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ЗАЕДНИЧКА ИЗЈАВА 
ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА ИНДИЈА ОД 
22 ДЕКЕМВРИ 1954 ГОДИНА 

Прво, Претседателот на Федеративна Народна 
Република Југославија, Негова екселендија Маршал 
Јосип Броз-Тито, кој се наоѓа во .државна посета во 
Индија^по покана од Индиската влада, престола пет 
дена во Њу Делхи. Во текот на својот престој 
Неговата екселендија имаше повеќе разговори со 
господин Џавахарлал Нехру, икдискиот Претседа-
тел на Владата. 

Второ, тие разговори беа1 од неформален при-
јателски карактер и ги опфатија во општи црти 
најосновните и најитните аспекти на светските про-
блеми а одделно оние прашања од заеднички ин-
терес што се предмет на нивното заедничко вни-
мание. 

Трето, сличноста на историскиот развиток и со-
цијалните економски услови на нивните земји, како 
и фактот дека тие је постигнале својата независност 
низ силни народно-ослободителни движења му да-
доа на нивното меѓусебно разбирање, како и на 
разбирањето меѓу нивните земји, подлабоко значење 
и ги олеснија нивните пријателски односи. 

Четврто, Југославија и Индија му ги посветија 
своите енергии, како на внатрешното така и на ме-
ѓународното подрачје, на унапредување мирот и ме-
тодите на преговарање и концилијација како сред-
ства за решавање на меѓународните спорови и про-
блеми. Тие настојуваа своите меѓусебни односи, ка-
ко и своите односи со другиот свет, да ги засноваат 
врз рамноправноста и пријателството со сите народи. 

Петто, Претседалетот на Републиката и Претсе-
дателот на Владата сакаат да објават дека полити-
ката на ^вклучување во блокови што нивните вла-
ди ја усвоија и што је спроведуваат, не претставува 
„неутралност" или неутрализам", ниту значи па-
сивност, како што се«тврди понекојпат, туку ак-
тивна, позитивна и конструктивна политика што те-
жнее кон колективен мир, врз кој едино може да 
засновува колективната безбедност. 

Шесто, тие знаат дека нивните земји и влади 
се не само наполно свесни за мрачната алтернатива, 
имено војната, и тоа во ова атомско време, туку и 
за длабоката вистина дека војните не само што не 
ги решаваат проблемите, туку го отежнуваат нивно-
то решавање, а освен тоа создаваат нови, уште 
потешки. 

Седмо, Југославија и Индија се свесни дека само 
во мир може да се консолидира и да се направи 
трајна нивната тешко извојувана и драгоцена неза-
висност и да им се даде на, нив и на нивните народи 
можност за развиток, економски напредок, проспе-
ритет, како и за социјален напредок и стабилност. 

Осмо, Претседателот на Републиката и Претсе-
дателот на Владата сакаат да изјават како свое 
утврдено мислење, дека односите меѓу нивните две 
зодји и влади се засновуваат и мораат и натаму да 

се засновуваат врз начелата на меѓусебно призна-
вање сувереноста, независноста и интегритетот, не-
агресијата, рамноправноста, заемното почитување 
и немешање во внатрешните работи на другата стра-
на или другите земји, како и врз постигање, како за 
самите нив така и за другитот свет, сфаќањата и 
условите за мирна коегзистенција. Од тоа основно 
сфаќање треба да се раководат меѓународните одно-
си и тоа треба да претставува главен елемент на 
политиката и работата на Обединетите нации. ч 

Деветто, од ова произлегува дека политиката на 
нивните две земји, нивното сфаќање на светскиот 
мир, не може да се засновува врз сила или натру-
пување на вооружувањето како инструмент била 
за преговори било за решавање на спорови. Прет-
седателот на Републиката и Претседателот на Вла-
дата, спрема тоа, го отфрлуваат погрешното сфаќа-
ње, што преовладува во некои кругови за „трет 
блок" или „трета сила" на земјите невклучени во 
блокови. Тоа само по себеси е контрадикција, за-
што таков блок би ги вовлекол токму во систем на 
блокови, што сметаат како непожелно. 

Десетто, Претседателот на Републиката и Прет-
седателот на Владата се убедени дека начелата за1 

кои се согласија дека треба да ги раководат во нив-
ните меѓусебни односи можат да добијат и поши-
рока примена. Ако на тој начин, тие би биле усво-
ени, тие би можеле во значителна мерка да придо-
несат кон намалувањето на затегнатоста во светот и 
решавањето на нерешените спорови. Со тоа ќе се 
прошири подрачјето на мирот и ќе се намали стра-
шната можност од војна, ќе се создаде поголема до-
верба, како и поголеми можности за светска со-
работка. 

Единаесети, Претседателот на Републиката и 
Претседателот на Владата ја изразуваат својата до-
бра волја и доверба во пријателството меѓу Југо-
славија и Индија, што нивните народи ги поздраву-
ваат. Тие ќе настојуваат да ги унапредат и засилат 
економските и културните односи меѓу двете земји. 
Тие со задоволство укажуваат на разбирањето и на 
заедничките усилби на нивните земји во Обедине-
тите нации и надвор од нив, за општото дело на 
мирот и човештвото и решија дека тие контакти и 
односи треба да ги развиваат и засилуваат. 

Дванаесетте, Претседателот на Републиката и 
Претседателот на Владата, уверени дека попушта-
њето на затегнатоста во светот претставува нужен 
увод во развивањето на колективниот мир, ги по-
здравуваат извесните знаци на попуштање на зате-
гнатоста во светот што се појавија и сакаат исто-
времено да посветат свои искрени усилби за ната-
мошно намалување затегнатоста во светот ц спре-
чување на нејзиното наголемување. 

Тринаесетте, Претседателот на Републиката и 
Претседателот на Владата сакаат свечено да потвр-
дат дека надежта во напредокот на народите во све-
тот, па дури и натамошниот опстанок на цивилиза-
цијата, чинат прифаќањето на нужност за мирна 
коегзистенција, да претставува не само алтерна-
тива, туку нужност. 

Четирнаееетто, фактот дека Југославија и Ин-
дија се стремеат кон слични општи цели претставува 
цврста основа за засилување на нивните заемни 
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односи без обѕир на географската оддалеченост што 
ги дели, и тие се среќни да констатираат дека ги 
поврзуваат врски на топло пријателство и братство. 
Њ у Делхи, 22 декември 1954 година 

Претседател 
Претседател на Федеративна Народна 

на Владата на Индија, Република Југославија, 
Џавахарлал Нехру с. р. Јосип Броз-Тито, с. р. 

Откако го ислуша текстот на заедничката изјава 
- што ја дадоа во Њ у Делхи Претседателот на Феде-

ративна Народна Република Југославија и Претсе-
дателот на Владата на Индија на 22 декември 1954 
родина а која е соопштена на заседанието на Инди-
скиот парламент на 23 декември 1954 година, 

Одборот за надворешни работи на Сојузниот со-
бор на Сојузната народна скупштина на заседани-
ето одржано на 23 декември 1954 година, 

врз основа на чл. 94 ст. 2 од Правилникот за ра-
бота на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, донесува следна 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
Одборот го изразува своето длабоко задоволство 

што разговорите меѓу Претседателот на Федератив-
на Народна Република Југославија и Претседате-
лот на Владата на Индија доведоа до овој заеднички 
акт од историска важност. Поздравувајќи ја оваа 
•изјава, која ќе наиде па силен одѕив ка ј нашите 
народи, Одборот изразува увереност дека овој акт 
претставува голем придонес за засилување на усил-
бите за создавање услови за активна, конструк-
тивна, мирољубива коегзистенција меѓу народите 
и државите и за развитокот на братски пријателски 
односи меѓу народите на Iii-тдпја и Југославија. 

СНС(А) 164 
22 декември 1954 година 

Белград 

Одбор за клдгхсрѕшпи работи 
на Сојузниот собор на Сојузната наводна скупштина 

Секретар, Претседател, 
Лазар Мојсов, е. р. Владимир Поповиќ, е. р. 

/ 6 3 6 . 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот 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 
ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКАТА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА И НЕГОВАТА РАСПОДЕЛЕ А 
Во Уредбата за вкупниот приход на стопанска-

та организација и неговата расподелба („Службен 
'лист на ФНРЈ", бр. 51/53), се вршат измени и до-
полненија, така што нејзиниот пречистен текст да 
глцеи: 

УРЕДБА 

за расподелбата на в к у п н и о т п р и х о д на 
стопанските организации 

* I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Расподелбата на вкупниот приход на стопан-

ската организација се врши според оваа уредба, а 
со примена на . економските инструменти и мерки 
предвидени во општествените планови, во закони и е 
И во други прописи. 

Според оваа уредба се врши расподелба на 
вкупниот приход на сите стопански организации, без 
обѕир на дејноста што ја вршат, ако со одделни 
прописи не е определено поинаку. 

Член 2 
Вкупниот приход на стопанската организација 

е во пари изразена реализација која произлегува 
од сета дејност на стопанската организација (чл. 13). 

Вкупниот приход на стопанската организација 
се утврдува врз основа на нејзиното книговодство 
и евиденцијата на банката. 

Член 3 
Вкупниот приход на стопанската организација 

се расподелува на: материјални трошоци, амортиза-
ција, плати на работниците и службениците и други 
потреби на стопанската организација и на делот 
што служи за потребите на општествените фондови 
(општествени приходи). 

Општествени приходи се: интересот на основни-
те средства, земјарината, данокот на промет, дано-
кот на рента, делот со кој. учествува политичко^ 
територијалната единица во добивката и другите 
давања утврдени со сојузните прописи. 

Член 4 
Работниците и службениците на стопанската 

организација имаат од реализираниот доход, пред 
да се утврди добивката, право на платите пресме-
тани според времето и според ефектот врз основа 
на тарифниот правилник. 

Член 5 
Добивка на стопанската организација е оној 

дел од вкупниот приход што останува откога ќе се 
покријат материјалните трошоци, амортизацијата, 
постојаните придонеси за општествената заедница 
и другите придонеси, платите нд работнициге и 
службениците и данокот на промет. 

Во реализираната добивка на стопанската орга-
низација учествуваат полптичко-територијалнито е -
дшшци, стопанската организација и раб от иии ит е и 
службениците на стопанската организација. 

Член 6 
Федерацијата учествува во добивката на стопан-

ската организација со делот што се определува со 
применување нормата на добивката утврдена со 
сојузниот општествен план (сојузен данок на до-
бивката). 

Нормата на учеството на федерацијата во до-
бивката е единствена за сите стопански органи-
зации. 

Со сојузниот општествен план се определува на-
чин на кој федерацијата ќе учествува во добивката 
на стопанската организација. 

Народната република и автономната единица 
можат да ги реализираат своите приходи од добив-
ката на стопанските организации, така што ќе уче-
ствуваат во приходите што ги реализира федераци-
јата од добивката или во приходите што ги реали-
зира околијата, или на двата начина. 

Член 7 у 
Откога ќе се оддели делот со кој учествува ф е -

дерацијата во добивката на стопанската организа-
ција остатокот на добивката се расподелува меѓу 
стопанската организација и околијата. Оваа распо-
делба се врши на тој начин што со општествениот 
план на околијата се определува делот со кој уче-
ствува стопанската организација во добивката. 

Член 3 
Во приходите на око ли јата од добивката на 

стопанската организација учествува и онаа оп-
штина на чие подрачје е седиштето па стопанската 
организација. Учеството на општината во приходи-
те од добивката се утврдува со сптптесчвепиот п-л^а 
на околината. 
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Градската општина со одделни права може да 
подаде жалба до републичкиот извршен совет во 
поглед на висината на делот со кој учествува таа 
во добивката, определен со општествениот план на 
околината. 

Член 9 v 
Стопанската организација има право од добив-

ката на средствата за задолжителни и други фондо-
ви и за наголемување плати над платите според та-
рифниот правилник. 

* Член 10 
Конечната расподелба на вкупниот приход се 

врши на крајот на годината според завршната смет-
ка на стопанската организација. 

Времената расподелба на вкупниот приход може 
да се врши месечно или за период од повеќе ме-
сеци. 

Член 11 
Постојаните придонеси на стопанската органи-

зација за општествената заедница, како и начинот 
.еа расподелба на добивката се утврдуваат само 
ррз основа на сојузен з^кон. 

Член 12 
Правата и должностите што со оваа уредба се 

предвидени за око ли јата, ги има и градот. 
Градската општина со одделни права ги има 

прашта и должностите што ги има околијата 
Според оваа уредба спрема комуналните, угостител-
ските и занаетчиските стопански организации. 

II. ВКУПНИОТ ПРИХОД 
Член 13 

Во вкупниот приход на стопанската организа-
ција влегуваат: 

1) паричната вредност на продадените стоки 
односно извршените услуги (во производството, 
транспортот, размената ита.) според издадените фак-
тури, без обѕир дали наплатата е извршена, како 
(и наплатените износи за продадени стоки односно 
извршени услуги по коишто не се издаваат фак-
тури; 

2) вредноста на употребените производи од соп-
ствено производство и на извршените услуги за 
инвестициони цели; 

3) вредноста на давањата односно услугите што 
стопанската организација им ги прави на други 
лица без надоместување; 

4) интересот што банката и' го плаќа на стопан-
ската организација, доколку со одделни прописи 
овој интерес не е предвиден како приход на фон-
довите; 

5) другите приходи што настанале од работењето 
(позитивните разлики на курсевите, наплатените от-
пишани побарувања и др.); 

6) надоместување на штетата добивено врз осно-
ва на осигурувањето на обртните средства. 

Паричната вредност на употребените производи 
и извршените услуги од .тон. 2 и 3 на овој член се 
утврдува по продажните цени. 

Член 14 
Дотациите што и' се даваат на стопанскита орга-

низација како и средствата што ќе ги добие таа за 
санација не се земаат во обѕир при утврдувањето 
Л расподелбата на вкупниот приход. 

Органот односно организацијата што ја дала 
дотацијата односно што врши санација ја опреде-
лува целта и начинот на употребата на дадените 
средства и решава за употребата на средствата што 
преостануваат по исполнувањето на целите за кои 
се дадени. 

Член 15 
Во вкупниот приход не влегува надоместување-

то за продадениве основни средства и надоместува-
њето за штета наплатена врз основа ва осигурува-
њето ва основните средства. 

Член 16 
Од вкупниот приход се одбиваат застарените и 

отпишаните побарувања, како и другите признаени 
вонредни расходи определени со одделни прописно 

III. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
Член 17 

Вкупниот приход на стопанската организација 
се дели на: 

материјални и режиски трошоци; 
- амортизација; 

постојани придонеси за општествената заедница 
и други придонеси; 

плати со издатоците што се признаваат како 
плати — со придонесот за социјално осигурување; 

данокот на промет; 
добивка. 

1. Материјални и режиски трошоци 
Член 18 

Материјални и режиски трошоци се: 
1) вредноста на потрошените материјали; 
2) издатоците за услуги од други лица Стран-* 

спортни услуги, услуги од занаетчиски дуќани, услу* ' 
ги на техничка или организациона помош, водни 
придонеси и други услуги); 

3) интересот на кредитите за обртните средства;-
4) премиите за осигурување; 
5) дневниците за службени патувања и премер 

стувања, патните паушали, теренските додатоци^ 
дневниците што се пресметуваат според бродот на{ 
прејдените километри (километража), како и диев-* 
ниците во стопанската организација на морскиот 1$ 
речниот сообраќај исплатени при укрцуван>етоц 
искрцување^ и прекривањето на извршниот nep^i 
сонал од брод на брод, во висината определена спо*' 
ред тарифниот правилник; 

6) издатоците за заштитни облеки и обувки што,' 
ги употребуваат работниците при работата, како п, 
издатоците за средствата за заштита од професисмј 
нални болести (млеко, газирана вода и ел.), врзј 
основа на прописите за хигиенско-техничките за« 
штитни мерки при работата; /« 

7) издатоците за службени облеки на работни«« 
циге и службениците на стопанските организации} 
за коишто со сојузни прописи или со прописи ДО-! 
несени во согласност со^ сојузен орган е пропишана?! 
обврската да се носат службени облеки при врше-:/ 
њето на службата; издатоците за службени облека; 
на персоналот за осигурување имотот на стопан-/ 
ската организација; издатоците за службени обле-:ј 

ки на работниците и службениците на комуналните? 
претпријатија за коишто со прописите од народниот, 
одбор на околијата е пропишана обврската да се' 
носат службени облеки при вршењето на службата;; 
издатоците за службени и р а б о в и облеки на извр-: 
шниот персонал во стопанските организации на реч-: 
ниот сообраќај; издатоците за службени и работни 
облеки на персоналот укрцан на морските бродови и! 
техничките пловни објекти во стопанските органи-* 
зации на поморското стопанство и сообраќај; из-* 
датоците за работни облеки на работниците и слу-' 
жбениците што имаат право на тоа^според тарифни-
от правилник по претходна согласност од сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство во стопанските организации на воздушниот со-
обраќај ; 

8) издатоците за храна и пијалок на персоналот 
укрцан на морските бродови и техничките пловни 
објекти; 

9) трошоците за превоз на работнициве и слу-
жбениците на работа и од работа над износот од 
600 динари месечно за еден работник односно слу-
жбеник, ако стопанската организација не реши овие 
трошоци да ги плаќаат делум или во целост самите* 
работници и службеници; 
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10) пенал ите што ги плаќа стопанската органи-
зација ако со одделни прописи е определено пена-
лите да идат на товар на материјалните трошоци; 

11) трошоците за реклама; 
12) провизии на аквизитерите во издавачките 

организации на коишто вршењето на аквизитерски 
раоЈги не им е исклучиво занимање; 

13) авторските и уметничките хонорари што ги 
плаќаат издавачките, новинските и филмските сто-
пански организации за книжевни, научни, стручни, 
уметнички и други слични дела во оригинал, пре-
вод, попиј а или репродукција на кои се плаќа данок 
на приходите од авторските права. 

Сојузниот извршен совет ќе ,ги пропише усло-
вите под кои ќе се признаваат како материјални 
трошоци издатоците од тон. 5 на овој член. До доне-
сувањето на овие прописи народниот одбор на ОКО-
ЛУ! Јата ќе го определи највисокиот износ и ќе го 
утврди вкупниот износ на издатоците од точ. 5 што 
стопанската организација има право да го засмета 
во материјалните трошоци. Вишокот на издатоците 
над определените износи паѓаат на товар на сред-
ствата за самостојно располагање на стопанската 
организација. 

Сојузниот извршен совет ќе определи кои изда-
тоци ќе се сметаат како материјални трошоци во 
рударските претпријатија , а кои како надоместува-
њ е ка штета поради експлоатација на рудниците им 
се плаќаат на други лица. 

Народниот одбор на околината може да го опре-
дели највисокиот износ на трошоците од ст. 1 точ. 
9 на овој член што стопанските организации можат 
да го за сметаат во материјалните трошоци. 

Глен 19 
Вредноста на материјалите потрошени во про-

изводството на реализирани стоки односно : ч 
избројување услуги сг состои од вредноста на сур " 
Бините и полуфабрикатите, електричната енергл 
горивото, мазивото и вредноста на другите п о м о л е л 
материјали, како и на СИТНРШТ инвентар и алат, 
потребни за производство на стоки односно за извр-
шување услуги пресметани по набавките цепи. 

Член 20 
Стопанската организација е должна да ги оси-

гури основните средства и непаричните обртни сред-
ства во висина на нивната вредност за ризици што 
се определуваат со одделни сојузни прописи. 

Стопанската организација е должна да ги оси-
гури основните средства врз вредноста утврдена 
според прописите за утврдување вредноста на основ-
ните средства. Основните средства можат да се оси-
гураат и врз поголема вредност од утврдената, но 
не врз поголема од пазарната вредност на основното 
средство. 

Стопанската организација може да се осигури и 
за ризици што н-е се предвидени со сојузните про-
писи како задолжителни, но во тој случај плаќа-
њето на премиите за осигурувањето паѓа на товар 
на средствата со кои располага самостојно стопан-
ската организација. 

2. Амортизација 
Член 21 

Амортизацијата на основните средства ја пре-. 
Јмегува стопанската организација според нормата 
која се утврдува со сојузен пропис. 

Амортизацијата се наплатува без обѕир на ре-
ализацијата на вкупниот приход. 

3. Постојани придонеси за општествената заедница 
и други придонеси 

Член 22 
Од Егу-лниот приход на стопанската организам 

[-'•. со v. "лруваат како постојани придонеси за 
спллг ла:;. , ла заеднина инвестициониот влог во вид 
на илтер^с на основните средства и земјарината. 

Постојаниве пр одолее и се наплатуваат без обѕир 
на реализацијата на вкупниот приход. 

Член 23 
Интересот на основните средства се пресметува 

на неотпишаниот дел на вредноста на сите основни 
средства. 

Стопанската организација го пресметува и плаќа 
интересот на основните средства според единстве-
ната норма која се определува според основната 
дејност на Стопанската организација . 

Стопанската организација не плаќа интерес на 
основните средства што служат за осигурување на 
стопанската организација во случа ј на војна, а кои 
се прибавени според одделните наредби од воените 
органи и кои не с л у ж а т за редовното осигурување 
на стопанската организација. 

Член 24 
Нормата на интересот на основните средства се 

утврдува со сојузниот општествен план. 

Член 25 
Обврската за плаќање на интересот настанува 

од денот кога ќе настане обврската за плаќање н а 
амортизацијата и се врши на начин и во сроковите 
во кои се плаќаат амортизационите износи. 

Член 26 
Средствата добивени од интересот н а основните 

средства служат за долгорочно кредитирање според 
одделните прописи. 

Член 27 
Стопанската организација плаќа земјарина за 

земјиштата на кои се наоѓаат згради и постројки, 
како и за другите земјишта што служат за дејноста 
на стопанската организација, ако со сојузниот 
општествен план или со сојузните прописи не е 
предвидено ослободување од плаќање земјарина на 
е т а л о н и т е организации од определени стопански 
гранки или за поодделни видови земјишта. 

Пресметувањето и плаќањето на земјарината се 
ро:} алраат со сојузни прописи. 

Член 28 
Стопанската организација плаќа од вкупниот 

при лад пред да се утврди добивката: придонес за 
кадравите, придонес односно членарина за сојузните 
комори и други комори за кои е предвидено со 
сојузен пропис да се плаќа придонес од вкупниот 
приход пред да се утврди добивката, придонес од-
носно членарина за стручните здруженија , придо-
нес односно провизија за ' заедниците на стопанските 
организации, како и придонес за унапредување 
на производството и истражувањата , ако тоа го 
определи Сојузниот извршен совет. 

Член 29 
Придонесот за кадровите стопанските органи-

зации го пресметуваат и плаќаат според одделни 
сојузни прописи. 

