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228. 

Врз основа на членот 22 од Законот за данокот 
на личниот приход на граѓаните („Службен лист 
нд ФНРЈ" , бр. 52/58, 52/59 и 15/60), сојузниот Д р ж а -
вен секретаријат за работите на финансиите про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-
КОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за извршувања на Законот за 

данокот на лични от приход на граѓаните („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 44/59) во членот 1 по ставот 1 
се додава нов став 2, ко ј гласи: 

„Даночни обврзници на данокот на личниот 
приход на граѓаните се и граѓани и приватни прав -
ни лица што остваруваат приходи од странство по 
основот на работен однос, пензија, авторско право, 
право на патенти и технички усовршувања или при-
ходи од стопанска дејност или од имот, ако годи-
шниот чист приход од тие извори или заедно со ч и -
стиот приход остварен во Југославија е поголем од 
500.000 динари годишно." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 2 
Во членот 2 на кра јот на точката 4 точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како 
и трошоците потребни за остварување на приходи-
те од тие дела што се признаваат според посебни 
прописи;". 

По точката 4 се додава нова точка 5, ко ја гласи: 
„5) приходите од странство по основот на рабо-

тен однос, пензија и други слични примања, при-
ходите на кои во Југославија би се плаќал данок на 
доход кога од таков извор би биле остварени во 
Југославија, и приходите од авторски права по од-
бивање на данокот и другите придонеси што се 
платени на тие приходи, а к а ј приходите од автор-
ски права и по одбивање на трошоците потребни за 
остварување на тие приходи, што се признаваат 
според посебни прописи." 

Член 3 
Во членот 3 на крајот на точката 4 точката се 

заменува со точка и запирка и се додаваат две нови 
точки кои гласат: 

„5) инвалидските принадлежности ослободени од 
данок според Законот за воените инвалиди од во ј -
ните („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 33/57) и според 
Законот за мирнодопските воени инвалиди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 46/59); 

6) надоместокот поради одвоен живот од ф а м и -
лијата и надоместокот за работа на терен (терен-
ски додаток) што на работниците и службениците 
на стопанските организации им се исплатуваат до 
износите што на тие организации им се признаваат 
како материјални трошоци, односно на службени-
ците и работниците на д р ж а в н и органи, установи и 

организации — до износите што се исплатуваат спо-
ред Уредбата з а надоместоците на патните и дру-
гите трошоци на јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 9/60) и .според прописите доне-
сени вр<з основа на таа уредба." 

Член 4 
Во членот 9 по ставот 2 се додаваат два нови 

отава, кои гласат: 
„За лице што има живеалиште или седиште во 

странство, а чии приходи од работен однос и од ав-
торски права остварени од еден исплатител во Ј у -
гославија не преминуваат 500.000 динари годишно, 
жзплатителот е должен за приходите исплатени на 
такво лице во претходната година да го извести ор-
ганот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на приходите на чие подрач-
је исп л атиѓе лот има живеалиште односно седиште, 
и тоа во текот на јануари секоја година. 

За приходите од претходниот став остварени во 
19*5*9 година исплатителите се должни да го изве-
стат органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на приходите до 31 ма ј 
I960 година/4 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 5 
Во членот 12 по ставот 1 се додаваат три нови 

става, кои гласат. 
„Облогот со данок на личниот приход на граѓа-

ните во случаите од членот 9 став 2 и 3 на овој пра-
вилник го врши органот на управата на општин-
скиот народен одбору надлежен за работите на при-
ходите на чие подрачје се наоѓа седиштето односно 
живеалиштето на исплатителот на приходите под-
ложни на тој данок. 

Ако органот на управата од претходниот став 
узнае дека лицето од членот 9 став 3 на овој пра-
вилник, покрај приходите во таа општина, оства-
рило и приходи на подрачје на други општини, ќе 
прибави податоци за тие приходи и, ако на него-
вото подрачје даночниот обврзник остварил на јго-
лем износ на чистиот приход, ќе изврши облог со 
данок на личниот приход на граѓаните според вкуп-
ниот износ на чистиот приход. Во противно, ќе ги 
достави заради облог со данок сите собрани пода-
тоци за приходите до органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
приходите на онаа општина на чие подрачје даноч-
ниот обврзник од членот 9 став 3 на овој правил-
ник остварил најголем износ на чистиот приход. 

