука односно пресуда да бараат обнова на 
дисциплинската постапка во случаите и под условите 
што се предвидени во Законикот за кривичната по-
стапка („Службен лист на ФНРЈ", бр, 5/60 и 30/62). 

Член 56 
Против правосилното решение, одлука односно 

пресуда на дисциплинската комисија односно ди-
сциплинскиот суд надлежниот окружен јавен об-
винител може да подаде барање за заштита на за-
конитоста ако е со тоа решение, одлука односно 
пресуда повреден закон. 

Барање за заштита на законитоста на штета на 
оптужениот може да се подаде во рок од шест ме-

сеци од денот на правосилноста на решението, одлу-
ката односно пресудата. 

По барањето за заштита на законитоста, решава 
надлежната дисциплинска комисија односно дисци-
плински суд. 

Член 57 
Сите предмети во дисциплинската постапка се 

сметаат за итни. 
Во дисциплинската постапка не се плаќаат ни-

какви такси. 
Трошоците на дисциплинската постапка ги под-

несува единицата, погонот, птт претпријатие одно-
сно заедницата. 

Член 58 
Државните органи, како и установите и органи-

зациите, се должни да им укажуваат правна помош 
на дисциплинските органи на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони. , ' 

Член 59 
Во постапката пред дисциплинската комисија 

односно дисциплинскиот суд, ако со овој правил-
ник не е определено ^поинаку, ќе се применуваат 
согласно одредбите од Законикот за кривичната 
постапка. 

III. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
Член 60 

Работникот што во врска со вршењето на рабо-
\ тата со своја вина ќе и направи штета на стопанска-

та организација во која е запослен, е должен да јз 
надомести штетата. , 

Член 61 
Ако штетата ја отвориле повеќе работници, 

височината на надоместокот се утврдува за секој 
работник посебно, сразмерно со неговата одговор-
ност за сторената штета. 

Ако за секој одделен работник не може да се 
утврди сразмерната одговорност за штетата, надо-
местокот се определува во подеднакви износи. 

Член 62 
Постапката за утврдување на настанатата штета 

и за наплата на нејзиниот надоместок ја поведува 
управникот, директорот односно генералниот дирек-
тор или друго лице што ќе го овластат тие за тоа. 

Постоењето на штетата и околностите под кои 
настанала таа, нејзината височина, како и кој ја 
направил штетата ги, утврдува стручна комисија. 
Ако овие факти и околности не се спорни, комиси-
јата нема да -се формира. 

Стручната комисија се состои од три члена. 
Комисијата ја формира управниот одбор на 

единицата, погонот, птт претпријатие односно на 
заедницата. 

Член 63 
Височината на штетата се определува според 

важечкиот ценовник на стопанската организација, 
односно според сметката за извршената поправка. 

За средствата чија вредност не е определена со 
ценовникот на стопанската организација или кои 
не можат да ое поправат, височината на штетата 
ја утврдува комисија. 

Член 64 
, Ако штетата е направена со дисциплински пре-

стап, дисциплинската комисија односно дисциплин-
скиот суд со одлуката односно пресудата ќе го 
расправи и прашањето за надоместок на штетата. 

Ако височината на штетата не може веднаш да 
се утврди или со расправувањето за штетата би се 
забавил текот на дисциплинската постапка, дисци-
плинската комисија односно дисциплинскиот суд 
ќе го расправи само прашањето на дисциплинската 
вина и за тоа ќе го извести управникот, директорот 
односно генералниот директор, заради одлучување 
за надоместокот на штетата. 

Врз основа на правосилната одлука односно 
пресуда на дисциплинската комисија односно дис-
циплинскиот суд според која оптужениот е должен 
да ја надомести штетата, може да се бара издавање 
на платен налог според одредбите од Законот за 
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процесната постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр'. 
4/57 и 52/61). 

^ Член 65 
Решението за надоместок на штетата го доне-

сува: 
1) управникот на единица 1 односно погон — за 

работ Ј шците на единицата односно погонот, ако 
штетата изнесува до lO.Otit) динари; 

2) директорот на птт претпријатие, директорот 
на заедница на птт претпријатија и генералниот 
директор на -Заедницата на ЈПТТ — за работниците 
на птт претпријатие односно за работниците на 
работниот колектив на односната заедница, ако 
штетата изнесува до 100.000 динари. 