Член 30 
Износот што стопанските организации можат 

како придонес за сојузните комори, стручните здру-
ж е н и ј а и заедниците, на стопанските организации: 
да го одбијат од вкупниот приход пред да се распре-
дели добивката се определува со одделен сојузен 
пропис. Придонесите над овој износ стопанските 
организации ги плаќаат од средствата за самостојно 
располагање. 
4. Платите и придонесот за социјално осигурување 

Член 31 
Платите на работниците и службениците што 

се одделуваат пред да се утврди добивката се: 
а) платите пресметани според времето односно 

според ефектот врз основа на тарифниот пра-
вилник; 

б) издатоците што се признаваат како плати, и 
тоа: 

1) награди за работа на учениците во стопан-
ството и учениците на индустриските ингови, како 
и на други лица што стручно се оспособуваат или 
усовршуваат за потребите на стопанската органи-
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ѕација, без обѕир дали тоа оспособување или усовр-
ш у в а њ е се врши во самата стопанска организација 
или надвор од неа, во земјава или во странство; 

2) надоместувања на платите за време на го-
дишниот одмор и дните на државните и народните 
празници; 

3) надоместувањата за работа на лицата вон 
работен однос при системот на работа на парче 
дома к а ј работникот; 

4) надоместувања на платите за време на отстра-
нување од работа; 

5) надоместување на платите за време на пре-
кинот на работата, во износите во кои се исплату-
ваат, а најмногу до 70% од тарифните ставови; 

6) хонорарите на надворешните соработници, 
к а к о и другите постојани и повремени хонорари и 
надоместувања за работа од случа ј до случа ј ; 

7) хонорарите на постојаните и повремените 
внатрешни и надворешни соработници за сите ви -
дови ракописи објавени во весниците и списани-
јата, а кои служат како основа за остварување на 
правата врз основа на социјалното осигурување; 

8) во стопанските организации на речниот со-
обраќај : ронилечки додатоци и надоместувања на 
ронилците з а з а ј акната исхрана, к а к о и додатоците 
За багерување, додатоците за изваден објект и з а 
Хранарина на укрцаниот персонал; 

9) кесонски и тунелски додатоци, како и до-
датоци за работа во вода; 

10) во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај хранарини на летаните (пилоти, радис-
те леграфисти-летачи, механичари-летачи, навига-
тори-летачи и домаќинки на авиони); премии на 
'летаните на стопанската ави јаци ја ; премии за про-
б н и летања; премии за исполнување норма на 
'летањето; додатоци за одделни услови на работата 
н а авиомеханичарите; додатоци за работа на извр-
шниот персонал во сезонските пословници, во износ 
над редовниот тарифен став на овој персонал; до-
датоци за ненормирано работно време на шоферите ; 
летачки додатоци; 

11) во стопанските организации на поморското 
'стопанство и сообраќај: ронилечки додатоци и 
.надоместување на ронилците за з а ј акната исхрана; 
определени износи на странска валута што ги 
прима укрцаниот персонал за време на престој на 
бродот надвор од кра јбрежното море па Ф Н Р Ј ; дода-
тоци во определен процент од тарифните ставови за 
:™крц?.ниот персонал на бродовите — цистерни 
(танкери). 

Највг4СОКите .износи на издатоците според точ. 
8—11 од претходниот став ги утврдува Сојузниот 
извршен совет. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
тоа што се смета како прекин на работата во еми- v 
сла на точ. 5 ст. 1 од овој член за кој се исплатува 
надоместување на платата, како и под кои услови 
можат да се признаат извршените исплати на 
надоместувањата во смисла на овој член. 

Член 32 
Платите на работниците за работата извршена 

во прекувремени часови како и за дните на недел-
ниот одмор, на државните и народните празници 
— кога стопанската организација не работи, се 
одделуваат пред да се утврди добивката според 
одделни прописи од Сојузниот извршен совет. 

Член 33 
Стопанската организација плаќа придонес за 

социјално осигурување според нормата определена 
со сојузниот општествен, план односно со прописите 
з а финансирањето н а социјалното осигурување — 
н а исплатените плати и издатоци од чл. 31 на оваа 
уредба, освен на следниве издатоци: 

1) хонорари на надворешните соработници и 
други повремени хонорари и * надоместувања за 
работа од случа ј до случај . Постојаните хонорари 
што служат к а к о основа за остварување на правата 

врз основа на социјалното осигурување не се иззе-
маат; 

2) надоместувања за работа на лицата вон рабо-
тен однос при системот на работа на парче дома 
к а ј работникот; 

3) во стопанските организации на речниот со-
обраќај: надоместувања на ронилците за за ј акната 
исхрана, додатоци за багерување, додатоци за изва-
ден објект и за хранарина на укрцаниот персонал 
(точ. 8 чл. 31); 

4) во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај: хранарина на летаните (пилоти, радко-
телеграфисти-летачи, механичари-летачи, навига-
тори-летачи и домаќинки на авиони) ^ и премии за 
пробните летања (точ. 10 чл. 31); 

5) во стопанските организации на морското сто-
панство и сообраќај: надоместување на ронилците за 

- з а ј акната исхрана (точ. 11 чл. 31). 
Стопанската организација плаќа придонес за 

здравствено осигурување врз определениот износ 
на странската валута што го прима укрцаниот пер-
сонал за време на престојот на бродот надвор од 
кра јбре жното море на Ф Н Р Ј (точ. 11 чл. 31). 

5. Данок на промет 
Член 34 

Стопанската организација плаќа од вкупниот 
приход данок на промет на оние производи односно 
з а вршење на оние услуги за кои е пропишано 
да се плаќа овој данок. 

Данокот на промет се утврдува со сојузен 
пропис. 

6. Добивката 
Член 35 

Добивка на стопанската организација претста-
вува износот што ќе се добие кога од вкупниот 
приход на стопанската организација ќе се одбијат : 
материјалните трошоци, амортизацијата, постоја-
ните придонеси за општествената заедница или 
други придонеси, данокот на промет и платите на 
работниците и службениците пресметани според 
времето односно според ефектот врз основа па та -
рифниот правилник и издатоците што сз признаваат 
како плати (чл. 31) — со придонесот за социјално 
осигурување, содржани во реализираните производи 
односно извршените услуги. 

IV. РА СПО ДЕЛБА НА ДОБИВКАТА 
Член 36 

Реализираната добивка на стопанската орга-
низација се дели на дел со ко ј федерацијата уче -
ствува во добивката, на дел за намирување закон-
ските обврски од добивката и на дел со ко ј сто-
панската организација и околната" учествуваат во 
добивката. 

1. Учество на федераци јата во добивката 
Член 37 

Нормата за учество на федерацијата во добив-
ката се применува врз сета добивка што ќе ја реа-
лизира стопанската организација. 

Член 38 
Федерацијата не учествува во добивката на сто-

панската организација кога е определено така со 
оваа уредба или со сојузниот општествен план. 

Во случајот од претходниот став со сојузниот 
општествен план може да се определи одделна 
предопределност на делот од добивката кој му од-
говара на износот што би и' припаднал на ф е д е -
р а ц и ј а т а како нејзино учество. 

2. Законски обврски од добивката 
Член 29 

Од реализираната добиела, откога ќе се намири 
износот како учество на федора пиј ате, стопанската 
организација ги намирува следниве зеко и е КРТ обвр-
ски од добивката: 
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1) износите за материјално осигурување на ра -
ботниците и службениците за боледувања за првите 
7 дена; 

2) надоместувањата за одвоен живот до виси-
ната утврдена со тарифниот правилник; 

3) придонесите за социјалното осигурување 
преку нормата на вкупниот придонес определена со 
сојузниот општествен план; 

4) придонесите за резервниот фонд на стопан-
ската организација и за другите задолжителни 
фондови; 

5) износите за исплата на ануитети по долго-
рочните кредити на стопанската организација за 
кои гарантира околната , ако не е определено пои-
наку со сојузниот општествен план; 

6) наградите на работниците и службениците за 
реализираните заштеди во материјал и други тро-
шоци, ако е предвидено тоа со сојузен пропис; 

7) стипендиите на студентите и учениците на 
средните школи, врз основа на решение од работ-
ничкиот совет и прибавена согласност од народниот 
одбор на око ли јата. 

На износите исплатени како материјално оси-
гурување на работниците и службениците за боле-
#увања за првите 7 дена и на износите на надо-
местувањата за одвоен живот, не се плаќа придонес 
за социјалното осигурување. 

Член 40 * 
Средствата што се одделуваат од добивката 

заради внесување во резервниот фонд стопанската 
организација се определуваат со општествениот 
план на околијата. 

Во резервниот фонд на стопанската организа-
ција секоја година задолжително се внесува н а ј -
малку 2% од износот на средно користените обртни 
средства за последните три години. 

Народниот одбор на околијата може да опре-
дели и поголем процент кој се внесува во резервниот 
фонд од процентот предвиден во претходниот став. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд н а 
стопанската организација ќе бидат реализирани во 
износ од 10% од износот на средно користените 

/ о б р т н и средства за последните три години, преста-
' нува обврската за уплатување во резервниот фонд. 

Народниот одбор на околината може да опре-
дели вкупните средства на резервниот фонд на 

>..стопанската организација да изнесуваат и повеќе 
од износот предвиден во претходниот став. 

Ако стопанската организација не го користи 
кредитот за обртни средства к а ј банката или ако 
користениот кредит не ги одразува нејзините средни 

' обртни средства, народниот одбор на околината ќе 
'!ја утврди, во согласност со стопанската организа-
ц и ј а а врз основа на нејзините книговодствени 
'податоци, висината на средно користените обртни 
' средства за пос ледните три години. 

Член 41 
Претпријатијата што се занимаваат исклучиво 

со работи н а извоз и увоз, трговските претпријатија 
на јадро и трговските претпријатија за технички 
стоки што се занимаваат со поголем дел со работи 
н а извоз и увоз секоја година задолжително вне-
суваат во резервниот фонд најмалку 4% од износот 
« а средно користените обртни средства за послед-
ните три години. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
претпријатијата од претходниот став ќе бидат реа-
лизирани во износ од 20% од износот на средно 
користените обртни средства за последните три 
години, престанува обврската за уплатување во 
резервниот фонд. 

Член 42 
Селско-стопанските организации задолжително 

внесуваат секоја година во резервниот фонд н а ј -
малку 5% од износот на средно користените обртни 
средства за последните три години. Народниот одбор 
на око ли јата може овој процент за резервниот фонд 
да го наголеми во оние години во коишто овие ор-
ганизации ќе реализираат наголемен принос. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
'селско-стопанските организации ќе бидат реализи-
рани во износ од 25% од износот на средно кори-
стените обртни средства за последните три години 
престанува обврската за уплатување во резервниот 
фонд. 

Член 43 
Износот што секоја година се внесува во ре-

зервниот фонд на стопанската организација во 
процентите предвидени во чл. 40, 41 и 42 од оваа 
уредба не може да изнесува повеќе ед 50% од 
добивката по одделувањето на делот како учество 
на федерацијата во добивката, односно од сета до-
бивка, ако учеството на федерацијата во добивката 
не е определено. 

Употребата на средствата на резервниот фонд 
се регулира со сојузен пропис. 
3. Расло делба на добивката меѓу стопанската орга~ 

низација и околијата 
Член 44 

Откога ќе се одбијат законските обврски од 
добивката (чл. 39 од оваа уредба), добивката на 
стопанската организација се распределува со опште-
ствениот план на околијата на делот што и' при-
паѓа на стопанската организација и на делот што 
и' припаѓа на о к о л н а т а . 

Народниот одбор на околијата може да го 
обу сл ови учеството на стопанската организација во 
добивката со наголемување продуктивноста н а тру-
дот или со намалување цената на чинењето на 
производите односно услугите. 

Член 45 
При определување учеството на стопанската 

организација во добивката, народниот одбор е дол-
ж е н тоа учество да го определи така што тоа да 
ја поттикнува стопанската организација на попро-
дуктивно и порационално работење. 

Народниот одбор не може да ја обѕрже сто-
панската организација да реализира определен 
износ на добивката. 

Член 46 
Со општествениот план на околијата или со 

одделно решение на народниот одбор на околија та 
може да се предвиди стопанската организација да 
го оддели, и пред расподелбата на добивката споров 
чл. 44 од оваа уредба: 

1) определениот процент од реализираните за-
штеди на трошоците заради наградување работни-
ците и службениците што ги оствариле тие заштеди. 
Наградувањето за остварените заштеди во трошо-
ците стопанската организација може да го врши 
по поодделни погони (економски единици); 

2) определениот износ на добивката кој зависи 
од вредноста на извршените заштеди во материјал 
заради наградување на работниците и службени-
ците што ги оствариле тие заштеди, и ел. 

Член 47 
Средствата што ги реализира со своето учество 

во добивката стопанската организација ги употре-
бува за наголемување на платите над платите спо-
ред тарифниот правилник, а остатокот се средства' 
за самостојно располагање на стопанската органи-« 
зација. 

Народниот одбор на око ли јата го определува 
највисокиот процент од вкупното учество на сто-
панската организација во реализираната добивка' 
до кој може стопанската организација да ги упо-
треби средствата за наголемување платите на' 
работниците и службениците над платите според 
тарифниот правилник. Во делот на добивката пред-
определен за наголемување на платите е содржал 
придонесот за социјално осигурување за наголе-
мениот дел на платата. 

Од делот на добивката предопределен за наго-, 
лему вање на платите на јпрво се исплатуваат пре-
мии: за постигнатите заштеди во материјал, за 
заштеди во други трошоци, за подобар квалитет, 
за подобра организација на работата и за извршени 
рационализации во работеше«* а остатокот се деда 
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на работниците и службениците според нивното 
учество во успехот на стопанската организација. 

Член 48 
Средствата за самостојно располагање стопан-

ската организација ги употребува за формирање 
свои фондови или за обртни средства. Од овие 
средства стопанската организација ги исполнува 
своите обврски по договорите, или обврските што 
произлегуваат за неа од законските прописи, ако 
според оваа уредба или другите прописи исполну -
вањето на овие обврски не иде од вкупниот приход 
пред да се пресмета добивката, односно на товар 
на законските обврски од добивката. 

Средствата за самостојно располагање стопан-
ската организација ги употребува и за целите на 
стручното и културното образование па кадровите, 
како и за други цели што не се во спротивност 
со нејзината дејност. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција решава за употреба на средствата за само-
стојно располагање 
V. ДАНОК НА РЕНТА И ДАНОК НА ВОНРЕДНА 

ДОБИВКА 
Член 49 

Данок на рента плаќа стопанската организација 
што поради подобри природни услови реализира 
поголема добивка отколку некоја друга стопанска 
организација од иста стопанска гранка или иста 
група стопански организации. 

Одмерувањето и плаќањето на дапо?:от на рента 
се утврдува со сојузниот општествен план или со 
сојузен пропис; 

Член .50 
х Вонредната добивка може да се оданочи од-

делно, независно од оваа уредба. ' 
Со сојузен пропис ќе се определи начинот за 

утврдување, расподелоа и користење на данокот на 
вонредната добивка на стопанската организација. 

VI. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИМААТ 

ВО СВОЈОТ СОСТАВ ПОГОНИ 
Член 5 1 

Ако стопанската организација има во својот 
состав погони, утврдувањето на вкупниот приход и 
неговата расподелба се врши за -стопанската орга-
низација во целост. 

Стопанската организација е должна да го иска-
ж е во своето книговодство одделно успехот нд 
работењето на секој погон. 

Обврските спрема општествената заедница за 
сите свои погони и исполнува стопанската орга-
низација. 

Со правилата на стопанската организација се 
определува кои единици се сметаат како погони. 

Член 52 
Око ли јата на чие подрачје се наога седиштето 

н а погонот учествува во реализираната добивка на 
стопанската организација. 

Учеството на око ли јата во добивката на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на стопанската орга-
низација и учеството на околиите во добивката на 
даи подрачја се наоѓаат седиштата на погоните на 
стопанската организација се остварува врз основа 
на инструментите што се утврдуваат со општестве-
ниот план на околијата на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на стопанската организација. Овие ин-
струменти мораат да бидат еднакви како за околи-
ната на чие подрачје се наоѓа седиштето на сто-
панската организација така и за околиите на чии 
подрачја се наоѓаат седиштата на погоните. 

Член 
Со правилата на стопанската организација може 

да се определи за поодделни погони да се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход. 

Во тој случај учеството на околч1а-а ™ 

p a 4 j X с е наога седиштето на погонот Х 

се насѓа0Дппг0пТ
ч.0Дб(>Р Н а о к о л и Ј а т а на чие п о д р ж е 

низаци!! ™ п М ° Ж е Д а б а р а стопанската орга-
низација да определи за погонот на неговото п т , 
рачЈе самостојно пресметување на вкупниот ж п ^ о Т 

Г 1 а > П а р О Д Н И О Т ОДбоР на околната може £ 
се наоѓа н а п н а т Н 3 С Т О п а н с к а ™ о р г а н и з а ц и ј о 

^ о Х Л п Г о т 3 а п р П и ° х о Н д . 3 а - - Л Д Л Ѕ 
б а с а р и С ,™ П а Н С К а Т а организација не постапи по 

одбор може да му предложи на н а р у ч и о ? о ^ з 
на околната на чие подрачје се наоѓа с т и ш т е ™ 

? , И Ј а Т И в Т О Д а М У н а ? е д а н а претпријатието 
п о е н о т д а врши самостојно п р е с м е т у в а а \ т а в к у г 
1-иог приход. Ако народниот одбоо на С е 
се наога претпријатието го одбие овој ноелпог ^ 
наДпогоТ„п0^б0Р К а 4 1 1 6 с е на©ѓа седиштето 
извршен с о в е ? 6 Д а М У П р е д л о ж и н а Р е п у б л и ч к и ^ извршен совет — ако седиштето на с т о п а н ^ ™ 
Z ^ Z ^ a Z T ^ 0 Н а п о г о п о т се наоѓаат на територија на иста народна република односно т-i 
Сојузниот извршен совет - а к о с е д и ш т е т о н а сто 
п а л к а т а организација и седиште™ на по-оно- с^ 
наоѓаат-на територии на две наполни р е п у б ^ к ® 
да определи со свое решение за петоно™ « а X в т ™ 
самостојно пресметување на вкупниот приход.' Р * 

Член 54 
погонот за кој се врши самостојно пресме-

тување на вкупниот приход произведува или му 
врши услуги на друг погон во состав г а ис-о 
претпријатие, како вкупен приход ка тој поточ c l 
смета вредноста на стоките односно на ус^ит! 
што ТОЈ погон му ги дал или му ги и з ^ ш у л ш ' 
друг погон. на 

Во случајот од претходниот став цената па сто-
ките односно на услугите се определува на начинот 
нредвиден со правилата на стопанската о р г а н а ! 
Ција односно со договорот меѓу погоните. р г а Н И З а . 

Член 65 
Стопанските организации што имаат во сво-'™ 

состав погони за кои се врши самостојно п р е с - ' ? 
дување на вкупниот приход од реализиранава до-
бивка, пред да се оддели делот како у ч е с т о " " а 
федерацијата, ги покриваат евентуално маст--— 
загуби во поодделни погони. " 

Член 56 
Начинот за располагање со Фондовите на сто-

панската организација и начинот за употреба на 
средствата за самостојно располагање во стоп™ 
ската организација и погонот се определуваат "со 
правилата на стопанската организација. 

vo'rr ° Д р Е Д Б И ЗА ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ПООДДЕЛНИ СТОПАНСКИ ГРАНКИ 
1. Заедничка одредба 

Член 57 
Одредбите од главата I—VI од оваа уредба ва-

жат и за стопанските организации п и т и о у ^ F 0 
главата VII доколку со главата VII не е л о г и к у 
определено. " 
2. Рударски претпријатија, претпријатија за ек-
сплотација на нафта и претпријатија за истра-

жување 
Член 53 

Од добивката на рударските претпријатија 
претпријатијата за истражување по одделувањето на 
средства како учество на федерацијата и срсдст-г-
та од чл. 39 од оваа уредба, се од дел VB? IT ј / с ^ д -
ствата за фондот за обновување и одржување "на 
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резервите на рудното и другото минерално богат-
ство за рударските претпријатија, односно за фон« 
дот за истражување на рудното и другото мине-
рално богатство за другите претпријатија. 

Член 59 
Процентот на добивката што се должни прет-

пријатијата да го одделат во фондот за обнову-
вана и одржување резервите на рудното и дру-
гото минерално богатство и во фондот за истражу-
в а н а н а рудното и другото минерално богатство, се 
определува со републичкиот општествен план. 

Член 60 
Средствата на фондот за обновување и одржу-

ран»е на резервите на рудното и другото минерално 
богатство односно на фондот за истражување на 
рудното и друго минерално богатство, претприја-
тијата можат да ги употребат исклучиво за нстоа-
рѕувачки работи. 

3. Градежни претпријатија 
Член 61 

Градежните претпријатија го утврдуваат вкуп-
ниот приход и ја вршат неговата расподелба един-
ствено за сето претпријатие. Вкупно реализираната 
добивка на претпријатието се дели на седиштето на 
претпријатието и на градилиштата и на погоните 
сразмерно со нивниот вкупен износ на платите спо-
ред тарифниот правилник. 

Од реализираната добивка, пред расподелбата 
" на градилиштата и погоните, се покриваат евенту-
алните загуби на градилиштата и погоните и се 
одделува износ како реализирана добивка на седи-
штето на претпријатието, кој се пресметува со при-
пиена ка процентот на добивката. Овој процент го 
утврдува народниот одбор на охоли јата на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на претпријатието, со тоа 
*нто тој процент не може да биде поголем од про-
центот што ќе го определи републичкиот извршен 
совет како највисок. 

Член 62 
Народниот одбор на околијата на чие подрачје 

се наоѓа седиштето на претпријатието определува во 
процент кој дел од добивката што им припаѓа на 
градилиштата, погоните и на седиштето на претпри-
јатието врз основа на расподелбата според претход-
ниот член може да се употреби за наголемување на 
платите над платите според тарифниот правилник 
и за фондовите. 

Републичкиот извршен совет може со своја од-
лука да го измени процентот од претходниот став. 

Преостаната добивка и* припаѓа на народната 
република и на околината за станбена изградба. 

Учеството на околијата во преостанатата до-
бивка го определува републичкиот извршен совет. 

Член 63 
Начинот за располагање со фондовите на гра-

дежното претпријатие и начинот за употреба на 
средствата за самостојно располагање внатре во 
претпријатието и градилиштата и погоните се опре-
делуваат со правилата на претпријатието. 

Член 64 
Обврските на градилиштето спрема општествен 

ната заедница ги исполнува претпријатието во чиј 
состав се наоѓа градилиштето. 

Член 65 
Народниот ОДСС;Ј -а околијн-iu на чие подрачје 

се наоѓа градилиштето има право да ти прегледа 
книгите на претпријатието во поглед на утврдува-
ното точноста на расподелбата на вкупниот при-
ход на градилиштето 

Член бб 
Одредбите од чл. 61 — 65 од оваа уредба важат 

вз сето и за монтажног« претпријатија и за рјзе*?̂  
пријати јата за истражување. 

4* Трговски претпријатија и ду кави 
Член 67 

Вкупен приход на трговското претпријатие од-
носно дуќан е износот на разликата меѓу набав-
ната и продажната цена на продадените стоки п 
Приходите од точ, 3—6 на чл, 13 од оваа уредба. 