Согласно со одредбите од членот 7 на Уредбата 
за данокот на доход, а во врска со членот 20 на 
законот, обложениот данок на личниот приход на 
граѓаните во случаите од претходниот став се дели 
меѓу општините сразмерно со чистиот приход што 
го остварил даночниот обврзник на нивното под-
рачје , и во тие општини се наплатува и се книжи." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 5 до 7. 

Член 6 
Во членот 14 по ставот 2 се додаваат четири 

нови -става, кои гласат: 
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„Одредбите на ставот 1 ва овој член се приме-
нуваат и на личниот доход што се остварува во вид 
на пензија или други примања по основот на соци-
јално осигуруваше. 

Ако уживател на пензија или инвалиднина, по-
крај тие примања остварува и нето личен доход од 
редовен работен однос заснован по пензионирањето, 
а чистиот приход од секој од тие два извора посеб-
но преминува 500.000 динари годишно, секој испла-
тител посебно (за пензии — заводот за социјално 
осигурување, за приход од редовен работен однос 
— државен орган, установа или организација .од 
членот 19 »а законот ка ј која е заснован таков ра-
ботен однос) ќе го зголеми за износот на данокот на 
личниот приход на граѓаните само приходот што 
го исплатил тој независно од приходите ИГРО ги ис-
платил друг исплатите . 

Годишниот нето личен доход на еден даночен 
обврзник по основот на пензија и по основот на ре-
довен работен однос заснован по пензионирањето 
нема да се зголемува за износот на данокот на лич-
ниот приход на граѓаните ако секое од тие прима-
ња е посебно помало од 500.000 динари. Во тие слу-
чаи данокот на личниот приход на граѓаните во це-
лина го поднесува примателот на приходот. 

Пресметувањето на данокот на личниот приход 
на граѓаните на нето личен доход на даночниот об-
врзник по основот на пензија или редовен работен 
однос и за редовно работно време остварен од 
странство што преминува 500.000 динари годишно, 
се врши според одредбите од овој член на истиот 
начин на кој се врши пресметувањето на данокот на 
тажните примања остварени во Југославија, со тоа 
што зголемувањето на тие приходи (од странство) 
за износот на данокот на личниот приход на граѓа-
ните што отпаѓа на тие приходи се врши само смет-
ков-но, па вкупно обложениот данок на личниот 
приход на граѓаните се намалува за износот на тоа 
зголемување." 

Досегашните ст. 3 до 7 стануваат ст. 7 до 11. 

Член 7 
По членот 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 
„Приходите се сметаат остварени во годината во 

која се примени (исплатени). 
По исклучок од претходниот став, редовните 

примања од редовен работен однос што се исплату-
ваат месечно или во пократки срокови наназад, се 
сметаат како приходи на годината на која се одне-
суваат. 

Ако даночниот обврзник по поднесувањето на 
даночната пријава прими приходи од претходниот 
став, тој е должен во срок од 30 дена од денот на 
примањето на поднесокот да го извести за тие при-
ходи органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на приходите на чие 
подрачје има живеалиште. 

Службеникот или работникот на кој по 31 ја-
нуари I960 година до 1 мај 1960 година дополни-
телно му се исплатени приходите од ставот 2 на 
овој член за 1059 година, е должен до 31 мај 1960 
година да постани во смисла на ставот 3 од овој 
член." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на облогот со данок на личниот при-
ход на граѓаните за 1959 година. 

Бр. 13-10208/1-60 
22 април I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 
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Врз основа на членот 2 став 3 од Законот за 
данокот на личниот приход на г а ѓ а н и т е („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/58, 52/59 и 15/60), во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за просвета и култура, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ОБЛОГ СО ДАНОК НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА 

ГРАЃАНИТЕ 

1. Според одредбите од оваа наредба се утврду-
ваат трошоците потребни за остварување на при-
ходите од авторски творби, како и од патенти и 
технички усовршувања. 