Директорот на заедница на птт претпријатија и 
генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ можат 
да овластат и други раководни работници на птт 
претпријатие односно на Заедницата на ЈПТТ да 
донесуваат решенија за надоместок на штетата. 

Обврската за надоместок на штетата што го 
надминува износот од 100.000 динари се утврдува 
во процесната постапка пред редовен суд. 

Член 66 
Решението за надоместок на штетата што ќе ја 

сторат заеднички работници од разни птт претпри-
јатија на иста заедница на птт претпријатија, го 
донесува директорот на таа заедница. 

Решението за надоместок на штетата што ќе ја 
сторат заеднички работници од разни птт претпри-
јатија што се здружени во разни заедници на птт 
претпријатија или работниците на работните колек-
тиви од разни заедници, го донесува генералниот 
директор. 

Член 67 
Управникот," директорот, генералниот директор 

односно лицето што ќе го овласти тој е должно 
пред донесувањето на решението за надоместок на 
штетата'записнички да го сослуша работникот што 
ја сторил штетата. 

Ако штетата заеднички ја сторат работници од 
ргрни птт претпријатија, постапката ја води она 
претпријатие на чие подрачје е сторена штетата. 

Член 68 
Против решението за надоместок на штетата 

работникот има право на приговор до највисокиот 
орган на управувањето на единицата односно пого-
нот, управниот одбор на птт претпријатие, управ-
ниот одбор на заедница на птт претпријатија однос-
но до управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, во 
рок од осум дена од денот на приемот на реше-
нието. 

Против решението по приговорот не е дозволена 
Ѕкалба. 

Врз основа на решението за надоместок на 
штетата не може да се бара присилно извршување,, 
туку може да се предложи издавање на платен 
налог според одредбите од Законот за процесната 
постапка. 

Член 69 
Од оправдани причини работникот може да се 

ослободи од плаќањето на надоместокот на штетата 
во целина или делумно. 

Решението за ослободување од плаќањето на 
надоместокот на штетата.го донесува: 

1) највисокиот орган на управувањето на еди-
ница односно погон — за работниците на единицата 
односно погонот, а захработниците на птт претпри-
јатие — работничкиот совет на птт претпријатие, по 
согласност со органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите; 

2) управниот одбор на заедница на птт претпри-
јатија — за работниците на работниот колектив на 
заедницата на птт претпријатија, во согласност со 
органот на управата на народната република од-
носно на автономната единица надлежен за работите 
на финансиите; 

3) управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ - за 
работниците на работниот колектив на Заедницата 
на ЈПТТ, во согласност со сојузниот Државен сек-
ретаријат за работите на финансиите. 

Решението за ослободување од плаќањето на 
надоместок на штетата нема да се донесе ако ште-
тата е сторена намерно. 

Член 70 
За штетата што работникот при вршењето на 

работата ќе им ја стори на поединци или правни 
лица, одговара стопанската организација во која е 
запослен работникот. 

Стопанската организација има право да бара од 
работникот надоместок на исплатениот износ ако 
работникот ја' сторил штетата намерно или од крај -
на невнимателност.^ 

Барањето за надоместок на штетата од работник 
застарува во рок од шест месеци од денот на' извр-
шената исплата. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 71 

Дисциплинската постапка започната пред денот 
на влегувањето во сила на овој правилник ќе се 
продолжи според одредбите од овој правилник. 

Досегашните дисциплински органи се должни во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник да им ги отстапат предметите за 
чие решавање повеќе не се надлежни на дисци-
плинските органи' надлежни според одредбите од 
овој правилник, заради водење на понатамошна 
постапка. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник . престануваат да важи Правилникот за дис-
циплинската и материјалната одговорност на служ-
бениците и работниците на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/59). 

Член 73 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден пФ 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 04-1022/1-62 

4 февруари 1963 година „ % 
Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Мирко Радаљ, с. р. 