Член 68 
Од вкупниот приход на трговското претприја-

тие односно дуќан се намируваат: материјалните 
трошоци, амортизацијата, постојаните придонеси з а 
општествената заедница, интересот на кредитите 
за обртните средства, средствата за материјална 
осигурување на работниците и службениците 3ai 
боледувањето за првите 7 дека, средствата "за ре>-
зервниот фонд, средствата за инвестициониот фоед^ 
придонесот за кадрови, ануитетите за отплата шж 
кредитите за кои гарантира ©ќелијата, платниот* 
фонд утврден со примена на процентот според ЧДЕ* 
72 од оваа уредба, како и соодветниот придонес зш 
социјално осигурување. 

Делот на вкупниот приход што ќе преостане ЛЕО 
одбивање износите од горниот став, претставува 
добивка на трговското претпријатие односно дуќана 

Трговските претпријатија и дуќани што го пре-
сметуваат платниот фонд со примена на процентот? 
од прометот, ги пресметуваат и исплатуваат вре-
мено на крај на првото полугодие, а конечно ша* 
крајот на годината, износите со кои федерацијата* 
и околината учествуваат во добивката. Овие прет-
пријатија односно дуќани не му плакат на народа 
ниот одбор на околијата како добивка аконтации 
за покуси временски периода (месечзд аконта-
ции и др.). 

Член 69 
Материјалните трошоци што јшзфт прскао да. 

ги одбијат трговските претпријатија и дуќани ед 
вкупниот приход се: трошоците на стоковниот про-
мет, трошоците за кирја и одржување на ра?-
ботните простории и други трошоци врежиЈа}. 

Член 70 
* Во инвестициониот фонд ва трговското изреза 

пријатне односно дуќан задолжително се виесувѕ* 
секоја година од 0,1% — 0,5% од реалмзираѕниоф 
промет во текот на годината. 

Процентот во границите од горниот став се опре--
делува со општествениот план на околната. 

Средствата на инвестициониот фонд можат 
се употребат за инвестиции, за набавка на инвенн. 
тар, уреди и адаптации како и за други издатоци 
што служат за порационално работење. 

Член 71 
Трговските претпријатија и дуќани уплатуваат 

во фондот за кадрови придонес во процент од ре-
ализираниот промет кој се определува со одделни 
прописи. 

Член 72 
Платниот фонд на трговските претпријатија 

односно дуќани не може да го премине износот што 
со добива со примена на определениот процент врз-
вкупниот реализиран промет. Овој процент i?o 
определува народниот одбор на околната. 

Во вкупниот реализиран промет, како основу 
врз која се применува определениот процент, не 
влегува; 

1) прометот што ќе го реализира нг*етнријах-м-
ето на дробно односно дуќан со продажба на етокзд 
на друго претпријатие на јадро или на дробно од-
носно на дуќан; 

2) прометот што ќе го реализира притпријагнето* 
на јадро со продажба на стоки на друго претпри-
јатие на јадро, освећ прометот на сал еко-стопански 
производи што го реализираат претпријатијата 
промет на тие производи на јадро, ако во прометов 
не учествувале повеќе од два претпријатија »а 
јадро. 

Ане платниот фонд што Ge добива ев даимеед 
»а определениов процент вр§ вкупни«* деваје? 
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негува повеќе од клатите според тарифниот правил-
ник со издатоците од чл-. Si на Оваа уредба^ трговското 

односни Дуќан може од таа ^разлика 
да гф употреби && наголемување на платите над 
платите според *гар&фниот правилник само оној дел 
што te определе** Опште еш елиот план на околи-> 

При определување делот на платниот фонд што 
може да се употреби за наголемување ш платите 
»гад платите според тарифниот правилник, народниов 
од5о(р може да определи тој дел да зависи од з а -
штедите во материјалните трошоци на физичкиот 
обем на прометот* или иа друг начин мерените ре -
зултати иа работењето на претпријатието односно 
ду&акотч 

Остатокот на реализираниот платен фонд што 
не ќе се употреби за (наголемување на платите над 
платите според тарифниот правилник, трговското 
п р е т р и ј а т и е односно дуќан го внесува во својот 
таесчштетен фонд и во својот резервен фонд. 

Платниот фонд што ќе се формира врз основа 
на »овој член, се расподелува според тарифниот 
правилник: на претпријатието односно дуќанот. 

* Член 73 
Добивката на трговското претпријатие односно 

дуќан по одбивање износот како учество на феде-
рација е приход на околината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на трговското претпријатие од-
мага® дуќан. 

Ако трговското претпријатие односно дуќан во 
својот состав има продавници, стоваришта и откуп-
им станици на подрачје на друга околија, добивката 
шо одделување износот како учество на федераци-
јата се распределува меѓу народниот ои бор на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието са -
мост* дуќанот и народните одбори на чие подрачје 
се наоѓаат седиштата на трговските работни еди-
ница спрема вкупно исплатените плати. 

Народниот одбор на околијата е должен еден 
дел од добивката што му припаѓа да му го отстапи 
ка трговското претпријатие односно дуќан за да го 
внесе во инвестициониот фонд. 

Член 74 
Во добивката на претпријатието овластено за 

промет со жита не учествува федерацијата. Добив-
ката се расподелува меѓу околијата и претприја-
тието по процентите што се определуваат со одделен 
сојузен пропис. Делот на добивката што му при-
паѓа на претпријатието се внесува во инвестици-
о н а ^ фонд на "претпријатието. 

Член 75 
Народниот одбор на околијата може при одо-

брувањето на завршната сметка на трговското 
претпријатие односно дуќан и претпријатието овла-
стено за промет со жита може да определи еден 
дел од реализираната добивка на оваа организација 
да можат да ја употребат за награди на работни-
ците и службениците. 

б. Овластени мелници и мелнички претпријатија 
Член 76 

Во добивката на овластени мелници и мелнич-
к а ? претпријатија не учествува федерацијата. 

Делот на добивката што му одговара на изно-
сот со кој би 'учествувала федерацијата во добив-
кава овластената мелница односно мелничкото 
претпријатие ја внесува во својот инвестиционен 
фонд. 
6. Продавници на производителите претпријатија 

Член 77 
Продавниците на производителите претприја-

тија го формираат сзојот вкупен приход од дого-
ворениот рабат пресметан од реализираниот пролет. 

Од рабатот пресметан врз реализираниот про-
мет продавницата на производители претпријатие 
ги покрива: 

4) Материјалните трошоци; 
2) постојаните придонеси §а општествената за-

едница 5 
В) интересите на кредитите обрт-ните сред-

ства; 
4) придонесот за кадрови; 
5) издатоците за материјално осигурување иа 

работниците и службениците за боледување за гр-
бите 7 v дена; 

6) платите според тарифниот правилник и из -
датоците од мл. 31 на оваа уредба со придонесот за 
социјално осигурување. 

Член 78 
Рабатот што не ќе се потроши за издатоците од 

Горниот член се распределува: 
1) за платите на работниците и службениците 

ма продавницата над платите според тарифниот 
правилник — во процентот што ќе го определи народ-
ниот одбор на околината на седиштето на продав-
ницата ; 

2) за внесување во заедничкиот резервен фонд 
и инвестициониот фонд на продавниците — во про-
центот што ќе го определи надзорниот одбор на охо-
ли јата на седиштето на продавницата. 

Остаток на рабатот преставува добивка ко^а 
се распределува по членот 73 ст. 2 СУД оваа уредба. 

При определување делот на рабатот ко ј може* 
да се употреби за наголемување^ на платите спо-
ред горниот став наводниот о^ооо може да с п о -
дели тој дел да 'зависи од заштедите во матери-
јалните тт>оитоци, Физичкиот обем на тто^^тот клис 
ка друг начин мерените резултати на работењето 
на продавницата на производители^^ претпри-
јатие. 

Член 79 
Амортизациониот гћ^нтт, РГНР>есткшго-РШОТ визони 

и резервниот фонд заеднички се за сите п о с л а -
ници во состав на пооизводителгнтт> тгоеттгпттг^тие.. 

Средствата на заедничкиот ишЈегагошжген- <<ЅашГ 
на продавниците го ЌУУТЖИТЈЧ 
п р е т и т е о тие според чл. 70 на оваа уредба. 

Со д о г о в о р о т м е ѓ у п о е т ^ И Ј А ^ Е Т ^ И -—СТРАНИ-
пата се отеде.тппѕа делот гш средствата ет заед-
ничкиот инвестиционен и амортизационен фонд со 
кој продавницата самостојно располага. 

Член 80 
Одредбите на чл. 77—79 взжат и за п р о д а в а -

ци те во состав на претпријатието за промет ка шдзо-
изводи на домашната дејност. 

7. Претпријатија што се занимаваат со работи на 
извоз и увоз 

Член 81 
Претпријатијата што се занимаваат исклучива 

со работи на извоз и увоз на стоки, за стапување иа 
странски фирми, меѓународно трговско посреду-
вање, контрола на квалитетот и квантитетот на ста-
ките, како и со меѓународен транспорт, го утврду-
ва ат вкупниот приход и ја вршат неговата р&сна-
делба на ничинот предвиден во одредбите од гла-
вите I—VI на оваа уредба. 

Трговските претпријатија на јадро, стоковните 
куќи! и трговските претпријатија за технички стоки 
кои со поголем дел се занимаваат со работи на из-
воз и увоз на стоки, можат утврдувањето на вкуп-
ниот приход и неговата расподелба да Ја вршат на 
начинот предвиден во горниот став ако на поче-
токот на годината го известат за тоа надлежниот 
народен одбор на околната . 

8. Угостителски претпријатија и дуќани 
Член 82 

Од вкупниот приход на угостителското прет-
пријатие односно дуќан се намируваат: материјал-
ните трошоци, амортизацијата, постојаните придо-
носи за општествената заедница, интересот на 
кредитот за обртни средства, ередставата за ре-
зервниот фонд, средствата за инвестициониот фонд, 
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придонесот за кадрови, платниот фонд утврден врз 
основа па определениот процент од реализираниот 
прелет со придонесот за социјално осигурување. 

Делот на вкупниот приход кој по одбивање из-
носите сд горниот став ќе преостане, претставува 
добивка на угостителското претпријатие односно 
д у ^ н . 

Член 83 
Угостителските претпријатија и дуќани ја пла-

ќаат амортизацијата на вредноста на основните 
средства по нормата што се определува со опште-
ствениот плен на сколијата. 

Средствата на амортизациониот фонд на уго-
стителските претпријатија и дуќани што не ги 
искористиле претпријатијата и дуќаните можат да 
се употребат како банкарски средства само за дол-
горочно кредитирање на другите угостителски прет-
пријатија односно дуќани, на начинот што ќе го 
опремо ти народниот одбор на околината. 

Член 84 
У гостите леќите претпријатија и дуќани пла-

ќе, ат интерес на основните средства по нормата што 
се утврдува со општествениот план на околијата. 

Интересот на основните средства што го пла-
ќе ат угостителските претпријатија и дуќани му 
припаѓа на инвестициониот фонд на околната . 

Член 85 
Угостителските претпријатија и дуќани внесу-

ваат во својот инвестиционен фонд најмалу 0,5% 
од реализираниот промет, а народниот одбор на око-
лината по предлог од угостителското претпријатие 
односно дуќан може да определи и поголем про-
цент, ако го бараат тоа потребите на претпријати-
ето односно дуќанот. 

Средствата на инвестициониот фонд угостител-
ските претпријатија и дуќани ги употребуваат за 
плаќања иа ануитета, за инвестиции, за набавка 
инвентар и уреди како и за адаптации со цел на 
порационално работење. 

Член 86 
Угостителските претпријатија и дуќани го 

уплатуваат во фондот за кадрови придонесот во 
процент од реализираниот промет, кој се определу-
ва со одделни прописи. 

Член 87 
Платниот фонд на угостителското претприја-

тие односно дуќан со придонесот за социјално оси-
гурување се пресметува со примена на определе-
ниот процент врз вкупниот реализиран промет. 
Овој процент го утврдува народниот одбор на око-
л н а т а . 

Во вкупниот реализиран промет, како основа 
врз која се применува определениот процент за 
формирање на платниот фонд, не влегува проме-
тот што ќе го реализира угостителското претпријатие 
односно дуќан со продажба на материјали на друго 
претпријатие односно дуќан. 

Реализираниот платен фонд се распределува по 
тарифниот правилник на угостителското претпри-
јатие односно дуќан.. 

Член 88 
Во добивката на угостителските претпријати-

ја и дуќани не. учествува федерацијата. 
Добивката на угостителското претпријатие од-

носно дуќан му припаѓа на народниот одбор на око-
лната . Народниот одбор е должен да го определи 
делот на добивката што му припаѓа на^ инвестици-
ониот фонд на угостителското прегори ј'ати је одно-
сно дуќан. 

Угостителските претпријатија и дуќани го пре-
сметуваат и уплатуваат времено на крајот на пр-
вото полугодие, а конечно на крајот на годината, 
делот на добивката што му припаѓа на народниот 
одбор на околината. Овие претпријатија и дуќани не 
му ги плаќаат на народниот одбор на околијата 
аконтациите на добивката за покуси временски 
периоди (месечни аконтации и ел.). 

Член 89 
Народниот одбор на сколи јата може, при одо-

брувањето н;а завршната сметка на угостителското 
претпријатие односно дуќан да определи свие ор-
ганизации да можат да употребат еден дел од ре-
ализираната добивка за награди на работниците и 
службениците. 

Член 90 
Народниот одбор на околината може да реши по-

одделни угостителски дуќани да плаќаат годишен 
паушален износ како учество на око лиј ата во до-
бивката и постојаните придонеси за општествената 
заедница. 

Во случајот од горниот став угостителските дуг 
ќани не го формираат платниот фонд врз основа на 
процентот врз прометот. 

Делот на реализираниот доход по одделувањето 
на паушалниот износ и средствата за фондовите 
и интересот на кредитот за обртните средства пред-
ставува платен фонд на угостителскиот дуќан, кој 
се распределува според тарифниот правилник. 

Член 91 
Народниот одбор на око ли јата може да реши 

угостителските дуќани што плаќаат паушален износ 
како учество на околината во добивката и постоја-
ните придонеси за општствената заедница, да го 
плаќаат во паушален износ данокот на промет. 

Член 92 
Паушалниот износ на добивката, како и пау-

шалниот износ на данокот на промет за поодделни 
угостителски дуќани, му го предлага на народниот 
одбор на околијата даночната комисија откога ќе го 
сослуша работоводителот на дуќанот. 

9. Туристички стопански организации 
Член 93 

Туристичките стопански организации ја плаќаат 
амортизацијата и интересот на основните средства 
според одредбите што важат за угостителските 
претпријатија и дуќани. 

Интересот на основните средства што го плаќаат 
туристичките стопански организации му припаѓа на 
инвестициониот фонд на око ли јата. 

10. Занаетчиски претпријатија и дуќани 
Член 94 

Нормата на амортизацијата на основните сред-* 
ств а на занаетчиските претпријатија и дуќани, 
како и интересната норма на основните средства, 
ја определува народниот одбор на околијата н& 
седиштето на претпријатието односно дуќанот. 

Интересот на основните средства што го пла-
ќаат занаетчиските претпријатија и дуќани му при-
паѓа на инвестициониот фонд на околијата. 

Член 95 
^ Во добивката на занаетчиските претпријатија и 

дуќани не учествува федерацијата. 
Член 96 

Учеството на околијата во реализираната до-
бивка на занаетчиски дуќан, како и износот на по* 
стој аните придонеси што и* ги плаќа дуќанот на 
општествената заедница, се определуваат во еден 
паушален износ. 

По исклучок, народниот одбор на околијата 
може да реши и помалите занаетчиски претприја-
тија, за кои би било нерационално да го утврдуваат 
вкупниот приход и да ја вршат неговата расподелба 
според општите одредби што важат за претприја-
тијата, да плаќаат годишен паушален износ, како 
учество на околината во добивката и постојаните 
придонеси за општествената заедница. 

Член 97 
Паушалниот износ како учество на околијата 

во добивката и постојаните придонеси за опште-
ствената заедница, се определува со општествениот 
план на околијата или со одделно решение на на-
родниот одбор. 
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Член 98 
Народниот одбор на околината може да реши 

поодделни занаетчиски дуќан или претпријатие 
што^ плаќа' паушален износ на добивката, да го 
плаќа и данокот на промет во паушален износ. 

Член 99 
Паушалниот износ на добивката и паушалниот 

износ на данокот на промет за поодделни дуќани 
или п р е в р и ј атија му го предлага на народниот 
одбор околината, даночна комисија откога ќе го 
сослуша овластениот претставник на дуќанот одно-
сно претпријатието. 

11. Комунални претпријатија 
Член 100 

Нормата на амортизацијата, како и начинот за 
пресметување и уплатување на амортизацијата на 
основните средства на комуналните претпријатија 
ја определува народниот одбор на око ли јата. 

Средствата на амортизационите фондови што не 
ги искористиле комуналните претпријатија можат 
'да се употребат како банкарски средства само за 
долгорочно кредитирање на други комунални прет-
пријатија на начинот што ќе го определи народниот 
одбор на околната. 

Член 101 
Интересната норма на основните средства на 

комуналните претпријатија ја определува народниот 
одбор на око лиј ата со својот општествен план. 

Средствата добивени од интересот на основните 
средства, што ќе ги уплатат комуналните претпри-
јатија, одат во корист на инвестициониот фонд на 
околината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието. 

Со сојузен пропис комуналните претпријатија 
можат да се ослободат од плаќање поодделни по-
стојани придонеси. 

Член 102 
Во добивката на комуналиите претпријатија не 

у че ет зу ва фе дераци ј ата. 
Член 103 

Народниот одбор на сколи јата може да реши 
комуналното .претпријатие да плаќа паушален износ 
како учество на околијата во добивката на прет-
пријатието и постојаните придонеси на претпри-
јатието за општествената заедница. 

Паушалниот износ на добивката што го плаќа 
претпријатието, се определува со општествениот 
план на око ли јата 

Во потлед на определувањето на паушалниот 
износ важи одредбата од чл. 92 на оваа уредба. 

VIII. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД 

Член 104 
Стопанската организација е должна да го води 

книговодството според одделните прописи. 
Книговодството мора да се води така - што да 

овозможува општествена контрола над работењето 
на стопанската организација. 

Член 105 
Стопанската организација го води книговод-

ството во работните книги. 
Работните книги имаат значење на јавни 

исправи. 
Член 106 

За да се утврдат економските инструменти и 
мерки во општествениот план на околната, сто-
панската организација е должна на народниот 
одбор на око ли јата на чие подрачје се наоѓа нејзи-
ното седиште да му ја поднесе во срокот што ке го 
определи народниот одбор потребната документа-
ција за идната година, а особено: 

1) калкулацијата на ценита на чинењето за 
сета предвидена реализација; 

2) предвидливиот износ за општествени обврски; 
3) предвидливиот износ на добивката; 
4) средното користење на обртните средства за 

последните три години и износот на резервниот 
фонд; 

5) вредноста на основните средства прибавени 
до крајот на 1953 година по извршената проценка, 
а вредноста на основните средства прибавени по 
1 јануари 1954 година по набавната цена, како и 
неотпишаниот дел на вредноста на тие средства. 

Член 107 
Исправите за податоците од горниот член ги 

потпишува директорот на стопанската организација, 
раководителот на сметководствената служба и прет-
седателот на управниот одбор. Тие одговараат за 
точноста на поднесените падотоци. 

Член 108 
По донесувањето на општествениот план на око-

л н а т а , народниот одбор е должен на секоја сто-
панска организација на своето подрачје да и' изда-
де писмена потврда за тоа кои поднесени податоци! 
ги зел како основа за утврдување на планските ин-
струменти и мерки за таа стопанска организација. 

Член 109 
Временото утврдување и расподелба на реали-

зираниот вкупен приход на стопанската организа-
ција во текот на годината се врши врз основа на 
податоците од книговодството на стопанската орга-
низација. 

Се овластува сојузниот извршен совет да донесе 
прописи за временото утврдување на вкупниот при-
ход и за неговата расподелба, како и за сроковите^ 
и начинот за наплата на приходите на буџетот vs> 
фондовите од стопанските организации во текот на/ 
годината. 

Член НО 
Конечното утврдување на вкупниот приход и 

неговата расподелба, како и конечната расподелба 
на добивката за една година, се врши врз основа на 
завршната сметка на стопанската организација. 

Член 111 
Завршната сметка ја донесува по предлог од 

управниот одбор работничкиот совет на стопанската 
организација. 

Со цел да се состави завршната сметка, Народ-
ната банка на ФНРЈ е должна да и даде на сто-* 
ланската организација извод од својата евиденција. 

Предлогот на завршната сметка е подложен на 
преглед од овластениот ревизор. 

Завршната сметка стопанската организација му 
ја испраќа на согласност на народниот одбор на 
околината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
стопанската организација. 

Давањето на согласноста на завршната сметка 
на стопанската организација се врши по постап-
ката што е предвидена со одделни прописи. 

IX. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 112 
Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанската орга-
низација: 

1) ако незаконито ги врши издатоците на товар 
на материјалните трошоци, амортизацијата, посто-
јаните придонеси за општествената заедница и дру-
гите придонеси, како и на товар на платите и изда-
тоците што се признаваат како плати а кои се на-
мируваат од вкупниот приход пред да се утврди 
добивката; 

2) ако средствата од добивката ги употребува 
спротивно на расподелбата извршена со општестве-
ниот план на околната; 

3) afco средствата на фондовите ги употребува 
спротивно на нивната предопределеност; 
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4) ако не осигури основни средства и непарични 
обртни средства, или не ги осигури до висината на 
нивната вредност; 

5) ако на народниот одбор на око ли јата не му 
поднесе во определениот срок потребна документа-
ција за идната година. 

За дејствијата од горниот став ќе се казни со 
парична казна до 50.000 динари и одговорното лице 
во стопанската организација; 

Во исклучително тешки случаи за дејствијата 
од ст. 1 ќе се казни стопанската организација со па-
рична казна до 10,000.000 динари, а одговорното 
лице во стопанската организација до 100.000 динари. 

Член 113 
За водење постапка по стопанските преста-

пи од горниот член на оваа уредба надле-
жен е окружниот стопански суд. 

Постапката по стопанските престапи од "оваа 
уредба се спроведува според Законот за стопанските 
судови и с л у ш а н лист на ФНРЈ", бр. 31/54). 

На стопанските престапи и постапката согласно 
. ќе се применуваат чл. 75—78, 80 и 83 ст. 1 и 2 од 
Уредбата за управување со основните средства на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53), 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 114 

Сојузниот извршен совет може по предлог од 
народниот одбор на околијата да одобри расподел-
бата на вкупниот приход во поодделни стопански 
организации да се врши на друг начин одошто 
е пропишано со оваа уредба. Во одлуката на Сојуз-
ниот извршен совет за тој предлог се утврдуваат и 
начелата на расподелбата на вкупниот приход на 
стопанската организација. 