2. На име трошоци потребни за остварување 
на приходите од авторски творби се признава: 

1) ка ј сликарските творби и творбите на при-
менети уметности — 26% од бруто приходот од тие 
творби; 

2) ка ј приходите остварени во странство од ва-
јарски творби на кои во земјата не се плаќа данок 
на приходите од авторски права затоа што сличен 
данок е платен во'странство — 30% од бруто при-
ходот од тие творби. Ако е вајарската творба ра-
ботена во дрво или бронза, на име трошоци се при-
знаваат и трошоците за делкање односно леење; 

3) ка ј книжевни, преведувачки, публицистички, 
научни и стручни творби, идејни скици во проек-
тирање, музички, филмски и други авторски твор-
би, освен ка ј патенти и технички усовршувања — 
15®/© од бруто приходот од тие творби. Ист процент 
се признава на име трошоци и од бруто приходите 
што ги остваруваат музичари и други уметници — 
изведувачи од изведување уметнички творби (сви-
рење, пеење, глума и др.). 

Како приходи од творби на применети уметно-
сти, во смисла на оваа наредба, се сметаат прихо-
дите од уникати во следните гранки на примене-
тата уметност: 

1) уметничка обработка на текстил (таписерија, 
ткаен текстил и ел.); 

2) уметничка керамика, »о«га авторот ги извел 
работите сам според сопствен нацрт; 

3) уметничка фотографија, кога работите ги 
извел авторот сам; 

4) декоративна пластика (уметничка обработка 
на разни материјали, како што се метал, дрво, ста-
кло. камен и ел.), кога работите ги извел авторот 
сам според сопствен нацрт; 

5) декоративно сликарство (ѕидно сликарство во 
техниките фреско, зграфито, мозаик, интарзија, 
витраж и сл.), кога работите ги извел авторот сам 
според сопствен нацрт; 

6) прототипови на индустриски форми, што 
служат за понатамошно сериско производство; 

7) внатрешна архитектура (идејни нацрти со 
потребни детали), кои работи ги извел авторот сам 
според сопствена замисла, а кои спаѓаат во областа 
на внатрешната архитектура и уметничкото обли-
кување на просторот; 

8) идејни нацрти кај применетата графика (пла-
кат. разна пригодна графика и ел.); 

9) идејни нацрти за сценографија и костимо-
графија, 

даночниот обврзник е должен да поднесе по-
тврда дека се во прашање приходи од авторски 
творби од областа на применетата уметност што 
ги исполнуваат условите од претходниот став. 

Потврдата од претходниот став ја издава Здру-
жението на ликовните уметници на применетите 
уметности на народната република во која авторот 
има живеалиште. 

3. Од бруто приходите од ликовни творби (сли-
ки и творби на применети уметности) остварени на 
изложба во земјата, одржана надвор од живеали-
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штето на уметникот, покрај трошоците од точката 
2 став 1 под 1 на оваа наредба, се признаваат и 
фактичните трошоци за превоз на тие творби и 
личните превозни трошоци, како и трошоците на 
престојот на ликовните уметници во местото на одр-
жувањето на изложбата за време на нејзиното тра-
ење — во височина на дневницата пропишана со 
членот 47 точка 4 од Уредбата за надоместоците 
на патните и другите трошоци на јавните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/6»0). 

,3а трошоците на превозот од претходниот став 
даночниот обврзник е должен да поднесе потребни 
докази. 

4. Од бруто приходите остварени од големи и 
мали авторски права покрај трошоците од точката 
2 став 1 под 3 на оваа наредба, се признава и на-
доместокот за услуги што авторот и го плаќа на 
Југословенската авторска агенција и на Заводот 
за заштита на авторските мали права. 

За износот на трошоците од претходниот став 
даночниот обврзник е должен да поднесе потврда 
издадена од страна на Југословенската авторска 
агенција односно од Заводот за заштита на автор-
ските мали права. 