176. 
Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 

точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен, 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16-/61), Заедницата на Југ 
го словенските пошти, телеграфи и телефони доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО 
ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО 
ПОВОД НА СВЕТСКИОТ МЕТЕОРОЛОШКИ ДЕН 

Во Решението за пуштање во оптек пригодна 
поштенска марка по повод на Светскиот метеороло-
шки ден („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/63) во 
ставот 1 зборовите: „23 март" се заменуваат со збо-
ровите: „23 април". 

Бр. 01-2988/1 
18 март 19@3 година 

Белград 
Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 

и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевиќ, с. р. 
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177. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 16/61), Заедницата на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО 
ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО 
ПОВОД НА СВЕТСКАТА БОРБА ПРОТИВ ГЛАДТА 

Во Решението за пуштање во оптек пригодна 
поштенска марка по повод на светската борба про-
тив гладта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/63) во 
ставот 1 зборовите: „21 март" се заменуваат со .збо-
ровите: „21 април". 

Бр. 01-2989/1 
18 март 1963 година 

Белград 
Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 

и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевиќ, с. р. 
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158. Одлука за височината на интересната' 

норма на кредитите дадени на рудниците 
на јаглен од средствата на Општиот ин-

вестиционен фонд — — — — — — 172 
ШГЈ Одлука за интересната норма по креди-

тите за залихите на јаглен над минимал-
ните залихи — — — — — — — 172 

160. Одлука за определувале на прописите 
што можат да се земаат предвид за утвр-
дување на пречекорувањата во трошоците 
на инвестиционата изградба — — — 172 

161. Одлука за одобрување кредити на опре-
.делени домаќинства заради зголемување 
на капацитетот и подобрување на услови-
те за сместување и исхрана на туристите 173 

162. Одлука за давање регрес за греж во 1963 
година — — — — — — — — — 173 

163. Одлука за дополнение на Одлуката за 
Тарифата на максималните провизии и 
надоместоци за услугите во вршењето на 
кредитните и други банкарски работи — 174 

164. Одлука за дополнение на Одлуката за о-
пределување на височината, на надоме-
стоците што се плаќаат за друмски мо-
торни возила — — — — — — — 174 

165. Одлука за измена на Одлуката за надо-
месток на негативната разлика за увезе-
ната концентрирана храна за добиток за 
потребите на земјоделството во 1963 година - 174 

166. Одлука за дополнение на Одлуката за ре-
визија и препишување на избирачките 
списоци.. — — —. — — - r — — 174 

167. Решение за дополнителната поштенска 
тарифа за време на неделата на Црвениот 
крст — — — — - — — — — 175 

168. Заклучок за мерките за спроведување на 
програмата за организација на работата 
на приготвување на сед ум г од и ши иот план 
на стопанскиот развој на Југославија за 
периодот од 1964 до 1970 година — — —" 175 

169^ Правилник за периодичната пресметка на 
-е"' ' стопан-ските организации — — — — 176 
170. Правилник, за измени и дополненија на 

Правилникот за пресметување и плаќање 
на придонесите од личниот доход од рабо-
тен однос' — — — — — — — — 190 

171. Наредба за условите под кои лицата на 
слободните професии можат во 1963 'го-
дина да го задржат правото на повластено 
возење заради користење на годишниот 

^ одмор — — — — — — — — — 205 
172.) Правилник за измени и дополненија на 
^ ^ П р а в и л н и к о т за распоредување на кори-

сниците на општествен имот според нив-
ните дејности — — — — — — - 205 

173. Наредба за Тарифата на надоместоците 
за спроведување на воздухопловите на 
воздушните патишта на Југославија — 212 

174. Наредба за основиците и нормите за пре-
сметување на придонесот за социјално 
осигурување на уметниците — — — 212 

1'75. Правилник за дисциплинската и матери-
јалната одговорност на работниците на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и теле-
фони — — — — — — — — — 212 

176. Решение за измена на Решението за пу-
- штање во оптек пригодна поштенска мар- -

ка по повод на Светскиот метеоролошки 
ден — — — — — — — — — — 219 

177. Решение за измена на Решението за пу-
штање во оптек пригодна поштенска мар-
ка по повод на светската борба против 
гладта — — — — — — — — —. 220 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