Член 115 
Расподелбата на вкупниот приход: на желез-

ничките транспортни претпријатија, на претприја-
тијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот со-
обраќај, на селско-стопанските организации (селско-
стспански имоти и земјоделски задруги), на заед-
ниците на електро-стопанските претпријатија, на 
претпријатијата на военото стопанство, на бироите 
за водење на книговодство ќако и на организациите 
за вршење на ревизиона служба се врши според 
одделните сојузни прописи врз основа на начелата 
утврдени со оваа уредба. 

Член 116 
Додека не се донесат сојузни прописи за ризи-

ците од кои мораат задолжително да се осигура ат 
стопанските организации, премиите на осигурува-
њето влегуваат во материјалните трошоци на сто-
панските организации. 

Член 117 
Повалите и договорните казни што стасале за 

исплата до крајот на 1954 година а дотогаш не се 
'исплатени, паѓаат на товар на материјалните тро-
шоци.-

Член 118 
Додека не се донесат општествените планови на 

''околиите и тарифните правилници на стопанските 
организаци, утврдувањето и расподелбата на вкуп-
ниот приход се врши врз основа на пресметковните 
плати и на начинот што важел во 1954 година, со 
примена га инструментите, освен инструментите за 
плати, што се определени со Сојузниот општествен 
план за 1955 година. 

Додека не се донесат општествените плане зи на 
'околиите и тарифните правилници стопанските е 
ганизации ќе извршат дополнително пресметувале 
и расподелба на вкупниот приход за минатиот пе-
риод од 1 јануари 1955 година со примена на инстру-
ментите и прописите за 1955 година. На стопати::; 
ор^ант-т^ци/л за платите за тој период и' при-
паѓа износот што претплател од пресметката извр-
т е н а на начинот што важел во 1954 година. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за времената расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации до донесувањето 
на општествените планови на околиите и тарифните 
правилници на стопанските организации и ќе опре-
дели кои прописи што постојат престануваат да 
важат со влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 119 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба ќе донесува Сојузниот извршен совет. 
Член 120 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службенот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совст 
Р.п. бр. 501 

28 декември 1954 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршеа совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

637. 
Врз основа на одделот II 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 ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во Уредбата за платите на работниците и слу-

жбениците на стопанските организации се вршат 
измени и дополненија, така што нејзиниот пре-
чистен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за платите на работниците и службениците 

на стопанските организации 
I. Основни одредби 

' Член 1 
Платите на работниците и службениците (во 

натамошниот текст: работниците) на стопанските 
организации се утврдуваат врз основа на тарифата 
што се пропишува со тарифниот правилник. 

Член 2 
Тарифниот правилник го донесуваат согласно 

стопанската организација, народниот одбор на око-
л н а т а и синдикалната организација. 

Член 3 
Платата на работникот зависи од неговиот успех 

во работата и од успехот на работењето на стопан-
ската организација. 

Член 4 
Платите на работниците се определуваат во 

тарифниот правилник по единица на работното 
време (тарифен став). 

Како основа за утврдување на тарифниот став 
особено служи стручната спрема потребна за вр-
шење ка работите, условите на работата на работ-
ното место и одговорноста за водење на работите. 

Член 5 
На сите работни места и работи каде што може 

ра~ 'пиот ефект да се мери стопанската органи-
зација е должна со тарифниот правилник да про-
гиша кој ефект е должен работникот да изврши 
во определена единица на време (норма). 
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Стопанската организација може да утврди ра-
ботникот да добива плата за определен работен 
ефект или за определена количина производи, 
водејќи сметка тој ефект да може да се постигне 
го времето што и' одговара на платата по тариф-
ниот став (акорден став). 

Нормите и акордните ставови се утврдуваат со 
правилниците за нормите. 

Член 6 
Со сојузниот општествен план'може да се опре-

дели општото ниво на тарифните ставови во та-
рифните правилници. Тарифните ставови во та-
рифниот правилник можат да бидат само во 
границите на така утврденото општо ниво. 

Член 7 
За извршената работа работникот има право на 

оној износ од платата што му припаѓа за опреде-
лениот ефект односно време за работа според та-
рифниот правилник и според правилникот за 
нормите. 

Доколку реализираниот доход не е достаточен 
да се исплатат полните износи на платите за, извр-
шената работа, платите на работниците се намалу-
ваат сразмерно со реализираниот доход. 

Член 8 
Стопанските организации што имаат ЛОГОРСКИ 

или работни единици или продавници донесуваат 
единствен тарифен правилник за целата стопанска 
организација и BIO него погсиските и работните еди-
ници 'се искажуваат- одделно, 

Член 9 
Правата и должностите што се предвидени со 

оваа уредба за око лиј ата ги има и градот. 
Градските општини со одделни права ги имаат 

правата и должностите на околијата предвидени 
са оваа уредба во однос на комуналните, угости-
телските и занаетчиските стопански организации, 
како и на трговските дуќани. 

II. Државни органи за работите што се однесуваат 
до платите во стопанството 

Член 10 
За работите на платите во стопанството што се 

Во надлежност на државните органи се формираат 
постојани околиски и републички комисии и сојузна 
комисија (комисии за плати во стопанството). 

Два или повеќе народни одбори на околијата 
можат да формираат заедничка комисија за плати 
во стопанството. 

Во комисијата за плати задолжително влегуваат 
претставници од синдикатите и коморите. 

Член И 
Комисиите за плати ЕО стопанството имаат 

следни задачи: 
1) да соработуваат при донесувањето на тариф-

ниот правилник; 
2) да даваат стручна помош при воведувањето 

на норми и платниот систем; 
3) да го следат извршувањето на нормите и 

движењето на платите во стопанските организа-
ции; 

4) да поднесуваат барања за ревизија на нор-
мите; 

5) да го изучуваат платниот систем во стопан-
ството во соработка со синдикатите и коморите; и 

6) да вршат надзор над извршувањето на про-
писите за платите во стопанството. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет ќе донесе упатства за 

составот, правата и должностите, надлежноста и 
работењето на комисиите за плати во стопанство. . 

III. Донесување на тарифниот правилник 
Член 13 

Нацрт на тарифниот правилник составува 
^правниот одбор на стопанската организација и му 

го поднесува на.работничкиот совет на стопанската 
организација, на народниот одбор на око лп јата и 
на синдикалната организација. 

За да се претресе нацртот на тарифниот 
правилник работничкиот ес зет на ст; ганската орга-
низација, народниот одбор на око ли јата и син,ти-
ка л ната организација определуваат свои претставу 
ници. 

Член 14 ^ 
Согласноста на тарифниот правилник ја дава 

работничкиот совет од името на стопанската орга-
низација, народниот одбор или комисијата што ја 
именува за таа цел народниот одбор, а од името 
на синдикалната организација — органот оп^с;-^тзн 
врз основа на упатствата од Централното веќе на 
сојузот на синдикатите на Југославија. 

Народниот одбор на околната на чие 
се наоѓа погонот на стопанската организација м~>-ув 
да бара од народниот одбор на чие подрачје е с^-н-
штето на стопанската организација и тој да учеста;--
ва при изработката на тарифниот правилник и ла 
даева согласност на делот од тарифниот правилни?! 
што се однесува до погонот, ако за погонот се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход. А чо 
народниот одбор според седиштето на претприја-
тието не се сложи со ова барање, решение донесува 
републичкиот извршен совет, а ако народните од-
бори се на територии т-тгч две народни реп^б -тики — 
Сојузниот извршен совет. ' 

Пред да ја даде согласноста на тарифниот пра-
вилник на самостојниот погон на земјоделска за -
друга народниот одбор на околијата е должен да 1 

прибави мислење од задругата чиј погон е во 
прашање. 

Тарифниот правилник е донесен кога БРЗ основа 
на заклучоците од органите од ст. 1 ќе го потпишат, 
овластените претставници. ~ 1 

Член 15 . 
При донесувањето на тарифниот правилник н|. 

претпријатијата за воени потреби учествува и прет-
ставник на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана. 

Согласноста на тарифниот правилник на прет-
пријатијата за воени потреби што произведуваат 
убојни материјали и експлозив ја дава место народ-
ниот одбор на околијата, комисијата што ја именува 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана и народниот одбор на околината. 

Член 16 
Ако работничкиот совет на стопанската органи-

зација, синдикалната 'организација и народниот од-
бор на околината не се согласат за предложениот 
тарифен правилник, предлогот на тарифниот пра-
вилник се испраќа на решавање до арбитражната 
комисија. 

Арбитражната комисија ја именува републич-
киот извршен совет. 

Арбитражната комисија се состои од пет члена 
од коишто по двајца членови се претставници на 
соодветниот синдикат и комората а претседател е 
претставникот на републичкиот извршен совет. 

Републичкиот извршен совет го именува прет-
седателот на советот на арбитражната комисија врз 
основа на списокот на кандидатите што го предлага 
републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството. Синдикалната организација и комората 
поедложуваат на почетокот на годината сгчсок на 
своите претставници за членови на аобитра;глите 
совети врз основа на кој претседателот на советот 
ги определува членовите за секој поодд°лен случај. 
Народниот одбор на око лиј ата, синдикалната орга-
низација и комората можат да подадат приговор до 
претседателот на советот против определувањето на 
членовите на советот. На ПОВТОРНОТО определување 
членови на советот врз основа на приговорот не 
може да се подаде нов приговор. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише правилник 
за работата на арбитражните комисии од овој член 
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Член 17 
Решението на арбитражната комисија е задол-

жително и е составен дел од тарифниот правилник. 
Тарифниот правилник во тој случај влегува во 

сила кога ќе го потврди арбитражната комисија. 
Член 18 

Народниот одбор на градската општина со од-
делни права може да се жали до републичката ко-
мисија за плати ако смета дека тарифниот правил-
ник на стопанската организација на територијата 
на градската општина при чие донесување не уче-
ствуваат тој не е во согласност со интересите на 
градската општина. 

Член 19 
Управниот одбор е должен нацртот на тариф-

ниот правилник да му го стави на работниот колек-
тив на разгледување најмалу 15 дена пред да го 
поднесе на претресување до работничкиот совет на 
стопанската организација, до народниот одбор на 
околијата и до синдикалната организација. 

Управниот одбор е должен забелешките што 
поодделни работници ќе ги стават на нацртот на 
тарифниот правилник да ги изнесе пред работнич-
киот совет со свое мислење. 

Член 20 
Со тарифниот правилник управниот одбор на 

стопанската организација, по предлог од директорот, 
задолжително составува одделна документација за 
нивото на тарифните ставови во тарифниот пра-
вилник. 

Сојузниот извршен совет може да издаде упат-
ства за податоците што треба да ги содржи доку-
ментацијата. 

Член 21 
Додека не се донесе тарифниот правилник пла-

тите се определуваат според тарифниот правилник 
што важел дотогаш ако со оваа уредба не е опре-
делено поинаку. 

' - Член 22 
Ако во текот на годината се укаже потреба, 

управниот одбор на стопанската организација, мо-
же со дополнителна потврда од работничкиот совет, 
да установува нови работни места и да определува 
за нив тарифни ставови. Тарифните ставови за 
таквите работни места мораат да бидат во правилен 
однос во поглед на висината со тарифните ставови 
на соодветните работни места во тарифниот пра-
вилник. 

Ако тарифните ставови за новите работни места 
не се во правилен однос со тарифните ставови на 
соодветните работни места во тарифниот правилник 
стопанската организација е должна, по барање од 
комисијата за плати, тарифните ставови за новите 
работни места да ги согласи со тарифните ставови 
на работните места што постојат. 

IVL Содржина на тарифниот правилник 
V/ Член 23 

Тарифниот правилник содржи особено: 
1) тарифни ставови определени "по работно 

место, работа или по некоја друга основа во изно-
сите по час, ден, недела или месец; 

2) одредби за начинот на утврдувањето на ра-
ботниов ефект; 

3' опредбина расподелба на платите од добив-
ката па стопанската организација; 

4) одредби за надоместување на платата за 
време па прекин во работата; 

Z) одредби за пресметувањето и исплату рамето 
[тп г« пати гл и аконтациите на платите; 

Го одредби за одделните издатоци и тоа' 
а) за висината на надоместувањето за рабо-

тата па парче која за стопанската организација ја 
вршат дома лицата што не се во работен однос со 
стопа ноката организации а; 

б) за висината на надоместувањето за одвоен 
живот од фамилијата во случај на ппемот-^вање 

или прием во работен однос, како и за условите за 
негова исплата; 

в) за висината на дневниците за службени 
патувања и селидби во случај на преместување, 
како и за правото на дневница; 

г) за висината на теренските додатоци и за 
условите под кои можат да се даваат; 

д) за висината на платите за време на плате-
ното отсуство; 

ѓ) за висината на наградите на учениците во 
стопанството; 

7) одредби за овластувањата на органите на 
стопанската организација за донесување решенија 
што се однесуваат до регулирањето на платите на 
работниците на стопанската организација. 

Стопанската организација може во тарифниот 
правилник да внесе и други одредби што се во 
непосредна врска со определувањето на платите 
на работниците или се наоѓаат во одделни прописи. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
општа метода за искажување на тарифните ста-
вови по тарифниот правилник. 

Член 24 
Тарифните ставови се определуваат ЕО еден из-

нос или во распон меѓу два износи. Ако тарифниот 
став е определен во распон, тарифниот правилник 
мора да содржи критериуми врз основа на кои му 
се определува тарифниот став на работникот одно-
сно службеникот што го зазема работното место,-

Со тарифниот правилник може да се определи 
новите работници што немаат потребна пракса да 
примаат за определен срок плата помала од износот 
на тарифниот став определен за работното место 
чиишто работи вршат. 

Со тарифниот правилник може да се предвиди 
на работникот што врши работи за кои се установе-
ни мерила на работниот ефект платата да се опре-
делува според времето се' додека не ќе ги исполни 
определените услови за премин на пресметување 
на платата според работниот ефект 

Член 25 
Во одредбите за начинот на утврдувањето на ра-

ботниот ефект во тарифниот правилник особено се 
определуваат техничките раководители, работоводи-
телите и другите работници одговорни за водење на 
работите кои врз основа на нормите за работа ги 
утврдуваат мерилата на работниот ефект и го сле-
дат нивното извршување. 

Член 26 
Со одредбите од тарифниот правилник за на-

доместување на платата за време на прекин на ра -
ботата особено ќе се регулира плаќањето за преки-
ните на работата во стопанските организации во 
градежништвото, селското стопанство и во другите 
стопански организации во кои работата зависи од 
временските 'услови. 

Член 27 
Во одредбите на тарифниот правилник за ра-

оподелба на платите од добивката, мораат да се 
утврдат основите според кои ќе се врши расподел-
бата на платите од добивката, земајќи го како на-
чело успехот постигнат во работата. 

Со 'тарифниот правилник не може да му се да-
де овластение на ниеден орган на стопанската ор-
ганизација да врши по своја оценка, вон одредбите 
од тарифниот правилник, расподелба на платите 

' од добивката. 
Со тарифниот правилник се определуваат о-

сновите за утврдување на премиите за постигнати-
те заштеди во материјали, за заштедите во трошо-
ците, за подобар квалитет, за подобра организаци-
ја на работата и за извршени рационализации при 
работењето, кои најпрво се исплатуваат од делот 
на добивката што е предопределен за плати. 

Со тарифниот правилник, покрај основите по 
кои се даваат премии, се определува висината на 
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премиите и техничките раководители што ги утвр-
дуваат мерилата за в и с и н а ^ на премиите. 

Член 
Стопанската организација може со тарифниот 

правилник да предвиди еден дел од добивката што 
и' е определен за плати да го внесува во резерв-

- , ниот платен фонд. 
Сојузниот извршен совет може да пропише 

стопанските организации со сезонско работење за -
должително да внесуваат еден дел од добивката 

, што е определен за плати во резервниот платен 
'"фонд. 

Член 29 
Стопанската организација е должна тарифниот 

правилник да го држи на видни и пристапни места 
во сите одделенија и погони и да им овозможи на 
сите работници да ги запознаат неговите одредби. 

V. Ревизија и измени на тарифниот правилник 
У Член 30 

Тарифниот правилник се донесува најмалу за 
една година. 

Измени на тарифниот правилник, можат, по 
правило, да се вршат само на крајот на годината за 
идната година. 

^ По исклучок, измени на поодделни делови на та-
рифниот правилник стопанската организација може 
да Ерши по истекот на тримесечјето. 

Во постапката за измени на тарифниот правил-
ник ќе се применуваат одредбите за донесување на 
тарифниот правилник (чл. 13—20). Ако со измените 
на тарифниот правилник се предлага намалување 
на тарифните ставови во постапката за нивното 
донесување место народниот одбор на околијата 
учествува ©количката комисија за плати. 

Член 31 
Ако тарифниот правилник не им одговара на за -

конските и другите прописи или не е донесен спо-
ред постапката предвидена во оваа уредба, начал-
никот на секретаријатот за стопанство на народниот 
одбор на околијата или републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството ќе подаде барање 
правилникот да се согласи со прописите што посто-
јат, определувајќи го срокот до кој стопанската ор-
ганизација е должна да го стори тоа. 

Финансиската инспекција, инспекцијата на тру-
дот и другите надлежни органи што ќе утврдат де-
ка тарифниот правилник не им одговара на закон-
ските и други прописи можат да предложат да се 
подаде барање за негово согласување со прописите 
што посвојат. 

Ако стопанската организација во определениот 
срок не постапи по барањето началникот на секре-
таријатот за стопанство на народниот одбор на око-
лината или републичкиот државен секретар за ра-
боти на стопанството ќе ја запре примената на оние 
одредби од тарифниот правилник што се во спро-
тивност со прописите што постојат. 

Ако тарифниот правилник не е донесен според 
постапката предвидена во уредбата, началникот на 
секретаријатот за стопанство на народниот одбор на 
околијата или републичкиот државен секретар за 
работи на стопанството ќе ја запре неговата при-
мена во целост. 

Член 32 
Сојузниот извршен совет, а републичкиот извр-

шен совет за територијата на народната република 
може во текот на годината да нареди да се изврши 
ревизија на нивото на тарифните ставови во та-
рифните правилници на стопанските организации на 
поодделни стопански гранки, групи стопански ор-
ганизации или поодделни стопански организации, 
ако утврди дека тарифните правилници не се во со-
гласност со пропорциите на општествениот план или 
|дека се во спротивност со стопанската политика из-
разена во општествениот план. 

Стопанската организација е должна да изврши 
ревизија на тарифниот правилник најдоцна во срок 

од еден месец од денот на приемот на наредбата. Р е -
видираниот тарифен правилник ќе се применува од 
денот кога е издадена наредбата за ревизија. 

Ревизијата на тарифниот правилник ќе се врши 
според постапката пропишана за неговото донесу«* 
вање (чл. 13—20). 

Член 33 
Ако во смисла на одредбите од оваа глава биде 

запрена примената или наредена ревизија на поо-
дделните ставови или на тарифниот правилник во 
целост, комисијата за плати на народниот одбор на 
околијата ќе го определи начинот за плаќање до-
дека стопанската организација не ќе ГРЃ замени по-
ништените ставови, односно не ќе донесе нов та-
рифен правилник. 

VI. Тарифен правилник на проектантските 
организации 

Член 34 
Проектантските организации, како стопански 

организации од одделен вид, го составуваат тариф-
ниот правилник според основите што ги утврдува 
републичкиот извршен совет. 

При утврдувањето на основите од горниот став 
републичкиот извршен совет може да отстапи од 
нивото определено за тарифните правилници во Со-? 
јузниот општествен план. 

Ако републичкиот извршен совет не ги утврди 
основите за д о с т а в а њ е на тарифните правилници 
на проектантските организации, народниот одбор на1 

околијата ќе го определи нивото на тарифниот пра-
вилник на проектантските организации во смисла)1 

на горниот став. 
Член 35 

Одредбите од оваа уредба за постапката при до-; 
несувањето, содржината и ревизијата на тарифниот 
правилник, ќе се применуваат во сето и на тарифни-
те правилници на проектактските организации. 
VII. Тарифен правилник ка трговските, угостител-

ските и занаетчиските дуќани 
Член 36 ' 

За трговските, угостителските и занаетчиските 
дуќани тарифниот правилник го донесуваат согла-, 
сно месниот одбор на соодветниот синдикат, а каде! 
што нема местен одбор, — месната подружница на1' 
синдикатот, соодветната комора и народниот одбор , 
на околијата. 

Тарифниот правилник од горниот став може да 
ги содржи и само основите за утврдување на та-
рифните ставови на работните места. 

Член 37 
Ако тарифниот правилник донесен во смисла на 

горниот член содржи само основи за утврдување на 
тарифните ставови, тарифниот правилник го доне-' 
сува самиот дуќан во границите на тие основи. 

Тарифниот правилник што го донесува дуќанот 
во смисла на одредбата од горниот став задолжител-
но му се испраќа на секретаријатот за стопанство 
на народниот одбор заради контрола да ли е со-
ставен во границите на основите за утврдување на 
тарифните ставови. 

Член 38 
Одредбите од оваа уредба за постапката при до-

несувањето, за содржината а за ревизијата на та-
рифниот правилник ќе се применуваат во сето и на 
тарифните правилници на трговските, угостител-
ските и занаетчиските дуќани. 
VIII. Тарифен правилник на стручните здруженија; 

и на заедниците на стопанските организации 
Член 39 

Тарифниот правилник со кој се определуваат 
платите на работниците на работа во стручните 
здруженија и во заедниците на стопанските орга-
низации го донесуваат согласно управниот орган на 
здружението односно на заедницата и синдикалната 
организација. 
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Износите на платите во тарифниот правилник 
на стручното здружение и на заедницата се утврду-
ваат во границите на придонесот на стопанските 
организации. 

Одредбите од оваа уредба за постапката при 
донесувањето и за содржината на тарифниот пра-
вилни« ќе се применуваат согласно на тарифните 
правилници на стручните здруженија и на заедни-
ците на стопанските организации. 

IX. Правилник за нормите 
Член 40 

Правилникот за нормите го утврдуваат директо-
рот и стручниот колегиум на стопанската организа-
ција и му го објавуваат на работниот колектив-
пред да му го упатат на управниот одбор на по-
тврда. 

Правилникот за нормите е донесен кога ќе го 
потврди управниот одбор на стопанската органи-
зација. 

Коморите и стручните здруженија на стопан-
ските организации даваат стручна и техничка по-
мош при поставањето и усовршувањето на нормите. 

Правилникот за нормите содржи попис на нор-
мите и ценовник на работите. 

Член 41 
Директорот на стопанската организација одгово-

рен е предлогот на правилникот за нормите да биде 
во согласност со тарифниот правилник. 

Ако управниот одбор изврши измени во правил-
никот за нормите во спротивност со тарифниот пра-
вилник, директорот е должен да ја извести околи-
ската комисија за плати. Ако не го стори тоа, ди-
ректорот е одговорен и за тие измени. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен да започне постапка за ревизија на нормите 
ако утврди дека односите утврдени со тарифниот 
правилник или со општествениот план се нарушени 
поради нереалноста на нормите. 