5. Покрај соодветните трошоци од точката 2 на 
оваа наредба, од бруто приходите што музичките 
уметници-изведувачи, драмските уметници, слика-
рите, вај арчите, ликовните уметници на применети 
уметности, филмските и театарските режисери и 
слично ги остваруваат во странство, се признаваат: 

1) фактичните превозни трошоци за одење во 
местото на приредбата и за враќање во живеали-
штето, како и фактичните превозни трошоци за 
творбите изложени во странство; 

2) трошоците на престојот — во височина на 
дневницата што според одредбите на Правилникот 
за надоместоците за службени патувања и селидби 
во странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/59 и 
48/59) е предвидена за службениците од I група, без 
зголемувањето на дневницата предвидена со одред-
бите на тој правилник; 

3) фактично исплатената провизија на органи-
заторот на приредба во странство, како и плате-
ната провизија на установа во земјата за работата 
на организирање на приредбата; 

4) платените такси за пасоши и визи; 
5) платениот данок во странство. 
Трошоците сторени во странство се признаваат 

како девизни трошоци и се одбиваат од остварениот 
девизен износ. Остатокот од вкупно остварениот 
бруто приход во странство се пресметува во динари 
според одредбите од Решението за височината на 
премијата што ќе се плаќа при купопродажбата на 
странски средства за плаќање (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/55 и 21/57). Од така утврдениот износ 
во динари се одбиваат трошоците што ги имал да-
ночниот обврзник во земјата, без оглед дали тие 
трошоци се фактично врзани за користење во зем-
јата или претставуваат покривање за користење во 
странство (возен билет од живеалиштето во земјата 
до местото на приредбата во странство, и назад, и 
слично). 

Трошоците од оваа точка се признаваат само 
ако патувањето во странство било извршено исклу-
чиво со цел за одржување на приредба во стран-
ство. Вака настанатите трошоци можат да го това-
рат само приходот остварен во странство, а не и 
другите приходи на уметникот. 

За трошоците од оваа точка што се признаваат 
во фактичните износи даночниот обврзник е дол-
жен да поднесе потребни докази. 

6. На име трошоци потребни за остварување на 
бруто приходот од патенти и технички усовршу-
вања се признаваат: 

1) таксите и трошоците што се плаќаат според 
важечките прописи за заштита на патентите и те-
хничките усовршувања. Овие издатоци се докажу-
ваат со потврда од надлежниот орган од кој се до-
бива заштитата на патентот односно на техничких) 
усовршување; 

2) трошоците за изработка на нацрти и технич-
ки описи Нс̂  патентот односно техничкото усовр-
шување, што биле составен дел од пријавата со 
која од надлежниот орган се бара заштита на па-
тентот односно на техничкиот пронајдок, со потвр-
да од стручното лонце што ги изработило тие нацрти 
и технички описи и со заверка од Здружението на 
југословенските пронајдувани дека прикажаните 
трошоци се реални; 

3) трошоците за изработка само на еден про-
тотип со цел за проверување на патентот односно 
техничкото усовршување што е пријавен или за-
штитен, ако прототипот е изработен во стопанско 
претпријатие што може да потврди дека трошо-
ците за изработка на прототипот ги поднесел са-
миот прола ј дувач. 

Ако пронајдувачот сам го работел прототипот 
во сопствена режија, од остварениот бруто приход 
од патентот или техничкото усовршување се одби-
ваат фактичните трошоци. Потврдата за реалноста 
на тие трошоци ја издава Здружението на југосло-
венските пронајдувачи по барање од пронајдов анот. 

Во случај на сомневање, органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на приходите ќе ја проверува реалноста на 
трошоците од претходниот став по пат на вештаци 
или на друг начин. 

7. Кон даночната пријава за приходите оства-
рени во изминатата година, даночниот обврзник е 
должен да приложи и докази за видот на прихо-
дите (точка 2 став 3 на оваа наредба ) и за сторе-
ните трошоци што според одредбите од оваа наред-
ба се признаваат во фактички износи, како и да 
го назначи видот на авторската творба од која 
произлегуваат приходите. 

Потребните податоци од претходниот став што 
се однесуваат на приходите остварени во 1969 го-
дина, ако не се содржани во даночната пријава 
(книшка) поднесена за таа година, органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на приходите ќе ги прибави од даночниот 
обврзник дополнително. 

8. Од признавањето на трошоците според одред-
бите од оваа наредба, се изземаат лицата што не се 
автори на тв орбите туку само носители на автор-
ските права (наследници и други носители на ав-
торски права). 

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на облогот со данок на личниот при-
ход на граѓаните за 1959 година. 

Бр. 13-10207/1-90 
22 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

230. 
Врз основа на членот 13 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), 
во врска со чл. 91, 165 и 253 од Законот за здружу-
вањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/58 и 27/59) и со чл. 80 и 81 од Законот за елек-
тростопанеките организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/58 и 1/59), сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ИМ ГИ ПЛАЌААТ НА КОМОРИТЕ, 

СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА, ЗАЕДНИЦИТЕ И 
ЗАДРУЖНИТЕ СОЈУЗИ 

1. Отоатанчзките организации, деловните здруже-
нија и деловните сојузи на земјоделските задруги, 
што се зачленети во сојузна комора, во сојуз на ко-
мори на Југославија, во републичка комора, во ко-
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мора на автономна единица, во околиска комора, 
во стручно здружение, во заедница или во задру-
жен сојуз, го плаќаат ва име придонес за коморите, 
стручните здруженија, заедниците и задружните 
сојузи износот што според важечките прописи е 
определен од собранието на комората, стручното 
здружение, заедницата односно задружниот сојуз. 

Како трошок на работењето во смисла на одред-
бата на членот 13 од Законот за придонесот од до-
ходот на стопанските организации, стопанските ор-
ганизации, деловните здруженија и деловните со-
јузи можат да плаќаат придонес најмногу до изно-
сите определени со оваа наредба или врт основа на 
оваа наредба, а над тој износ плаќаат од своите 
средства според целта за која се наменети тие ви-
шоци. 

2. Стопанските организации зачленети во Соју-
зната индустриска комора можат како трошок на 
работењето за текуштата година да го плаќаат на 
име придонес за оваа комора износот определен од 
собранието на комората, но најмногу до 0,05'5%о 
(педесет и пет илјадити премили) од вкупниот при-
ход остварен во претходната година. 

3. Стопанските организации зачленети во Соју-
зната градежна комора можат како трошок на ра-
ботењето за текуштата година да го плаќаат на име 
придонес за оваа комора износот определен од со-
бранието на комората, но најмногу до 1,5%о (еден 
и пол промил) од вкупниот приход остварен во 
претходната година. 

4. Стопанските организации зачленети во Соју-
зната надворешнотрговска комора и во посебните 
(мешаните) комори за развој на стопанските односи 
со одделни странски земји, можат како трошок на 
работењето за текуштата година да и го плаќаат на 
Сојузната надворешнотрговска комора на име при-
донес за покриваше на нејзините расходи и на ра-
сходите на мешаните комори износот пресметан со 
примена на норма до 2%о (два промила) од вредно-
ста на увезените односно извезените стоки, без оглед 
за чија сметка се увезуваат односно се извезуваат 
стоките, и од вредноста на надоместоците за извр-
шување на услуги по работите со странство. Норма-
та на придонесот ја определува собранието на ко-
мората. 

Како вредност на увезените односно извезени-
те стоки, во смисла на претходниот став, се подра-
збира вредноста што според важечките прописи 
служи како Основица за пресметување на разлика-
та во цените во текуштата година, без оглед на вре-
мето кога се склучени работите и извршен увозот 
или извозот, односно фактурната вредност со тро-
шоците за подвоз до југословенската граница во 
случаите во кои не се пресметуваат разлики во це-
ните на увезените односно извезените стоки. 

Како вредност на надоместокот за извршување 
на услуги по работите со странство се подразбира 
вредноста што според важечките прописи служи 
како основица за пресметување на разликата во 
цените во текуштата година, без оглед на времето 
кога се склучени работите и извршени услугите, од-
носно ф а к т у р а т а вредност во случаите во кои не се 
пресметуваат разлики во цените. 