Член 42 
Ако правилникот за нормите не е во согласност 

со тарифниот правилник, комисијата за плати ќе на-
реди негова ревизија. 

Комисиите за плати можат да и' наредат на сто-
панската организација да изврши ревизија на нор-
мите ако не се извршуваат тие над средноста што 
е нормална за соодветната стопанска гранка. Коми-
сијата за плати и' издава на стопанската организа-
ција писмено решение за тоа. 

Ако стопанската организација не ќе постапи по 
наредбата за ревизија на нормите, комисијата за 
плати може да нареди банката да не и' врши испла-
ти на стопанската организација за платите над 
определениот износ. 

Против првостепеното решение од комисијата за 
п л а т за ревизија на нормите стопанската органи-
зација може да подаде жалба до повисоката коми-
сија за плати во срок од В дена по приемот на ре-
шението. Против првостепеното решение на Сојуз-
ната комисија за плати жалба може во истиот срок 
да подаде до Сојузниот извршен совет. 

барањето за ревизија на нормите ка ј претпри-
јатијата за воени потреби може да го подаде и Др-
жавниот секретаријат за работи на народната 
ОЛ/*/' ' •̂ 

Член 
Барање за ревизија на нормите можат да пода-

дат и синдикалната организација и соодветната ко-
мора. Барањето се подава до околиската комисија 
за плати. 

А;-:о око писка! а комисија за т а т и не го усвои 
барањето подадено во смисла на горниот став, син-
дикалната организација односно комората може да 
подаде жалба до "републичката колт::'и,ја за плати. 

Член 44 
Кога на стопанската организација и' е издадена 

наредба за ревизија на нормите, износот на платите 
што отг^Лл тп г rr-v-̂ T-̂ O ЈТ а нормите се 

става врз одделна сметка во банката до конечно 
решение. 

Нормите, ревидирани врз основа на издадената 
наредба во смисла на оваа глава, ќе се применуваат 
за пресметување од денот на издадената наредба за 
ревизија. 

Член 45 
Правилникот за нормите за занаетчиските ду-

ќани го донесуваат согласно органите што го доне-
суваат тарифниот правилник на занаетчиските ду-
ќани (чл. 36). 

Член 46 
Стопанската организација е должна да води еви-

денција за извршувањето на нормите. 
Стопанските организации се должни на коми-

сиите за плати да им испраќаат изводи од евиден-
цијата за извршување на нормите. 

Сојузниот извршен совет може да го пропише 
начинот на испраќањето на изведи од евиденцијата 
за извршување на нормите. 

X. Определување на тарифниот став на 
работниците 

Член 47 
Надлежниот орган на стопанската организација 

определен во тарифниот правилник е должен на 
секој работник да му го определи и соопшти та-
рифниот став на начинот предвиден во тарифниот 
правилник. 

Работникот може да бара да му се издаде пи-
смено решение за висината на тарифниот став. 

Член 48 
Против решението за висината на тарифниот 

став работникот има право на жалба до повисокиот 
орган на управувањето на стопанската организа-
ција. 

Органот на стопанската ерганизција надлежен 
за решавање по жалбата должен е да донесе реше-
ние во срок од 8 дена. Ако не донесе решение во 
тој срок, работникот има право да подаде жалба до 
работничкиот совет на стопанската организација. 

Жалбата по одредбите од овој член се подава 
во срок од 8 дена од приемот на решението односно 
по истекот на срокот за донесување на решението 
според ставот 2. 

Пресметување и исплатување на платите 
Член 49 

Стопанската организација во секој случај ги 
испл*тула во полн износ следниве издатоци: 

1) наградите за работа на учениците во стопан-
ството и на учениците на индустриските школи, ка-
ко и на другите лица што се оспособуваат стручно 
или се усовршуваат за потребите на стопанската 
организација, без обѕир на тоа дали оспособувањето 
или усовршувањето се врши во самото претприја-
тие или надвор од него во земјата или во странство; 

2) платите на приправниците ако се определени 
во постојан износ. 

Другите издатоци што според чл. 31 од Уред-
бата за раслоделба на вкупниот приход и1 се при-
знаваат на стопанската организација во платите се 
и?пчзтуз;-<ат заедно со платите на рао откинато. 

Член 50 
Пресметувањето и испитувањето на ил?.гите, 

на работниците се вр ши најдолго во м v.nni сро-
кови. Ако пресметковниот период на е • е/ писмата 
организација е подолг од етен ме •ген, ет ^наискап 
организација е должна да пр:..и пр."-?'.". у >ia::.e п 
исплатување на аконтациите па п;:п; ГЈТс nM/\in?y 
еднаш месечно. 

Член 51 
Стопанската орга; • i им" г-оаво во тепр? 

на месецот да ба^а од лг ,v.\i а кон - 'ацин на пла-
тите од расположивите средсва до висината на 

платите пресметани според тарифниот правилник и 
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износите на другите издатоци во смисла на чл. 49 
од оваа уредба. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе упатство за 
висината на аконтациите на платите од горниот 
став и за начинот на изземањето на аконтациите од 
банката. 

Член 52 
Ако стопанската организација не реализирала 

достаточен доход за покритие на исплатените пла-
ти, непокривениот износ ќе се намири од резервниот 
фонд на стопанската организација, со обврска да 
се врате во следните пресметковни периоди. 

Ако стопанската организација нема достаточно 
средства ниту во резервниот фонд, народниот одбор 
на околината е должен да и' осигури' исплата на 
платите до висината од 60% од платите пресметани 
според тарифниот правилник врз основа на времето 
за работа и постигнатиот работен ефект. 

Одредбата на горниот став не се однесува до 
стопанските организации со сезонско работење. Со-
јузниот извршен совет ќе донесе одделни прописи 
за осигурувањето на исплатите на платите во тие 
стопански организации. 

Член 53 
Народниот одбор на околијата е должен осигу-

рувањето од горниот став да и' го даде на стопан-
ската организација за месецот ЕО кој стопанската 
организација не реализирала потребан доход и за 
следниот месец ако не ќе го реализира и во тој 
месец. 

Ако во текот на месецот за кој дал осигурување 
народниот одбор fee преземе мерки за санација на 
стопанската организација, или не ја стави под при-
силна управа, или не се согласи со стопанската ор-
ганизација да работи таа и без о с п о р а в а њ е на пла -
тите, се продолжува обврската на народниот одбор 
да дава осигурување на платите. 

Член 54 
Стопанската о р г а н и з а ц и ј а ^ должна, по барање 

од народниот одбор на околната , во следните пре-
сметковни периоди да ги врати износите за кои 
гарантирал народниот одбор на товар на платите и 
од својот дел па добивката. 
ХП. Дресметување и исплатување плати од делот на 

добивката на стопанската организација 
Член 55 

Од делот на добивката на стопанската органи-
зација што е определен за плати првенствено се 
исплатуваат премиите за заштеда на матери!алите 
и трошоците на работењето, како и премиите за 
нарочен успех во работењето, ако се предвидени 
тие со одделни прописи односно во тарифниот пра-
вилник. 

Член 56 
Од она што од добивката определена за платите 

•ќе преостане по извршените исплати според чл. 55 
од оваа уредба, стопанската организација може да 
им исплати н а работниците како наголемување на 
платите над платите според тарифниот павилник, на 
начинот предвиден во тарифниот правилник. 

Член 57 
Пресметувањето и исплатувањето на платите од 

делот на добивката на стопанската организација во 
текот на годината се вршат времено врз основа на 
временото утврдување на вкупниот приход и него-
вата раеподелба. Работниците имаат во текот на го-
дината траво на тој дел од платата ако се во рабо-
тен однос со стопанската организација најмалку 6 
месеци без прекин. 

- Конечното пресметување на платите од добив-
ката се врши на крајот на годината заедно со конеч-
ното утврдување и раоподелбата на вкупниот при-
ход на стопанската организација. 

Член 58 
Правата да учествуваат БО КО-течната расподел-

6а па ш т а к л е од добивката хо имаат сите работници 
и п о се нашле на коатот на годината во работен од-

нос со стопанската организација под услов тој рабо-
тен однос да им траел во текот на таа година нај-
малку 6 месеци. -

Работниците на коишто работниот однос во сто-
панската организација не им траел до крајот на го-
дината за која се врши конечната расподелба на де-
лот на платите од добивката, имаат право да уче-
ствуваат во таа расподелба под условите: 

1) во текот на годината да биле 9 месеци во ра-
ботен однос со стопанската организација, ако им 
престанал работниот однос врз основа на ние ни 
отказ; 

2) во текот'на годината да биле 6 месеци во ра-
ботен однос, ако работниот однос им престанал со 
истекот на договорот, со отказ од стопанската орга-
низација, или по силата на законот поради ставање 
пензија во оптек, поради долготрајно непрестано 
боледување, поради телесна или душевна неспособ-
ност за работа, поради заминување на отслужување 
на воениот срок и слични разлози. 

Работниците што редовно работат во стопан-
ските организации за време на сезонското работење 
имаат право да учествуваат во конечната распо-
д е л а на делот на платите од добивката за мина-
тата година без обѕир колку време биле на работа 
во годината ако работеле за сето време на сезон-
ското работење. 

Работниците на коишто им е даден отказ пор гди 
вина утврдена со решение од дисциплинскиот орган 
или со пресуда од редовниот суд, или работниот од-
нос им престанал со отпуштање од работа или по 
силата на законот поради казна строг затвор или 
затвор подолг од 6 - месеци или поради напуштање 
на работата без отказ, немаат право да учествуваат 
во конечната р а с п о д е л а на делот на платите од 
добивката. 

Член 59 
Стопанската организација е должна по добиве-

н о г одобрение на завршната сметка веднаш, а н а ј -
доцна во срок о^ 15 дена, да ги повика сите работ-
ници на коишто им престанал работниот однос а кои 
имаат право да учествуваат во конечната расподела 
ба на делот на платите од добивката, да и' се јават 
на стопанската организација за да го реализираат 
своето, право. Ако стопанската организација нема 
податоци за местото на живеењето на поодделни ра -
ботници, должна е да ги повика со јавно објаву-
вање. 

По истекот на срокот од 3 месеци од денот на 
извршеното објавување од сг. 1, работниците што 
не и' се пријавиле на стопанската организација го 
губат правото да учествуваат во расподелбата на 
делот на платите од добивката. 

Член 60 
Неисплатените износи што ќе и оставаат сто-

панската организација од работницте што немаат 
право да учествуваат во расподелбата според чл. 58, 
како и од оние работници што до истекот на срокот 
од претходниот став не се јавиле за да го реализи-
раат своето право, се внесуваат во резервниот пла-
тен фонд или во другите фондови на стопанската 
организација. 

Во резервниот платен фонд се внесуваат и ди-
сциплинските парични казни, како и разликата во 
платата на приправниците и работниците земени на 
пробај ако со тарифниот правилник е предвидено 
да им се на мп ли платата на таквите работници. 

ХШ. Пресметување на платите за прекувремена ра-
бота, г;\бг.та во ден на неделен одмор и за почна 

работа 
Член 61 

Зч чо со вит е на преку вр емгиа га работа и рабо® 
тата во д г ч па неделен одмор, извршена воз основа 
на наредеа од надлежниот орган на стопанската ор-
ганизација ^агмфннте ставови утврдени со тариф-
ниот правилник се наголемуваат за 50%. 
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Одредбите од претходниот 'став не се однесу-
ваат на работните места со раководни должности, 
што како такви се утврдени во тарифниот пра-
вилник. 

Сојузниот извршен COL ст може за поодделни 
стопански гранки да определи највисока граница на 
прекувремената работа во тенот на ден, недела или 
месец. 

Член 62 
За часовите на ноќна работа ипо работникот ги 

врши редовно ноќе во целост или делум, тарифните 
ст а:: е ип се наго легнуваат за 12,5%. 

Како редовно вршење на работата ноќе се смета 
ако работникот ја врши работата секоја ноќ најмал-
ку еден месец. 
XIV. Пресметување плати за работа во дните на 

државните и народните празници 
Член СЗ 

За работа во дните на државните и народните 
' празници во коишто не работи стопанската органи-

зација ако не паѓаат во дните на неделен одмор, на 
работникот, покрај надоместувањето на платата за 
тие дни според одделните прописи, му припаѓа и 

4 гдатата пресметана како за редовна работа. 
XV. Пресметување на надоместувањето на платата 

за годишен одмор 
N Член 64 

За дните на годишниот одмор, освен оние што 
паѓаат во ден на неделен одмор, на работниците им 
припаѓа надоместување според нивниот тарифен 
став во висина ;во која им се исплатени платите на 
работниците во тој месен. 

За дните на годишниот одмор работникот има 
пиано да учествува во расподелба на платите од де-
леа па добивката на стопнската организација опре-
делен за плата, под условите пропишани за реали-
зирањето на тоа учество 

XVI. Жалба поради погрешно пресметување на 
платата 
Член 65 

Ако смета дека му е погрешно извршено пре-
сметувањето на платата, работникот има право да 
бара од органот што го извршил пресметувањето 
повторно да ја пресмета платата. Ако работникот ни 
но повторното пресметување не е задоволен, има 
право да се жали до управниот одбор на стопанска-
та организација. 

Против решението од управниот одбор работни-
кот има право да подаде тужба до редовниот суд 
ако смета дека е оштетен. 

XVII. Надзор и управни мерки 
Л Член бб 

Надзор над примената на одредбите од оваа 
уредба вршат: инспекцијата на трудот, финанси-
ската инспекција и комисиите за плати во рамките 
на своите овластенија. 

Член 67 
Кога финансиската инспекција ќе утврди неза-

конита примена на тарифниот правилник или на 
правилникот за нормите или кога ќе утврди други 
дејствија на стопанската организација што се упра-
г.ени коп тоа да ги прекршат одредбите за платите, 
ќе ја перика стопанската организација да ја испра-
ви пресметката. 

За должноста да ја исправи грешката финанси-
ската инспекција ќе и' издаде на стопанската орга-
низација писмено решение. 

Решението од претходниот став мора да биде 
образложено. 

Ако финансиската инспекција наоѓа дека за ут-
врдената неправилност треба да се применат казне-
ните мерки од чл. 74—76 е а оваа уредба, ќе поднесе 
за тоа пријава до надлежниот орган. 

Член 68 
Против решението од финансиската инспекција 

на околината од чл. 67 стопанската организација 
може да подаде жалба до републичката финанси-
ска инспекција. 

Ако решението од чл. 67 го довесла републич-
ката финансиска инспекција, жалбата се подава до 
Сојузната финансиска инспекција ако е во пра-
шан'« изгреда па сојузните прописи, а до репу-
бликине? излитен сонет ако е во прашање повреда 
на р;луажичките прописи. 

Ша ла ата се поднесува во срок од 8 дена 0$ 
приемот на решението. 

Член 69 
Кога финансискава инспекција ќе најде дека 

пин пресметувањето се извршени кауции неправил-
ности ќе предложи, покрај примената на казнените 
мерки против стопанската -организација, органот 
што според соодветните прописи е надлежен за е-не-
ну Е ање на директорот — оној да го разреши од дол-
жноста директор. Финансиската инспекција може 
на органот што според соодветните прописи дава 
согласност на разрешувањето на книговодителите 
на стопанските организации истовремено да му 
предложи да се разреши од должноста и книгово-
д ите лот. 

Финансиската инспекција на околината ќе ја 
известува републичката финансиска инспекција за 
секој г редног што го подала во смисла на прет-
ходниот став. 

Член 70 
Против решението по предлогот од финансиска-

та инспекција ве смисла на чл. 69 од оваа уредба, 
стопанската организација може да подаде жалба 
до републичкиот извршен совет во срок од 15 дена. 

Ако по предлогот поднесен во смисла на чл. G9 
од оаза уредба не ќе се донесе решение во срок од 
15 д-^на, се смета како да е одбиен тој предлог, 

Републичката финансиска инспекција и Соју«« 
зната финансиска инспекција можат според ст, 1) 
на овој член да подадат жалба до републичкиот из -
вршен совст ако првобитниот предлог во смисла на/ 
г\д. 69 од онаа уредба го поднела* финансиската 
инспекција на око ли јата па тој предлог е одбиена 

За претпријатијата на заедниците на Југосло* 
венските железници и Југословенските пошти, те -
леграфи и телефони овој предлог за донесување 
мерките од чл 69 се поднесува до органот надлежен 
за донесување решенија за назначување. 

Член 71 
Финансиската инспекција е должна да поднесе! 

извештај до комисијата за плати ако утврди дека; » 
издатоците за плати во стопанската организација се 
високи поради нереалност на нормите или другите 
мерила на работи от ефект. 

Член 72 
< Директорот и книговодителот на стопанската' 

организација должни се да и' укажат на финанси-
ската инспекција на заклучоците од органите на1 

стопанската организација што се во спротивност со 
оваа уредба. 

XVIII. Казнени и други мерки 
Член 73 

Од стопанската организација што со дејствието* 
сторен спротивно од оваа уредба прибавила за себе-: 
си имотна корист ќе се одземе сиот износ на така' 
прибавената корист. 

Член 74 
Стопанската организација ќе се казни со па* 

рична казна од 20.000 до 500.000 динари: 
1) ако при пресметувањето на платите ќе упо-

треби неточни податоци; 
2) ако не изврши ревизија на тарифните ставов 

ви по наредба од Сојузниот или републичкиот извр* 
шен совет; 
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3) ако не изврши ревизија на нормите по наред-
ба од комисијата за плати; 

4) ако не води евиденција за извршувањето на 
нормите; 

5) ако ги пречи органите на финансиската ин-
спекција во вршењето на контролата. 

Ако некое од дејствијата од претходниот став 
е преземено со цел да се одбегне или спречи обвр-
ската на стопанската организација спрема опште-
ствената заедница, стопанската организација ќе 
се казни со парична казна од 100.000 до 5,000.000 ди-
нари. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 1.000 до 10.000 динари, а ако деј-
ствието е преземено со цел да се одбегне или спречи 
'обврската на стопанската организација спрема оп-
штествената заедница со парична казна од 5.000 до 
100.000 динари. 

Член 75 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе 

се казни стопанската организација: 
1) ако не донесе тарифен правилник; 
2) ако тарифниот правилник не ги содржи од-

редбите што се пропишани како задолжителни; 
3) ако не донесе правилник за нормите; 
4) ако не испрати извод од евиденцијата за из-

вршување на нормите до комисијата за плати. 
За некое од дејствијата од претходниот став ќе 

се казни и одговорното лице во стопанската орга-
низација со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 76 х 

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се 
казни директорот, книговодителот или друго одго-
ворно лице во стопанската организација: 

1) ако тарифниот правилник не го држи на 
видно и пристапно место; 

2) ако не донесе решение за висината на та-
рифниот став по барање од работниците; 

3) ако работните норми не се во согласност 
со тарифниот правилник; > 

4) ако не започне постапка за ревизија на нор-
мите кога односите воспоставени со тарифниот пра-
вилник се нарушени поради нереалноста на 
нормите; 

5) ако платите не ги исплатува најмалку во ме-
сечниот срок; 

6) ако не ги повика работниците што имаат пра-
во да учествуваат во конечната расподелба на пла-
тите од-добивката да го примат својот дел; 

7) ако платата за прекувремена и ноќна работа 
и за работа во ден на неделен одмор не ја пресме-
тува со пропишаното наголемување на тарифните 
ставови; 

8) ако не и' укаже на финансиската инспекција 
или на комисијата за плати на ^ законитите заклу-
чоци, од органите на стопанската организација до-
несени со примената на оваа уредба. 

Член 77 
За водење постапка по стопанските престапи од 

ил. 74—76 на оваа уредба е надлежен окружниот 
стопански суд. 

Постапката по стопанските престапи од оваа 
уредба се спроведува според Законот за стопанските 
судови, Законот за јавното обвинителство и според 
чл. 72—78, 80 и 83 ст. 1 и 2 од уредбата за управу-
вањето со основните средства на стопанските орга-
низации. 

XIX. Преодни и завршим одредби 
Член 78 

Работите од надлежноста на околината коми-
сија за плати според оваа уредба ги врши во однос 

на претпријатијата за воени потреби републичката 
комисија за плати. 

Член 79 
Утврдувањето и расподелбата на платите пз ра-

ботниците и службениците на железничките тран-
спортни притпријатија и на претпријатијата на 
штенско-телеграфско-телефонскиот с о б р а ќ а ј ќе се 
вршат според одделните прописи од 1954 година. 

"Член 80 
Сојузниот извршен совет ќе определи начин за 

утврдување нивото на тарифните ставови во та-
рифните правилници за 1835 година ссг часно со Со-
јузниот општествен план за 1955-година во однос 
на пресметковните плати што важел-; во 1954 
година. При тоа од пресметковните т а т и ќе се од-
бијат издатоците што според прописите за 1955 го-
дина влегуваат во материјални трошоци, а според 
прописите од 1954 година биле содржани во пре-
сметковните птати. 

Член 81 
Стопанските организации се должни да донесат 

нови тарифни правилници и правилници за норми-
те — во согласност со оваа уредба и Сојузниот оп-
штествен план за 1055 година најдоцна до 1 апри^ 
1955 година. 

Републичката к о м и н а за плати гзз ;о по п р и -
лог од околиската комисија за плати га стопанската 
организација да и' одобри по нејзино барање постап-
но, но најдоцна до крајот на 1955 година, да доносе 
правилник за нормите, ако утврдувањето па норми-
те или нивната ревизија поради обемноста или сло-
женоста па работата бара подолг временски период. 

Член 82 ' 
До определувањето на инструментите во опште-

ствениот план на око ли јата и до донесувањето на 
тарифниот правилник во смисла на претходниот 
член, стопанските организации ќе го применуваат 
досегашниот начин за утврдување и расподслба на 
платниот фонд. 

Член 83 
Конечната расподелба на платниот фонд врз 

основа на завршните сметки за 1954 година ќе се 
изврши според прописите за платите што сажето 
во 1954 година. 

Член 84 
Со в легу вал пе то во сила на онаа уредба преста-

нува да важи Уредбата за гарантирање платни:;г 
фонд на стопнските оргнизации („Слз^жбен лист на 
ФНРЈ", бр. 5 '54), како и сите решенија и упатства 
издадени во 1954 година врз основа на Уредбата за 
платите на работниците и службениците на стопан-
ските организации (..Службен лист на ФНРЈ"', бр. 
56 53 и 18 54). 

Член 85 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 502 
28 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот на Сојузниот 

извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 
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638. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА РЕФУНДАЦИЈА НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
ISA СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРОШЕ-

НИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ БО 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Ако народниот одбор на сколијата (градот) не 
ги рефундирал обртлите средства на стопанските 
организации потрошени за инвестиции БО 1953 го-
дина според Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1953 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/53) е должен да ја изврши 
таа рефундација во срок од 15 дена по објавувањето 
на оваа уредба. 

Член 2 
Со цел да ги рефундира смртните средства по-

трошени за инвестиции, народниот одбор на ско-
ли јата (градот) ќе и' даде на стопанската органи-
зација инвестиционен заем од фондот за кредити-
рање на инвестициите или на товар на другите 
средства со кои располага. Условите за користење, 
сроковите за начинот за враќање на инвестицио-
ниот заем ќе бидат договорени меѓу народниот од-
бор на око ли јата (градот) и стопанската организа-
ција. 

Член 3 
Ако народниот одбор на околијата (градот) не 

ja изврши рефунд аџијата до срокот предвиден во 
*чл. 1 од оваа уредба, Народната банка на ФНРЈ ќе 
го наплати нерефундираниот износ на товар на ра-
сположивите средства на фондот за кредитирање 
на инвестиции, на одделните фондови и средствата 
на сметката на буџетските приходи на народниот 
одбор на око ли јата (градот) и без негова согласност. 

Член 4 
За нерефундираниот износ кој не може да се 

наплати на -начинот предвиден во претходниот член, 
Народната банка на ФНРЈ ќе ја задолжи сколи јата 
(градот) на одделна сметка, со тоа што ова задол-
жување да се смета како одобрување на времен 
кредит за којшто околината (градот) плаќа интерес 
по норма од 6% годишно. 

Одобрувањето на времениот кредит од претход-
ниот став Народната банка на ФНРЈ може да го 
обуслови со гаранција од народната република, а 
ако народниот одбор на околината (градот) не ја 
поднесе бараната гаранција в о ' с р о к од 30 дена, 
задолжувањето на одделната сметка ќе се смета 
како пречекорување на кредитот за коешто околи-
ја та (градот) плаќа затезен интерес по норма од 
12% годишно. 

Народниот одбор на око ли јата (градот) е дол-
жен времено одобрениот кредит односно задолжу-
вањето на одделната сметка, што се смета како 
пречекорување на кредитот според претходните 
одредби, да го намири најдоцна до 30 јуни 1955 
година. 

Член 5 
За намирување времено одобрениот кредит од-

носно задолжувањето на одделна сметка, што се 
смета како пречекорување на кредитот, народниот 
одбор на околината (градот) е должен да осигури 
средства во буџетот на околија та (градот) за 1955 
година или средства од доуги извори 

Износот на времено одобрениот кредит односно 
износот на задолжувањето на одделна сметка што 
се смета како пречекорување на кредитот, кој не 
ќе биде вратен во срокот на стасаноста. Народната 
банка на ФНРЈ ќе го наплати на товар на сред-
ствата на фондот за кредитирање на инвестициите, 
на одделните фондови и на средствата на сметката 

на буџетските приходи на народниот одбор на око-
лината (градот) ако во буџетот за 1955 година се 
осигурени средства за враќање на одобрениот кре-
дит, и без негова согласност. 

Член 6 
За износот на рефундираните обртни средства 

Народната банка на ФНРЈ ќе им го намали на сто-
панските организации кредитот за обртни с р е д е т е . 

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

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

Р.п. бр. 503 
28 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
П отпретсе дате лот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

639. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист ва ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВТОРИТЕ ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ 

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 
Член 1 

Одредбите од членовите 41а—41ѓ од Уредбата 
за кредитите за обртни средства и други кратко-* 
речни кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 
м 32/54) ќе се применуваат и во 1955 година одно-
сно додека не се донесат нови прописи за креди-
тирањето. 

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

вувањето во „Службениот лист на на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 504 

28 декември 1954 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

640. 
Врз основа на одделот II оД Одлуката за по-

тврда 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 ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ 

НА ЖИТАТА 
Член 1 

Во Уредбата за прометот на житата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/53) во членот 1 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да ги области заедниците на претпри-
јатијата за промет со жита да ги определуваат со 
негова согласност највисоките цени на житата по 
коишто овластените претпријатија за промет со 
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жита и овластените мелници ќе ги купуваат жи-
тата од производителите". 

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

вуваното во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 507 
28 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

641. 
Брз основа на чл. 19 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за девизното послување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54) Секретаријатот 
ва законодавство и организација на Сојузниот из -
вршен совет издава пречистен текст на Уредбата 
за девизното послување, кој гласи: 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Платниот промет со странство се врши преку 
Народната банка на ФНРЈ и другите овластени 
банки врз база на званично утврдениот паритет на 
динарот. 

Член 2 
Плаќањето на увезените стоки, сите трошоци 

во врска со извозот и увозот на стоки, како и Дру-
гите плаќања во странство, се вршат, по правило 
без одобрение за плаќање. 

Член 3 
Стопанските организации располагаат со деви-

зните средства што ќе ги остварат врз основа на 
стоковното и услужното работење со странство. 

Врз основа на сојузниот општествен план Со-
јузниот извршен совет определува за поодделни 
гранки, видови односно групи стопански организа-
ции дел од девизните средства што се должни сто-
панските организации да му го отстапат на Цен-
тралниот девизен фонд. 

Сојузниот извршен совет ја определува осно-
вата по која ќе се откупува делот на девизните 
средства што се должни стопанските организации 
да му го отстапат на Централниот девизен фонд. 

Се овластува Народната банка на ФНРЈ разли-
ката меѓу званичниот курс и курсот по кој ги отку-
пила девизите за Централниот девизен фонд да ја 
наплати на товар на „Сметката на разликите по 
увозот и извозот". 

Сојузниот извршен совет може да определи 
срок во кој треба стопанските организации да ги 
употребат девизните средства со кои располагаат. 

Член 4 
Средствата од Централниот девизен фонд слу-

жат за државните и други плаќања што ќе ги од-
реди Сојузниот извршен совет, како и за продажба 
на одделни состаноци на девизното ^пресметковно 
место. 

Член 5 
Девизните средства со~кои располагаат стопан-

ските организации можат да ги употребат за соп-
ствени плаќања во странство или да ги продадат 
на редовните состаноци на девизното пресметковно о место. 

II Контрола на наплатата на извезените стоки и 
на увозот на платените етоки 

Член 6 
Противвредноста на извезените стоки стопан-

ските организации се должни да ја внесат во зем-
јата веднаш по извршената наплата, а најдолна во 
срок од 90 дена сметајќи од денот на извозот. 

Сите девизни средства остварени по други ос-
нови стопанските организации се должни да ги 
внесат во земјава веднаш по здобивањето со нив, 
а на1 донча во соок од 90 дена. 

Народната банка на ФНРЈ може да го продол-
ж и срокот од ст. 1 и 2 на овој член, ако стопан-
ската организација од оправдани разлози не е во 
можност по пропишаниот срок да ги внесе во зе-
мјата остварените девизни средства. 

Член 7 
Стопанските организации се должни платените 

стоки во странство да ги увезат веднаш, а најдоцна 
во срок од б месеци од денот на извршеното пла-
ќање. 

Народната банка на ФНРЈ во оправдани случаи 
може да го продолжи срокот од претходниот став. 

Член 8 
Контрола над девизното работење вритат деви-

зната инспекција и Народната банка на Ф Н Р Ј спо-
ред прописите што постојат. 

Член 9 
Извезените стоки и услуги мора да се наплатат 

во валутата на земјата во кота е извршен извозот, 
доколку со платната спогодба со таа земја не е 
определено поинаку. 

, Увезените стоки и услуги мотза да се платат во 
валутата на земјата од кота е извршен увозот, до-
колку со платната спогодба со таа земја не е опре-
делено поинаку, 

Исклучоците од одредбите на претходните ста-
вови ги одобрува Народната банка на ФНРЈ . 

III. Девизни пресметковни места 
Член 10 

Девизните пресметковни места ги формира На-« 
родната банка на ФНРЈ. 

Правила за организацијата и начинот на рабо-
тењето на девизните пресметковни места донесува 
Народната банка на ФНРЈ во согласност со Соју-
зниот извршен совет. 

Член И 
Сојузниот извршен совет може да пропише де-* 

визни средства за набавка определени видови стоки 
или за определени категории плаќања да се наба-
вуваат на одделните состаноци на девизното пре-
сметковно место. 

Продажбата на девизните средства на одделни 
состаноци на девизното т-гп^сметкозно место ја врши 
Народната банка на- ФНРЈ во г р у п н и т е и на на -
чинот што ќе ги определи Сојузниот извршен совет 

Девизните средства купени во смисла на прет-
ходниот став, можат да се користат с?чо за пла-
ќање според предспределеноста за која се одре-
дени. 

Член 12 
К у п у в а н а т а и продажбата на девизните сред-

ства на девизното пресметковно место се врши врз 
основа на понуда и побарувачка, ако ррз основа на 
чл. 11 од оваа уредба ке е определено поинаку. 

Правото да 'купуваат и продаваат девизни сре 
етна на ПОДОЕНИ состаноци на девизното пресне 
К О Б Н О место го имаат стопанските организам**. Н 
родната банка на Ф Н Р Ј и овластените банки. Ст 
ланските организации имаат право да купуваат 
продаваат девизни средства и преку Наредна 

т к а на Ф Н Р Ј односно овластените банки. 
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Член 13 
Девизнине средства набавени на девизното пре-

сметковно место не можат да се препродаваат. Тие 
можат да и* се отстапат само на Народната банка 
на ФНРЈ по средниот курс на девизното пресмет-
ковно место на денот на отстапувањето, ако овој е 
понизок од курсот по кој се набавени девизните 
средства, а ако е повисок — по курсот по кој се 
набавени девизните средства. 

Член 14 
Народната банка на ФНРЈ ја организира и тер-

мниската купопродажба на девизите во рамките и; 
под условите што ќе ги определи Сојузниот извр-
шен совет. 
, - Член 15 

Сојузниот извршен совет ги определува усло-
вите под кои државните органи, установите и оп-
штествените организации ќе ја вршат купувач-
ката и продажбата на девизните средства, како и 
условите под кои приватни лица ќе набавуваат де-
визни средства. 

Член 16 
За споровите што ќе настанат по работите склу-

чени на девизното пресметковно место надлежен е 
вишиот стопански суд. 

IV. Пресметување разликата на цените по увозот 
и извозот и данокот ка добивката од девизното 

работење 
Член 17 

Со цел да се согласи нивото на домашните и: 
странските цени при увозот и извозот на стоките, 
(Сојузниот извршен совет ги пропишува за поод-
делни производи или групи производи, односно 
услуги, начинот и условите по кои ќе се пресме-
тува разликата во цените со стопанските органи-
зации 

Член 18 
Стопанските организации што вршат продажба 

на девизните средства должни се да го плаќаат да-
нокот на добивката од девизното работење според 
посебните прописи. 

Y. Трошоци на транспортот и на другите услуги во 
меѓународниот стоковен промет 

Член 19 
Домашните стопански организации можат при 

склучувањето на меѓусебни договори за вршење 
транспорт и други услуги во меѓународниот стоко-
вен промет (шпедитерски услуги, осигурување, ква-
литативна и квантитативна контрола на стоките, 
услуги на поморските агенции, телеграфско-теле-
фонските услуги) да договорат плаќање и во де-
визи. 

VI. Кредитни работи во странство 
Член 20 

Сојузниот извршен совет може да одреди кои 
кредитни работи ќе се склучуваат со странство 
само по негово одобрение, како и за кои кредитни 
работи со странство е потребна претходна согла-
сност од Народната банка на ФНРЈ. Сојузниот из-
вршен созет може да пропише и други услови за! 
склучување на кредитни работи со странство. 

Член 21 
Склучувањето на изводење градежни работи, 

испорачка и монтажа на инвестициони добра во 
странство подложува на претходно одобрение од 
државниот орган што ќе го определи Сојузниот из-
вршен совет. 

VII. Консигнациони складишта 
Член 22 . 

Според стоката купена на конзси шаци опите 
складишта од странски фирми во Федеративна На-
родна Република Југославија се применуваат про-

писите што важат за стоката што се увезува од 
странство. 

^Член 23 
Начинот и условите за основањето и работата 

на консигнационите складишта на домашни стопан-
ски организации во странство се регулираат со про-
писите што ги донесува Сојузниот извршен совет* 

VIII. Надлежност во управната постапка 
Член 24 

Сите решенија во управната постапка во врска 
со девизното работење ги донесува во прв степен 
Управата за надворешна трговија, доколку донесу-
вањето на овие решенија не е ставено во надле-
жност на некој друг орган со прописите што важат-
Решенијата од управата за надворешна трговија се 
конечни и против нив може непосредно да се за-
почне управен спор. 

Ако решението од Управата за надворешна тр-
говија е донесено според слободна оценка, против 
такво решение може да се подаде жалба до Соју-
зниот- извршен совет во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението, преку Управата за над-
ворешна трговија. Решението од Сојузниот извр-
шен совет е конечно. 

Против решенијата што ќе ги донесе Народната 
банка на ФНРЈ фако девизен орган, жалба може да 
се подаде до Сојузниот извршен совет во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението. Реше-
нието од Сојузниот извршен совет е конечно. 

Сојузниот извршен совет може да именува од-
делна комисија од три члена за решавање на ж а л -
бите од ст. 2 и 3 на овој член. 

IX, Казнени одредби 
Член 25 

Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се ка-
зни за стопански престап стопанска ор тан из,: пија 
и установа со самостојно финансирање: 

1) ако определениот дел на наплатените деви-
зни средства не и' го продаде на Народната банка 
на ФНРЈ ; v 

2) ако девизните средства со кои располага ги 
употреби на начинот спротивен на оваа уредба; 

3) ако определените девизни средства не ги 
внесе во земјата во пропишаниот срок; 

4) ако во пропишаниот срок не ги увезе од 
странство однапред платените стоки: 

5) ако остварени девизни средства продаде на-
двор од девизното пресметковно место односно на-
двор од Народната банка на ФНРЈ, или ако наба-
вените девизни средства на девизно пресметковно 
место што не ќе ги употреби за сопствени плаќања, 
не и' ги продаде на Народната банка на ФНРЈ; 

6) ако изврши наплата односно плаќање спро-
тивно на членот 9 од оваа уредба; 

7) ако склучи со странство кредитни работи 
спротивно на членот 20 од оваа уредба. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација или установата 
со самостојно финансирање. 

Член 26 
Со парична казна до 10,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок општествената организација ако 
стори некое од дејствијата од ст. 1 на претходниот 
член. 

За дејствието од ст. 1 на претходниот член ќе 
се казни и одговорното лице во општествената ор-
ганизација со парична казна до 100.000 динари. 

Член 27 
Од стопанската организација или од установата 

со самостојно финансирање која со дејствието сто-
рено спротивно на одредбите од оваа уредба приба-
вила за себеси имотна корист, ќе се одземе сиот 
износ на така прибавената корист. 
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Член 28 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во буџетската уста-
нова ако стори некое од дејствијата од чл. 25 ш> 
оваа уредба. 

Член 29 
Приходите од паричните казни изречени спо-

ред оваа уредба, како и имотната, корист одземена 
врз основа на чл. 27 од оваа уредба, се уплатува 
БО сојузниот буџет. 

Член 30 
За стопанските престапи од чл. 25 на оваа уред-

ба суди вишиот стопански суд, а претходната по-
стапка ја води девизната инспекција. 

Вишиот стопански суд решава и за одземањето 
на имотната корист од стопанската организација 
или од установата со самостојно финансирање спо-
ред чл. 27 од оваа уредба. 

Вишиот стопански суд може да ја повтори или 
дополни постапката што ја справела девизната ин-
спекција. 

Постапката по стопанските престапи од оваа 
уредба се води по одредбите од Законот за стопан-
ските судови. 

Ако со одредбите од оваа уредба и од Зако-
нот за стопанските судови не е определено поинаку, 
на стопанските престапи и на постапката поради 
тие престапи согласно ќе се применуваат одредбите 
од чл. 75, 78, 80 ст. 2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 ст. 1 
и 2 од Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации. 

Член 31 
Постапката по прекршоците од чл. 26 и 28 од 

оваа уредба ја води и * решенија за казната по тие 
прекршоци донесува во прв степен девизната, ин-
спекција. 

Против решенијата на девизната инспекција 
може да се подаде жалба до директорот на Упра-
вата за надворешна трговија во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 32 
Вр поглед на застареноста на правата на го-

нење за стопанските престапи и прекршоци од оваа 
уредба, како и застареноста иа извршувањето на 
паричните казни, ќе се применува одредбата на чл. 
17 од Законот за регулирање на платниот промет 
со странство (Девизен закон). 

X. Завршни одредби 
Член 33 

Поблиски прописи за примена на оваа уредба 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за извозот и увозот на 
стоките и за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/52). 

Член 35 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ке се 
применува од 1 јануари 1954 година, со тоа што 
измените извршени врз основа на Уредбата за из-
мени на Уредбата за девизното послување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/54) ќе се применуваат 
од 19 март 1954 година, а измените и дополнува-
њата извршени врз основа на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за девизното поодување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/54) од 1 декември 
1954 година. 

(Од Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет). 

642. 
Врз основа на точ. IV од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен: совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони! за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54, 
рег. бр. 96) и чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон. Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ НА СОЈУ-
ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА ШТО ПРЕСТАНАЛЕ ДА 

ВАЖАТ 
1. Се утврдува дека со денот на- влегувањето 

во сила на соодветните уредби од точ. I на Одлу-
ката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет и за натамошната работа на приготвување 
закони за стопанскиот систем („Службен лист на/ 
ФНРЈ", бр. 8/54, рег. бр. 86) престанале да важат, 
следниве прописи на Сојузниот извршен совет и на 
сојузните органи на управата што ја регулираат 
истата материја; 

1) Уредбата за финансиските олеснувања за 
подигање нови, довршување започнати и поправка! ( 
оштетени станбени згради („Службен лист н:а 
ФНРЈ", бр. 38/46), како и Упатството за нејзиното ј 
извршување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/46); 

2) Правилникот за регистрација на државните 
стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 66/46, 19/48 и 14/50); 

3) Уредбата за склучување договори во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 103/46 и 58/47); 

4) Уредбата за Трговската комора на Ф Н Р Ј 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 103/46); 

5) Уредбата за организација и работење на На-
родната банка на ФНРЈ („Службен лист на' ФНРЈ", 
бр. 26/47 и 39/47); 

6) Правилникот за еднообразна техника за во-
дење работните книги и нивните обрасци за тргов-
ските претпријатија од категоријата „В" што ги 
исполнуваат условите од чл. 4 точ. 3 под 4) од За -
конот за еднообразното сметководство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/47) донесен врз основа на 
Законот за еднообразното сметководство како и 
следните прописи донесени врз основа на тој закон: 
Правилникот за еднообразна техника за водење 
работни книги и нивните обрасци за зана етен и 
производу в ачки заведенија од категоријата „В" што 
ги исполнуваат условите од чл. 4 точ. 3 под А) од 
Законот за едно образи ото сметководство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/47); Решението за основниот 
распоред на контата (контниот план) за рударство-
то и индустријата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
107/47, 21/48 и 26/49).. Решението за основниот ра -
според на контата (контниот план) за трговијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 107/47, 9/49, 8/51, 
33/51, 10/52 и 47/52), како и Напатствието за него- > 
БОТО извршување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/49), Решението за примена на Основниот распо-
ред на контата за. рударството и индустријата на 
шумските претпријатија од републичко значење 

•(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/47). Правилникот 
за еднообразната техника за водење работни книги! 
и за нивните обрасци за јавните аптеки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 109/47 и 54/48), Напатствие™ за 
применување новите распореди на контата (конт-
ните планови) во 1948 година! („Службен лист на 
ФНРЈ", 6ip. 3i/48), Решението за Основниот распоред 
на контата (контниот план) за угостителството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/48), Решението за распо-
редот на контата (контниот план) за државните 
по леде леки добра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/48 и 113/48), Решението за примена на Основниот 
распоред на контата за рударството и индустријата 
на претпријатијата од електростопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/48). Наредбата/ за при-
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мена на Основниот распоред на контата (контниот 
план) за рударството и индустријата поледелскитб 
машински станици (^Службен лист ш ФНРЈ", бр. 
1в/43); Решението за Основниот распоред на кон-
тата за градежните претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 20/48), Решението За примена на 
Основниот распоред на контата (контниот план) за 
експлоатација на автомобилскиот сообраќај („Слу-4 

жбен лист на ФНРЈ", бр. 66/48), Решението &а из-
мени и дополненија на Основните распореди на 
контата (контните планови) на државните стопан-
ски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
140. 18/50, 70/50, 6/52 и 31/52). Напатствие^ за при-
мена на Решението за измени и дополненија на 
Основните распореди на контата (контните плано-
ви) на државните стопански претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/49), Решението за при-
мена на Нанатствието за евиденцијата на матери-
јалите кај државник градежни претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/49), Решението за 
примена на Основниот распоред на контата (конт-
ниот план) за експлоатација на поштенските, теле-
графските и телефонските врски („Службен лист 
ца ФНРЈ", бр. 19/49), Општото напатствие за еви-
дентирање на материјалите и готовите производи 
асај државните производителни претпријатија под 
стопанска управа на сојузните и републичките ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51), Правил-
никот за документацијата и книговодството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/51), Решението за из-
мена и дополнение на Основниот распоред на.кон-
тата (контните планови) на државните произтзоди-
ггелни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
'44/51), Упатството за книжење на разликите што 
^настанале поради измената на цените на услугите 
((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/51); 

7) Уредбата за организацијата и работењето на 
^Југословенските државни железници („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 35/47); 
! 8) Правилникот за управување со служоените 
вгради: на Југословенските државни железници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/48); 

о> уредбата за начинот на регистрацијата и 
з?-умжата на работните книги („Службен лист на 
ФЧ^Ј"', бр. 32/48), како и Правилникот за нејзино 
п и ш у в а њ е („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/48); 

10) Правилникот за расадување на машините, 
машинските и електр ©постројките, алатот, машин-

скиот и електричниот прибор („Службен лист на 
ЏКРЈ", бр. 9/49); 

11) Уредбата за материјалната одговорност* на 
службениците на Министерството на железниците 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/49 и 
'41/50); 

12) Уредбата за плаќање на данокот на доход 
»а приходите од окуќнината и другото лично сто-
панство на селско-стопанските домаќинства зачле-
нети во селанските работни задруги („Службен 
&шст на ФНРЈ", бр. 32/49); 

13) Општото напатствие оа водење книги на 
економиите на државните стопански пре тп ри jo ти.] а, 
Установите и надлештвата („Службен лист на 
%>НРЈ", бр. 53/49); 

14) Наредбата за определување аконтации на 
данокот на доход и за планирање на иа плата та на 
-Ѕние аконтации („Службен лист на слНРЈ\ бр. 
3/50); 

15) Правилникот за ревизија на програмава оа 
изградба и за организацијата и работењето на ко-
мисијата за ревизија на програмата на изградбата 
С , № : б е н лист на ФНРЈ", бр. 58/50); 

Уредбата за делба на добивката на Зсшает-
чис- • ге 'задруги („Службен лист па ФНРЈ", ор. 
52/f-l/ ^ако и врз основа на нери донесеното j с -
шен е з а л е к ; , на добивката и за фондон;;^ на 
занаетчии!'' • — - и (..СлГ.:;Г оп лист на o l l P J , бр. 5 '5?); 

17) Наредбата за забрана на извозот на Јака 
рзкеш* Главница („ Службе^ лист т ФИ Рј", бр, 

§3/61); 
18) Уредбата за постапката за ликвидација на 

стопанските претпријатија („Службен ш е т на 
ФНРЈ", бр. 67/51)ј 

19) Уредбата за задолжителната калкулација н 
за пресметката на трошоците на производството во 
Индустријата и рударството („Службен лист на 
ФНРЈ") бр. 1/52), како Hi следниве прописи донесени 
брз основа на таа уредба Ј Напатствие^ за примена 
на Уредбата за задолжителната калкулација и т 
пресметка на трошоците на производството во ин-
дустријата и рударството („Службен лист на. ФНРЈ", 
бр. 3/52), Решението за задолжителната калкула-
ција и за пресметка на трошоците на шумското 
производство (производство на дрво на пењушка) 
кај шумските стопанства („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/52), како и Напатствие^ за негова примена 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/52). Решението за 
задолжителната калкулација и за пресметката на 
трошоците на селско-стопанското производство на! 
земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/52), Напатствието за задолжителната калку-
лација и за пресметката на трошоците на селско-

•стопанското производство на земјоделските задруга* 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52), Напатствие^ 
за задолжителната калкулација и пресметката на 
трошоците на државните селско-стопански имота 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52), Напатствие^ 
за задолжителната калкулација и пресметка на 
трошоците во експлоатацијата . на автомобилите, 
трамваите, тролејбусите и спрежните возила („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/52). Напатствие™ за 
задолжителната калкулација и пресметката на тро-
шоците на производството во градежништвото 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/52); 

20) Правилникот за регистрација на продавни-
ците и работните огрански на трговските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/52) донесен 
врз основа на Уредбата за основањето и дејноста 
на трговските претпријатија, како и следниве про-
писи донесени врз основа на таа уредба: Нагхат-
ствието за начинот на работењето на трговските 
агенции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), Ре -
шението за условите за вршење на трговската де ј -
ност на големо и на мало („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/52), Решението за ©опивањето и дејноста на 
техничките дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/52 и 38/52), Решението спа определување на тргов-
ските струки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52 
и 36/52); 

21) Уредбата за основите на работењето на сто-
панските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/52), како и следниве^ прописи донесени врз 
основа на таа уредба: Временото напатствие зак 
основите на работењето на државните селско-ето-
пански имоти и економии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/52), Напатствие^ за основите на р а -
ботењето на занаетчиските дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/52), Напатствие!^ за оснивање л 
работата на советодавно« одбори во пентоаллте и 
филијалите на Народната банка ка ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26'52), Решението за одо-
брување кредити за набавка трактори, се^ечо-сто-
п апек и -МАШИНИ и направи („Службен ЛРГСТ ка 
ФНРЈ", бр. Го 52); 

:12) Наг. а тег т е т о за надокнада (регрес) на ра -
сти]: ите во полезните трошкови за сслско-стопср-
с: ите производи („Службен лист на ФНРЈ*', бо. 
1С ;*>); 

3) Решението за повластените прат авни цени 
Н:! 1 :дустриските т>)п;:оодп наменети за потребите 
in селско-стопанското производство и на рибар-
ството („Службен лист па ФРРЈ" , бр. 11/52), кг чо 
и трз основа на него донесеното Напатствие за при-
мел} ње на Решение io па поп к- (они ге ц р о д г ^ и 
церн па индустриски!е хц: одводи п а м т и ш за по-
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требите на селско-стопанското производство и на 
рибарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52. 
33/52, 36/52, 5/53, 26/53, 32/53, 41/53 и 43/53); 

24) Напатствие^ за дозволените регреси во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52); 

25) Уредбата за припојување фондовите за ме-
ханизација и инвестициона изградба на задружно-
но селско стопанство кон околиските сојузи на зе-
мјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. * 
27/52); * 

26) Наредбата за одобрување краткорочни по-
зајмици за покривање недостатокот на готовината 
по буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52 и 
19/53); 

27) Уредбата за трговските и угостителските ко-
мори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/52); 

2Ц Уредбата за изградба на инвестиционите об-
јекти на селанските работни задруги и за ослобо-
дувањето на сериските работни задруги од инве-
стиционите долгови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/51); 

29Ј Наредбата за пресметување цените при уво-
©от односно извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/52 и 46/52), како и врз основа на неа донесеното 
Напатствие за сроковите за пресметување цените 
при увозот односно извозот и за уплатување на 
разликите утврдени при тоа пресметување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/52); 

30) Уредбата за основите на работењето и за 
фондот на платите на трговските претпријатија 
((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52 и 58/52); 

31) Решението за определување државните ор-
гани надлежни за пропишување пени и тарифи 
(„Службен лист Јна ФНРЈ", бр. 39/52), како и след-
ниве прописи донесени врз основа на тоа решение: 
Решението з<а намалување единствените продавши 
адеми на мало на маста и шеќерот („Службен лист 
jaa ФНРЈ*, бр, 41/52) — со тоа и натаму да важи за 
Јшеќерот во кристал. Напатствие^ за примена на 
решението за намалување тарифните ставови за 
ѓгревозење огрев наменет за широка потрошувачка 
{„Службен лист на ФНРЈ", 45/52 и 57/52), Решени-
ето за наголемување продаените цени на бензин 
{„Службен лист ва ФНРЈ", бр. 56/52), Решението за 
даодавните цени на бензин за потребите на стран-
сжите дипломатски претставништва и за надокна-
јд ата (регресот) на разликите во цените на тој бен-
игна („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/52), Решени-
4&TO за регресите во стопанството („Службен лист на 
&>НРЈ«, бр. 1/53)-; 

32ј) Решението за расподелба на средствата на 
фондот на трговијата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/52)-; 

33) Решението за условите за увоз на стоки од 
^средствата на економската помош („Службен лист 
јна ФНРЈ"^ бр. 49/52) донесено врз основа на Уред-
.ба-та за извозот и увозот на стоките и девизното 
работење како и следниве прописи донесени врз 
^основа на таа уредба: Наредбата за укинување за** 
^браната на извозот на некои производи и о гр ани-* 
ненијата на извозот на огревното дрво („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/53). Наредбата за забрана на 
увозот на селскр-етопански производи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 31/53), Наредбата за ставање 
ЈВОН оила Наредбата за времено забранување увозот 

некои производи и Наредбата за забранување 
увозот на цигар —паАир („Службен лист на ФНРЈ", 
јбр. 41/53), Наредбата за забрана на извозот на не^ 
кои производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/53)\ 

84) Уредбата за Тарифата на данокот на про-
мет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/5Ѕ, 19/53, 31/53, 
43/53 Ц 45/53). како и врз основа на неа донесеното 
Решение за отопите на данокот на промет на мо-
торните возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53)? 

35) Уредбата за расподелба на фондот за одр-
екување згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/58); 

36) Одлука^ зц слободно купување жита од 
задруги непосредно ед 

производителите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/53); 

37) Одлуката за одобрување набавка на суро-
вини од средствата на Централниот девизен фонд 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53); 

38) Решението за продолжување важењето на 
поединечните решенија донесени по чл. 5 и 16 од 
Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд 
односно по чл. 19 од Уредбата за основите на рабо-
тењето и за платниот фонд на трговските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/53); 

39) .Одлуката за органите надлежни за облог и 
наплата на данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53); 

40) Решението за наголемување делот на деви-
зните средства што им останува на слободно распо-
лагање на извозниците на полуфабрикати од алу-
миниум и алуминиум ски легури („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53); 

41) Решението за доделување субвенција на тр-
говските претпријатија заради намалување цените 
на црн јаглен и лигнит за потребите на домаќин-
ствата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53), како 
и Упатството за неговото спроведување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/53); 

42) Решението за начинот на увоз материјали 
за репродукција од средствата на Фондот за општо-
народни девизни потреби („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/53); 

43) Решението за надокнадата (регресот) на ра-
зликите во цената на шеќерот за претпријатијата 
на прехранбената индустрија и разликите во це-
ната на амбалажата од белиот лим за претприја-
тијата на индустријата за конзерви („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/53), како и врз основа на него до-
несеното Упатство за начинот на давањето на надо-
кнада (регрес) на разликите во цената на шеќерот 
употребен за производство на овошни преработки 
и за начинот на давањето на надокнада (регрес) на 
разликите во цената за амбалажата од бел лим уно-* 

'требен во производството на претпријатијата на ин-
дустријата за конзерви („Службен лист на ФНРЈ*, 
бр. 29/53); 

44) Уредбата за пресметката и расподелбата ш* 
доходот на стопанските организции („Службе** 
лист на ФНРЈ", бр. 30/53), како и следниве пропис** 
донесени врз основа на таа уредба: Одлуката за РОД-* 
несување извештаи за пресметката и расп-оделб?та 
на доходот на стопанските организации („Службен 
Јгист на ФНРЈ", бр. 30/53), Одлуката за податоците* 
на општествената евиденција кај Народната 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 80/53); 

45) Одлуката за времените исплати на тов?р на 
платниот фонд и за уплата на акумулацијата п 
фондовите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/53); 

46) Одлука за местото на пресметувањето и џа-ѕ. 
^поделбата на акумулацијата и фондовите („Слу-* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/53); 

47) Решение за начинот на ликвидацијата на 
обврските за инвестиции од минатите години („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 82/53); 

48) Уредбата за сроковите и за решавањето на 
жалбите против решенијата за облог на данокот на 
доход („Службени лист на ФНРЈ", бр. 84/58); 

49) Решението за измени на повластените ерв-= 
давни цени на вештачкото ѓубре („Службен лие-в 
на ФНРЈ", бр. 41/53); 

50) Упатството за пресметување надокна дата на 
разликата во цената на шеќерот во коцка што ста^ 
нела поради намалувањето на цените („Сл^ч-бен 
лет на ФНРЈ", бр. 43/53); 

51) Решението за обезбедување парични срад-% 
$тва за инвестициите во 1953 година што се финана 
еираат од наменските фондови на стопанските прат-, 
пријатнија, установите GO самостојно фи ма неир ања, 
локалните и автономните единици, како и од бу* 
целите на локалните и автономните единици и на-
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родните републики („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/53); 

52) Одлуката за доделување надокнада за на -
малување цените на текстилот на ткајачниците, 
трикотажните и ксшфекциските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/53); 

53) Одлуката за расподелба на. приходите за 
времено финансирање на буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5(2/53); 

54) Одлуката,- за примена на планските инстру-
менти за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53); 

55) Уредбата за данокот на добивката од деви-
зното побелување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
551/53) како и врз основа на неа донесеното упат-
ство за начинот на пресметувањето и наплатата на 
данокот на добивката од девизното пос луна ње 
(„Службен лист ка ФНРЈ", бр. 7/54). 

2. Односите што се засновани Брз прописите во 
лоч. 1 од оваа одлука а не се конечно ра справени 
»додека биле во сила тие прописи, ќе се раеправат 
•според тие прописи ако со подоцнежните прописи 
не е изрично определено-дека овие прописи ќе се 
применуваат и на порано заснованите односи. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. хг. бр. 514 
28 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

643. 
Врз основа на одделот П 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 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ДЕНАРСКАТА ПРОТИВ-
ВРЕДНОСТ ЗА ПРИМЕНИТЕ СТРАНСКИ СРЕД-

СТВА ЗА ПЛАКАЊЕ ПО ИСЕЛЕНИЧКИТЕ 
ДОСТАВКИ 

1. Народната банка на ФНРЈ ќе им исплатува 
на домашните физички и правни лица за странските 
средства за плаќање по иселеничките доставка! по-
к р а ј денарската противвредност според званичниот 
курс уште и прим од 10Gf/c врз званичниот курс. 

* На начинот од претходниот став Народната 
банка на ФНРЈ ќе постапи и со чековите што гла-
сат на име на корисникот, како и со сите примања 
каиселе-ниците — повратници што потекнуваат од 
ре?лизацијата на нивниот имот и имотните права 
во странство. 

2. Според оваа одлука ќе се откупуваат и дру-
гите достапни и чекови од странство што им се 
испратени како подарок или помош на домашните 
физички и правни лица. 

Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат и 
на наследствата од странство што се реализирани 
преку дипломатско-конзуларните претставништва 
иа ФНРЈ во странство, како и на отштетите, пен-
зиите и другите примања на име социјално осигу-
рување од странство. 

3. Народната банка на ФНРЈ ќе го исплатува 
примот од точ. 1 и 2 на оваа одлука на товар на 

Сметката на разликите по увозот и извозот". 
4. Одредбите од оваа одлука нема да се приме-

нуваат на примањата на стопанските организации. 
5. Се овластува со;>узпиот Државен секретар за 

работи на општата управа и за буџет да донесува 
решенија за примена на одредбите од оваа одлука 
во снежните случаи по барање од корисникот. 

6. Технички упатства за спроведување на оваа 
одл^т^. доттг?т"ва Имотната банка на ФНРЈ. 

7. Со денот па влегува:-! го ст?ла на оваа од-
лука престанува да важи Решението за ставањето 

на слободно располагање на корисниците еден дел 
девизи кои потекнуваат од за оставштините од стран-
ство („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 49/51). 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на сиот притек на доставка* и чекови 
од тој ден. 

Р. п. бр. 500 
22 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

644. 
Врз основа на одделот 1 од главата XLI, а во 

врска со одделот 1 од главата V на Сојузниот оп-
штествен план за 1954 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАЛЕ КОН-
ТРАХИРАПИТЕ КОЛИЧИНИ НА ЖИТАТА ОД 

РОДОТ НА 1954 ГОДИНА 
1. Ако заедницата на претпријатијата за промет 

со жита, врз основа на овластението од точ. 1 на 
Решението за измена на Решението за највисоката 
откупна цена на житата од родот на 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/54), ќе ги опре-
дели откупните цени на пченицата, 'ржта и пчен-
ката од родот на 1254 година повисоки од откупните 
цени по досегашните прописи, овластените претпри-
јатија за промет со жита и овластените мелници 
долгаш се на производителите што ги предале веќе 
кон I' р а х и р а н ит е количини на житата од подот на 
1954 година, да им је платат разликата меѓу испла-
тената откупна цепа и откупната цека што ќе ја 
определи ЈД ни ца та за контрахирапите количини 
па 7 "ит а та од подот на година. 

L'. Овластените претпријатија за промет со ж и -
та и овластените мелници имаат право на надоме-
стување за разликата во цената исплатена на поо-
извсдателите според претходната точка само за ко-
личините што се пр ада дени по продажните цени 
определени со Одлуката за определување највисо-
ки продажни цени за жито, брашно, пченичен го из 
и трици („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54 и 43 54). 

Исплатата на надоместувањето од претходниот 
став ја врши Народната банка на ФНРЈ на товар 
на сметката „Надоместувања на разликите во цени-
те поп откупот на житата на родот од 1954 година", 
бр. 338.065. 

Технички упатства за реализирање на надоме-
стувањето ка ј Народната банка на ФНРЈ донесува 
сојузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

3. Ова одлута влегзтва во сила со денот на о б а -
вување во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 503 
28 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен ссзг ? 

Секретар, Пот претседател. 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

645. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за тргове^: та 

дејност и за трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 56/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОК"*! 
ЦЕНИ ЗА ЖИТО, БРАЧНО. ПЧЕНИЧЕН ГРИЗ И 

ТРИЦИ 
I. Во точ. 1. од Одлуката за определување г;а,"-

впсоки продажни пени за и.ито, f ветило, пиени .. i 
гриз и трици („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 33/54 и 
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43i!54) се вршат следниве измени и дополненија; 

1. Во тон. 1 се бришат зборовите 
„јачмен — — — ~ — 19 дин. за 1 кг 
овес — — — — — — 19 дин. за 1 кг 
пченка природно сува 

со 14% влага од — — — — 20 дин. за 1 кг". 
По ставот 1 од истата точка се додава нов ст. 2, 

кој гласи: 
„За пченката, јачменот и овесот највисоката 

продажна цена ја определува заедницата на прет-
пријатијата за промет со жита на односната народ-
на република во согласност со Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет." 

2. Тон. 5 и 6 се менуваат и гласат: 
„5) Овластените претпријатија за промет со ж и -

та го утЕрдуват и расподелуваат вкупниот приход 
единствено за претпријатието и за работните еди-
ници во неговиот состав (откупни станици, прет-
ставништва и ел.). Вкупниот приход на овластени-
те претпријатија за промет со жита го претставува 
реализираната разлика меѓу продажната и набав-
ната цена. 

Овластените претпријатија за промет со жита 
ги покриваат од вкупниот приход: 

а) материјалните трошоци; 
б) амортизацијата; 
в) постојаните придонеси за општествената за-

едница (интересот на основните средства и земја-
рината); 

г) интересот на кредитот за обртните средства; 
д) средствата за инвестициониот фонд; 
ѓ) средствата за резервниот фонд; 

- е) ануитетите за отплата на инвестиционите 
Заеми; 

ж) пресметковните плати на работниците и слу-
жбениците со редовниот придонес за социјално 
осигурев ање. 

Откога ќе се намират од вкупниот приход изда-
тоците од претходниот став, делот на преостанатиот 
износ се употребува за наголемување на платниот 
фонд. Овој дел се пресметува со примена на макси-
малната скала пропишана во чл. 11 од Уредбата за 
платите на работниците и службениците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53 и 18/54). Остатокот на вкупниот приход се 
дели меѓу околијата (градот) и претпријатието. 

Од овој остаток на околијата (градот) и' припаѓа 
20%, а на претпријатието за неговиот инвестицио-
нен фонд 80%. Износот што и' припаѓа на сколијата 
(градот) се расподелува на сите околии (градови) 
на чии подрачја се наоѓаат работните единици од-
носно седиштето на претпријатието, и тоа сразмерно 
со реализираниот нивни пресметковен платен фонд 
ро односниот пресметковен период. 

6) Овластените мелници и мелничките претпри-
јатија (вф натамошниот текст: мелничките претпри-
јатија) го утврдуваат вкупниот прићод, и тоа един-
ствено за претпријатијата и откупните станици од-
носно погони во неговиот состав, според Уредбата 
за вкупниот приход на стопанската организација и 
за неговата расподелба. („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/53). Р а з д е л б а т а на реализираниот . вкупен 
приход освен средствата за инвестициониот фонд 
овие претпријатија је вршат на начинот пропишан 
во горната точка." 

3. Во точ. 10 по првиот став се додаваат нови 
ставови, кои гласат: 

„Овластените претпријатија за промет со жита 
и мелничките притпријатија ќе состават во смисла 
на точ. 5 и 6 од оваа одлука заедничка периодична 
пресметка за август, септември, октомври и ноември 
1954 година и одделна месечна пресметка за декем-
ври 1954 година, а во сроковите пропишани за ме-
сечните пресметки. 

На крајот на 1954 година со вкупно пресмета-
ниот износ што во смисла на оваа одлука и Одлу-
ка— ^ определување маржата и уемот во пари за 
претпријатијата за промет и преработка на жита и 

честичките претпријатија („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 12/54) се делеше меѓу околната (градот) 
и претпријатието, ќе се постапи на следен начин: 
на делот од 7/ка на вкупно пресметаниот износ за 
конечна расподелба се применуваат меѓу околијата 
(градот) и претпријатието процентите од ст. 2 точ. 3 
од Одлуката за определување маржата и уемот во 
пари за претпријатијата за промет и пре-
работка на жита и за мелничките претпријатија, 
а на делот од б/к2 — процентите утврдени со оваа 
одлука (20% и 80%)." 

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

Р.п. бр. 506 
28 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

646. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за здружување 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 54/53), а во спогодба со Сојузот на. сел-
ско-стопанските комори: на Ф Н Р Ј , Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЦЕНТРАЛНИОТ ЗАВОД З А СЕЛЕКЦИЈА НА 
ДОБИТОКОТ КАКО УСТАНОВА НА СОЈУЗОТ НА1 

СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА ФНРЈ 
I. Централниот завод за селекција на добитокот^ 

кој беше во состав на сојузниот Државен секрета- ] 
ријат за работи на народното стопанство, престану- ^ 
ва со работата како установа во состав на државен! ј 
орган и станува установа во состав на Сојузот на/ 
селско-стопанските комори на Ф Н Р Ј . 

II. Централниот завод за селекција на добитокот? 
како установа на Сојузот на селско-стопанските ко- ' 
мори на Ф Н Р Ј ги врши следните работи, што ги 
имаше и досега во своја надлежност: 

1) соработува на изработката на единствената] 
методика и на југословенските стандардни мерки з а 
оценување на раоплодниот добиток, и на изработка-
та на единствените обрасци за матичните книги; 

2) го испитува производството и употребата н а ' 
раоплодниците и дава предлози за нивното произ-
водство, за увозот и извозот на квалитетен распло-
ден добиток, како и за расподелба на увезениот ра-* 
оплоден добиток; 

3) се грижи за лиценцирањето и селекцијата нај ; 
рашлодниот добиток и предлага да се формираат? Ј 
матични и елитни стада и ги испитува нивните про-; 
ду ктивеости; 

4) води евиденција .за елитните расплодни грла 
произведени во земјава или увезени од странство И 
евиденција за користење на увозните елитни р а -
сплодии грла; 

5) издава стручни исправи за потеклото на елит-
ните грла (педигреа); 

6) одржува врски со Европската сточарска ф е -
дерација и со сточарските установи и организации 
во странство, заради унификација на матичното 
книговодство, размена на расплодњаци и размена на 
искуства. 

ЈИ. Надзор над законитоста на работата на Цен-
тралниот завод за селекција на добитокот врши со-
јузниот ^ ж в е н секретаријат за работи на народно-
то' стопанство. 

IV. Сојузот на селско-стопаеските комори на 
ФНРЈ се грижи за работењето и финансирањето на 
Централниот завод за селекција на добитокот и му 
дава смерници за работа. 

Централниот завод за селекција на добитокот и 
патам;/ управува со сите средства со кои и досега 
управуваше 

V. Досегашните службеници на Централниот за,-
вод за селекција на добитокот остануваат службе-
ници на Заводот како на установа во г т т а в на 
Сојузот на селско-стопанските комори на ФНРЈ. 
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Платите на службениците на Централниот завод 
за селекција на добитокот ги регулира Сојузот на 
селско-стопанските комори на ФНРЈ во согласност 
со својот статут. 

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 511 
28 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Светозар Вукмановић, с. р. 

647. 
Врз основа на ст. 5 на одделот IV од главата 

XVI на Сојузниот општествен план за 1954 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
ГЕОЛОШКО-ИСТРАЖНИ И КОНСОЛИДАЦИОНИ 
РАБОТИ ДА МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕД-

СТВАТА ОД АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ЗА 
ЗАМЕНА ВО ПОЛН ИЗНОС 

1. П р е в р и ј ати ј,ата за геолошко - истражни и 
консолидациони работи (гранка 416/0 — Претпри-
јатија за геолошко испитување земјишта) можат 
во 1Ѕ54 година да i и користат во полн износ сред-
ствата од амортизациониот фонд за замена на опре-
мата и за замена на градежните објекти. 

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

Р. п. бр. 505 
28 декември 1 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с, р. Светозар Вукмановић, с. р. 

648. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за здружување 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), а во согласност со Сојузот на сел-
ско-стопанските комори на ФНРЈ, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТИ НА СЕМИЊА НА СО-
ЈУЗОТ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА 

ФНРЈ 
I. Комисијата за признавање сорти на семиња, 

основана со Уредбата за организација семенска слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/47), престану-
ва со работа, а работите што ги вршеше оваа коми-
сија му се доверуваат на Сојузот на селско-стопан-
скитс комори на ФНРЈ. 

Сојузот на селско-стопанските комори на Ф Н Р Ј 
ќе ги врши овие работи преку комисијата што ја 
формира за таа цел. 

И. Согласно со одредбите од горната точка, Со-
јузот на селско-стопанските комори на Ф Н Р Ј ќе ги 
врши преку комисијата од ст. 2 на горната точка 
с.о едните работи од досегашната надлежност на Ко-
мисијата за признавање сорти на семиња: 

1) ќе ги испитува и признава оригиналните, по-
добрените и нсвснроизг.едешгте сорти на семињата, 
со н да се подобри и наголсми производството; 

2) ќе ги утврдува реоните на ј згодни за производ-
нп признаени сорти на- семиња и ќе ги утврдува 

'Гтги--;' гдпит? слрти за поодделни реони; 

3) ќе води регистар на признаените сорти на се-
миња и ќе издава сортни ц е р т и ф и к а т ^ 

4) ќе се грижи за производство на хетеротично 
семе на пченхата. 

311. Надзор над законитоста на работата на Со-
јузот на селско-стопанските комори на Ф Н Р Ј во; 
вршењето на работите од горната тонка врши соју-
зниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

IV. Инвентарот на Комисијата за признавање 
сорти на семиња се пренесува на Сојузот на сел-
ско-стопанските комори на ФНРЈ , а преостанатите 
средства по претсметката на Комисијата ќе се пре-« 
несат на Сојузот во вид на дотација. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на об ја* 
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 510 
28 декември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

649. 
Врз основа на одредбите од главата XXX на СО-

Ј У З Н И О Т општествен план за 1954 година, Сојузниов 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

1. Тарифата на радиостаниците (радио претапао 
тата) се определува за целата територија на Феде* 
ративна Народна Република Југославија во след* 
пиве годишни износи: 

Динари 
за приемник со цевки 3.000 
за приемник без цевки — детектор 240 
за секој звучник к а ј разгласна 
станица за радио продавачи и рабо-
тилници за поправање радио апарати 480 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 
Р.п. бр. 513 

24 декември 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р# 

650. 
Врз основа на чл. 14 и чл. 20 од Основниот з а -

кон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПАСНИТЕ РАСТЕНИСКИ 

БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
I. Како опасни за целата територија Југослави-

ја се сметаат следниве растениски болести и штет-
ници : 

1. Anuraphis persicae niger Smith (црна вошкаѓ 
ка ј праските) 

2. Aspisiotus perniciosus Com®t. (калифорниска 
штитеста вошка) 

3. Bacterium Savastanoi Е. F. Smith (рак на ма-
слинки) — само за посад очен материјал 

4. Bacterium (Agrobacterium) tumefaciens gmitH 
et Towbshed (рак на овошките) ^ 
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5. Beta virus 4 Roland et Quanjer (жолтица на 
шеќерна репка) — за семенски материјал, 
извод ници и семе 

6. Calandra oryzae L. (жижак на ориз) 
7. Ceratitis capitata Vied, (праскина мува) 
8. Cuscuta spp. (видина косица) 
9. Cydia molesta Busck (праскин смотавец) 

10. Dothichiza populea Saoc. et Briard (рак ка ј 
топола) 

11. Endothia parasitica Murr. (рак кај костенова 
кора) 

12. Hyphantria eunea Drury (дудовец) 
13. Leptinotarsa decemlineata Say. (компирова 

златица) 
14. Lophodermium pinastri Schrad (црвенило ка ј 

борови четини) — само за посадочен материјал 
15. Orobancke spp. (водњачи) 
16. Pectinophora gossypiella Saund.. (памуков мо-

лец) 
17. Phtorimea operculella Zell. (компиров молец) 
18. Pissodes notatus F. (мал боров сурлаш) 
19. Prunus virus 7 Holmes (шарка кај Сливи) 
20. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Реге. 
21. Urocystis cepulae Frost, (rap ка ј кромид) 
22. Вирози кај компирот — за семенски материјал 
28. Spongospora subterranea (Wallr.) Johnson. 
II. Забрането е да се внесуваат на територијата 

на Југославија растенија заразени со болестите и 
штетниците споменати во тон. 1 на ова решение ка-
ко и растенија заразени со следниве болести и 
штетници: 

1. Acanthoscelides mimosae F. 
2. Adelopus Gaumanii Rohde. 
3. Aleurocanthus wogiumi Ashwy. 
4. Anastrepha ludens Loew. 
5. Annulus cerasae. 
6. Anthonomus grandis Boh. 
7. Aonidiella aurantii Mask. 
8. Aphelenshoides fragariae Ritzema Bos. 
9. Aplanobacter michiganense Erw. F. Smith. 

10. Aserica japonica Motsch. 
11. Aspidiotus destructor Sign. 
12. Bacillus amylovorus (Burrill) 
13. Bacterium (Hanthomona?) citri (Hasse) Doidџ* 
14. Bacterium stewartii Smith. 
15. Bruchus analis F. 
16. Bruchus ornatus Boh. 
17. i-'-r io?obruchus quadrimaculatus F. 
18. Ceroplastes sinensis Del. Quer. 
19. Cytospora shrysosperma (Pers.) Fr. 
20. Chalara Quercina Henry 
21. Dacus cucurbitae Coq. 
22. Dacus dorsalis Hendel. 
23. Dialeurodes citri ashm. 
24. Diplodia zea (Schw.) Lav. 
25. Eriophyes gossypii Bank. 
26. Erwinia nimipressularis Carter. 
27: Fusarium conglutinans Wr. 
28. Gloesporium limetticolum Claus. 
29. Guignardia bidwellii Viala et Raw. 
30. Heterodera radicicola Greef. 
31. Heterodera rostochiensis Woll. 
32. Heterodera schachti Schmidt. 
33. Hypoxilon pruinatum (Kl.) Cke. 
34. Icerya purchasi Mask. 
35. Lepidosaphes beckii Newn. 
36. Lepidosaphes gloveri Pack. 
37. Ligyrus gibbosus de Geer. 
38. Lyctis planicollis Lec. 
39. Parlatoria zizyphi Lucas. 
40. Phloem necrosis 
41. Phlyctaana Иш cola Speg. 
42. Pboma allantella 
43. Phoma citrisarpa Мс A] p. 
44. Phoma lingam (Tode) Desm. 
45. Phylloxera yastatrix Planch. 

46. Phylocoptes oleivorus Ascha. 
47. Phytophthora cambivcva Petri 
48. Popillia japonica New. 
49. Prontaspis citri Comst. 
50. Prunus virus 1 
51. Prunus virus la 
52. Prunus virus 2 
53. Prunus virus 3 
54. Prunus virus 5 
55. Pseudococcus citri Risso. 
56. Pseudococcus gahani Green. 
57. Psorosis 
58. Rhabdocline pseud: tsugae Syd. 
59. Rhagoletis cerasi L. 
60. Rhagoletis pomonella Walsk. 
61. Saissetia nigra Nietn. 
62. Saissetia oleae Bern. 
63. Scirthothrips citri Moult 
64. Sclerotium rolfsii Sacc. 
65. Sphaeropsis tumefaciens Hudges. 
66. Tristeza (Quick Decline) 
67. Hanthomonas citri (Hasse) Dowson. 
68. Hanthomanas (Bacterium) malvacearum (Е« 

F. S.) Dows. 
69. Вирози на шумски садници. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 515 
28 декември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, , Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

651. 
Врз основа на чл. 1 ст. 3 од Уредбата за про-

метот на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53 
и бр. 54/54), Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКАТА 
ОТКУПНА ЦЕНА НА ЖИТАТА ОД РОДОТ il\ 

1954 ГОДИНА 

1. Во Решението за највисоката откупна цепа 
на житата од родот на 1954 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/64) тон. 1 се менува и гласи: 

„Овластените претпријатија за промет со жита 
и овластените мелници ќе ги откупуваат житата: 
пченицата, 'ржта, јачменот, овесот и пченката од 
родот на 1054 година непосредно од производите-
лите според условите на пазарот. Окупната цена не 
може да биде повисока од онаа што ќе ја определи 
заедницата на претриј ати јата за промет со жита 
на односната народна република во согласност со 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет. 

Заедницата на претпријатијата за промет со жи-
та ги определува највисоките откупни цени на жи-
тата франко магацин, вагон или шлеп по избор на 
купувачот." 

2. Ова решение влегува во сита со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

О.с. бр. 223 
28 декември 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић е. р. 
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652. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија, а врз основа на чл. 13 тон. г) од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕ!© И РАБОТАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
КРИВИЧНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈА 
Се одобрува според поднесените правила о б и -

вањето и работата на Југословенското здружение 
за кривично право и криминологија, со седиште во 
Белград, а со дејност на целата територија на Ју -
гославија. 

П/3 бр. 223,35 
25 ноември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

653. 
Врз основа на чл. 10 и 14 од Законот за стопан-

ските судови Врховниот стопански суд донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 

ЗА ПОМОРСКИТЕ СПОРОВИ 
1. Окружните стопански судови во Риека, - Ко-

лар и Котор се надлежни да ги судат во прв степен 
поморските спорови од чл. 3 ст. 2 во врска со чл. 9 
тон. 1 од Законот за стопанските судови, и тоа: 

а) Окружниот стопански суд во Ри ека сите 
такви спорови за коишто според правилата за ме-
сната надлежност инаку би биле надлежни окру-
жните стопански судови на територијата на НР Ср-
бија, НР Хрватска, НР Босна и Херцеговина или 
Н Р Македонија; 

б) Окружниот стопански суд во Копар сите так-
ви спорови за коишто според правилата за месната 
надлежност инаку би биле надлежни окружните 
стопански судови на територијата на НР Словенија; 

в) Окружниот стопански суд во Котор такви 
шорови за коишто според правилата з а . месната 
надлежност инаку би биле надлежни окружните 
стопански судови на територијата на НР Црна Гора. 

2. Вишите стопански судови во Загреб, Љубља-
на и Титоград се надлежни да ги судат во прв сте-
пен поморските спорови од чл. 3 ст. 2 во врска со 
нл. 13 точ. 1 од Законот за стопанските судови, и 
тоа: 

а) Вишиот стопански суд во Загреб сите такви 
спорови за коишто според правилата за месната 
надлежност инаку ''би биле надлежни вишите сто-
пански судови на територијата на НР Србија, НР 
Хрватска, НР Босна и Херцеговина или НР Маке-
донија; 

б) Вишиот стопански суд во Љубљана сите так-
ви спорови за коишто според правилата за месната 
надлежност е надлежен тој суд; 

в) Вишиот стопански суд во Титоград сите так-
ви спорови за коишто според правилата за месната 
надлежност е надлежен тој суд. 

3. Вишите стопански судови во Загреб, Љубља-
на и Титоград се надлежни врз основа на чл. 13 тон. 
5 и 7 од Законот за стопанските судови да решаваат 
во втор степен за ревизиите и жалбите против пре-
су лиге односно решенијата што ги донесуваат во 
прв степен за поморските спорови окружните сто-
пански судови од нивната територија споменати во 
точ. 1 на ова решение. 

1. Во смисла на чл. 18 тон. 6 од Законот за 
стопанските судови Врховниот стопански суд ги 
решава споровите за надлежноста меѓу стопански-

те судови што според ова решение се надлежни за 
судење на поморските спорови. 

Бр. Су — 380/54 
21 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Врховниот стопански суд, 
др Александар Голдштајн, е. p. 

654. 
Врз основа на чл. 1 точ. 1 од Уредбата за осни-

вањето и работата на Сојузниот статистички уред 
и статистичките уреди на народните републики 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 47/48, 27/50 и 45/52) 
во врска со чл. 23—47 од Уредбата за градење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), а во согласност со' 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СТАТИСТИЧКА РЕГИСТРА-
ЦИЈА НА СИТЕ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ПРЕД ПО-
ЧЕТОКОТ И ПО ЗАВРШЕТОКОТ НА ГРАДЕЊЕТО, 

КАКО И НА СИТЕ УРНАТИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ 

1. Секој градежен објект на територијата на 
Ф Н Р Ј е подложен на задолжителна статистичка ре-
гистрација при издавањето на дозволата за: 

а) градењето, 
б) употребата, 
в) уривањето. 
2. Заради извршување статистичка регистрација 

на градежните објекти во смисла на тон. 1 од ова 
решение, секој инвеститор односно сопственик на 
градежен објект е должен, кога бара дозвола за гра-
дење, употреба односно уривање на градежниот 
објект, да ги пополни, со помош на проектант, изво-
дач или некое стручно лице за градежништво, про-
пишаните статистички обрасци и истите да му ги 
поднесе на надлежниот градежен орган на народ-
ниот одбор на околијата (градот) односно на репу-« 
бличкиот орган надлежен за градежни работи. 

3. Градежниот орган на народниот одбор на око-
л н а т а (градот) односно републичкиот орган надле-
жен за градежни работи е должен, примените по-
полнети обрасци да ги завери со потпис и печат и 
1 примерок од заверениот образец да му го врати 
веднаш на подносителот (инвеститорот односно соп-
ственикот) а другите да ги испрати до надлежниот 
статистички орган (до околискиот-градскиот стати-
стички завод — биро, односно до републичкиот за-
вод за статистика и евиденција). 

4. Заради извршување статистичка регистрација 
и на оние извршени градежни објекти, за коишто 
според чл. 33 од Уредбата за градење, не е задолжи-
телен технички преглед ни издавање дозвола за -
употреба, надлежниот градежен орган е должен ко-
га ја издаза дозволата за градење на вакви објекти 
да му ги предаде на инвеститорот пропишаните ста-
тистички обрасци за завршените градежни објекти. 
Инвеститорот на ваквиот градежен објект е должен 
да ги пополни овие обрасци и да ги испрати до гра-
дежниот орган веднаш по довршувањето на граде-
жниот објект. 

Со примените обрасци од претходниот став гра-
дежниот орган е должен да постапи на ист начин 
како што е речено тоа во точ. 3 од ова решение. 

5. Податоците за завршените градежни објекти 
на коишто не се применува Уредбата за градење, со-
гласно чл. 6 ст. 2 од таа уредба се должни да ги д?-
дат народните одбори на општините на чии подрачја 
се соградени овие објекти. За таа цел н а д л е ж н и с п 

статистички орган ќе го испрати еднаш г о д и ш н о 
пропишаниот образец за регистрација на овие објек-
ти до сите народни одбори на £хшгинит$ S3 
подрачје, - ~ : " v 
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6. Тој што намерно ќе оневозможи да се изврши 
оваа статистичка регистрација, или не ќе даде по-
датоци, или ќе даде невистинити податоци, или на кој 
и да е начин ќе го спречи извршувањето на оваа 
регистрација — ќе се казни согласно чл. 2 од Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата за осни-
в а њ е м и работата на Сојузниот статистички уред и 
статистичките уреди во народните републики („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/52 и 5/54). 

7. Статистичките обрасци од тон. 2 и 5 на ова 
решение и упатствата за нивното пополнување ќе 
ги пропише Сојузниот завод за статистика и еви-
денција. 

8. Ова решение влагува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11177 
11 декември 1954 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика 
и евиденција, 

Анте Новак, е. р. 
Согласен 

Претседателот на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановић, е. р. 

655. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителите специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЗНИ 
11ЛОЧИЧКИ, ГЛОДАЛА, В1ЅЈЦИ, КЛИНОВИ И 

ЖЛЕБОВИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Резни плочички од тврд метал за 
среден и длабок рез JUS К.С1.151 

Машински ножеви. Резни пло-
чичхи од брзорезен челик JUS К.С1.100 

Резни плочички од тврд метал за 
плиток рез JUS К.С1.150 

Дводелни цилиндрични глодала JUS K.D2.025 
Дводелни котурасти глодала JUS K.D2.045 
Глод ал а со цилиндрична рачка за 

метрички навои JUS K.D2.131 
Глодала со Морзе конична рачка 

за метрички навои JUS K.D2.132 
Глодала за трапезни навои JUS K.D2.135 
Вијци за Т — жлебови. Изра-

ботка 2 JUS М.В1.093 
Сегментни клинови JUS М.С2.050 
Обработени Т — жлебови JUS M.C0.0G0 
Споменатите југословенски стандарди се обја-

вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 април 1955 година. 

Бр. 3363 
21 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

. на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

656. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за пр оизв од ите л ни т е специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ЦЕМЕНТИТЕ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниов времен југосло-
венски стандард: 

Цементи JUS В.С1.010 
Споменатиот времен југословенски стандард е 

објавен во одделно издание на Сојузната комисија 
за стандардизација, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 февруари 1955 година. 

Бр. 3362 
21 декември 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за 

стандардизациј а, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

657. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ГЛА-
САЊЕТО ЗА ОТПОВИК НА НАРОДНИОТ ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР ПА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКО-

ЛИЈА П Л ЕВ А Л> СКА И ДУРМИТОРСКА 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о ј у з н и о т с о б о р 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија прими од Охоли«* 
ската изборна комисија за Изборната околија шн> 
ваљска и дурмиторска извештај за резултате! на 
гласањето за отповик на народниот пратеник на Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина со 
сите акти, и во смисла на чл. 132 БО врска со чл. 
212 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници 
поднесува следен 

И з в е ш т а ј 
1) Гласањето за отповик на народниот пратеник 

на Сојузниот собор на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија плезаљска и д у р м и т о р а ^ 
Церовиќ Радивоја Комнен од Титоград распишано 
со Решението од Сојузната изборна комисија од 16 
ноември 1954 година е одржано на 5 декември 1Ѕ54 
година. 

2) Спроведувањето на гласањето за отповик под 
раководство. на Сојузната изборна комисија го ра-
ководеше Изборната комисија на НР Црна Гора и 
Околиската комисија за Изборнита сколтка пље-
ваљска и дурмиторска. 

i) Скелињата изборна комисија за И зе опната 
околија пљеваљска и дурмитсрска го vтанга у ?зv.t-
татот на гласањето за отповик во смисла на нл " 5 
и 206 од Законот за правата и должат:.и г ;с, пз' и-
рањето И отповикот на сојузните ЈТ~ ра-нип прате-
ници. 
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Резултатите на гласањето за отповик се следни: 
* процент 

Запишано избирачи — — — 31.835 
Гласале 28.433 89,3 
За отповик 26.9-80 94,9 
Против отповик 1.314 4,6 
Неважечки гласачки ливчиња — 139 0,5 

Предниот извештај се испраќа со сите акти при-
мени од Околне ката изборна комисија за Изборната 
околија плеваљска и дурмиторска што се однесу-
ваат до гласањето за отповик. 

Бр. 42 
21 декември 1954 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске во бројот 53 од 20 ноември 1954 го-
дана објавуваат: 

Указ за прогласуваше на Законот за важење на 
, Уставот, законите и другите правни прописи на НР 
Хрватска на подрачјето на сколи јата Бу је; 

Указ за прогласување на Законот за дополнува-
ње на Законот за поделба на НР Хрватска на око-
лии, градови и општини; 

Одлука за укинување ва океанската арбитража 
IBO Бу је; 

Одлука за територијалната надлежност на око-
лискиот суд во Бу је; 

Одлука за именување членови на универзитет-
с к а ^ совет и на факултетските совети на Универ-
зитетот во Загреб; 

Одлука за уважување на оставката и за опреде-
лување дополнителни избори на упразнетите места 
на народните пратеници на Соборот на производи-
телите на Са борот на НР Хрватска; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
управување со националните паркови; 

Уредба за плакање на хонорарната настава во. 
спштообразовните и стручните школи; 

Уредба за одделните додатоци за наставниот и 
воспитниот персонал; 

Одлука за измени на Одлуката за планот на се-
чењето на дрво ка пењушка на подрачјето на НР 
Хрватска во 1954 година; 

Одлука за прогласување на Земјоделското сто-
панство Рибник и Земјоделскиот имот Шишљевица 
за опитни погони; 

Решение за оснивање Управа на националниот 
парк Плитзички Езера; 

Решение за оснивање Завод за овоштарство, 
Загреб; 

Решение за оснивање Шумадија во Хрватска 
Дубица како установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 54 од 26 ноември 1954 година објаву-
ваат: 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Саборног на НР Хрватска. 

Во бројот 55 од 3 декември 1954 година немаат 
службен дел. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Стран* 

635. Заедничка изјава од Претседателот на 
Федеративна Народна Република Југо-
славија и Претседателот на Владата на 
Индија од 22 декември 1954 година 

' 636. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за вкупниот приход на стопанската 
организација и неговата распаделба 

637. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за платите на работниците и службе-
ниците на стопанските организации — — 

638. Уредба за рефундација на обртните сред-
ства на стопанските организации потро-
шени за инвестиции во 1953 година • 

639. Уредба за вторите дополненија на Уред-
бата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити 

640. Уредба за дополнение на Уредбата за 
прометот на житата 

641. Уредба за девизното работење 
642. Одлука за утврдување на прописите на 

Сојузниот извршен совет и на сојузните 
органи на управата што престанале да 
важат — — — — 

643. Одлука за исплатување динарската про-
тиввредност за примените странски сред-
ства за плаќање по иселеничките доставки 

644. Одлука за исплата на разликата во цена-
та на производителите што ги предале 
контрахираните количини на житата од 
родот на 1954 година 

645. Одлука за измени и дополненија ва Од-
луката за определување највисоки про-
дажни цени за жито, брашно, пченичен 
гриз и трици 

646. Одлука за Централниот завод за селек-
ција на добитокот како установа на Соју-
зот на се л еко - стопанските комори на ФНРЈ 

647. Одлука за одобрување на претпријатија-
та за геолошко-истражни и конс олидацк-
ови работи да можат да ги користат сред-
ствата од амортизациониот фонд за замена 
во полн износ 

648. Одлука за пренесување работите од Ко-
мисијата за признавање сорти семиња на 
Сојузот на селско-стопанските комори на 
ФНРЈ 

640. Решение за тарифата на радиостаниците 
650. Решение за определување опасните ра-

стениски болести и штетници 
651. Решение за измена на Решението за нај-

високата откупна цена на житата од ро-
дот на 1954 година 765 

652. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Југословенското здружение за 
кривично право и криминологија — 

653. Решение за надлежноста на стопанските 
судови за поморските спорови 

654. Решение за задолжителна статистичка ре-
гистрација на сите градежни објекти пред 
почетокот и по завршетокот на градењето, 
како и на сите урнати градежни објекти 

655. Решение за југословенските стандарди за 
резни илочички, гледала, вп/пп. К . Т Х Г Ј З П 

656. Решение за југословенскиот ет атп ард 
. цементите — 

657. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за гласањето за. отповик на народниот 
пратеник на Сојузниот собор на Сојузна-
та народна скупштина во Изборната око-
лија пл евал ска и дурмиторска 767 
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766 

— 767 

767 