5. Стопанските организации зачленети во Соју-
зот на трговските комори на Југославија, во репу-
бличка трговска комора, во трговска комора на авто-
номна единица или во околиска трговска комора, 
можат како трошок на работењето за те ку шта та 
година да го плаќаат на име придонес за потребите 
на Сојузот и на коморите за потесните подрачја из-
носот определен од собранието на Сојузот односно 
на комората, но најмногу до 1%0 (еден промил) од 
вкупниот приход остварен во претходната година. 

Околината трговска комора може да му под-
несе на органот на управата на околискиот одно-
сно општинскиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на финансиите претсметка на приходите и 
расходите за текуштата година и со образложено 
барање кон таа претсметка да бара одобрение сто-
панските организации зачленети во таа комора да 

плаќаат како трошок на работењето придонес за 
текуштата година во износ поголем од износот од 
претходниот став. 

Советот на околискиот народен одбор, односно 
советот на општинскиот народен одбор во народни-
те републики и автономните единици во кои нема 
околии, а по предлог од органот на управата на 
истиот народен одбор надлежен за работите на ф и -
нансиите може во случајот од претходниот ставу 
кога ќе најде дека е тоа оправдано, да одобри сто-
панските организации зачленети во околиска тргов-
ска комора да плаќаат како трошок на работењето 
придонес за текуштата година најмногу до 2%о (два 
промила) од вкупниот приход остварен во претход-
ната година, но само за подмирување на редовните 
расходи на комората, а не и за расходите предви-
дени во точката 17 став 2 под б) под 1в од оваа 
наредба. 

6. Стопанските организации зачленети во Соју-
зот на угостителските комори на Југославија, во ре-
публичка угостителска комора, во угостителска ко-
мора на автономна единица или во околиска уго-
стителска комора, можат како трошок на работе-
њето за текуштата година да го плаќаат на име при-
донес за потребите на Сојузот и на коморите за по-
тесните подрачја износот определен од собранието на 
Сојузот односно на комората, но најмногу до 3%о 
(три провили) од вкупниот приход остварен во 
претходната година. 

Околлеќата угостителска комора може да му 
поднесе на органот на управата на околискиот од-
носно општинскиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на финансиите претсметка на приходите и 
расходите за текуштата година и со образложено 
барање кон таа претсметка да бара одобрение сто-
панските организации! зачленети во таа комора да 
плаќаа* како трошок на работењето придонес за 
текуштата година во износ поголем од износот од 
претходниот став. 

Советот на околискиот народен одбор, односно 
советот на општинскиот народен одбор во народните 
републики и автономните единици во кои нема око-
лии, а по предлог од органот на управата на истиот 
н а р о д е н одбор надлежен за работите на финансиите 
•може во случајот од претходниот став, кога ќе најде 
дека е тоа оправдано, да одобри стопанските орга-
низации зачленети во околиска угостителска комора 
да плаќаат како трошок на работењето придонес за 
текуштата година најмногу до 1% (еден процент) од 
вкупниот приход остварен во претходната година, 
но само за подмирување на редовните расходи на 
комората, а не и за расходите предвидени во точ-
ката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба. 

7. Стопанските организации зачленети во Со-
јузот на занаетчиските комори на Југославија, во 
републичка занаетчиска комора, во занаетчиска ко-
мора на автономна единица или во оксклжжа занает-
чиска комора, можат како трошок на работењето за 
текуштата година да го плаќаат на име придонес 
за потребите на Сојузот и на коморите за потесни-
те подрачја износот определен од собранието на 
Сојузот односно на комората, кој не може да биде 
поголем од 1,1% (еден цел и еден десети процент) 
од бруто износот на личните доходи на работниците 
запослени во тие стопански организации, остварени 
во теку пгт ата година. 

Советот на околискиот народен одбор, односно 
советот на општинскиот народен одбор во народните 
републики и автономните единици во кои нема око-
лии, а по предлог од органот на управата на истиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите 
може, кота ќе најде дека е тоа оправдано, на образло-
жено барање од околиската занаетчиска комора, да 
одобри стопанските организации зачленети во таа 
комора да плаќаат како трошок на работењето при-
донес за текуштата година по норма поголема од 
нормата од претходниот став, но не по норма пого-
лема од 1,5% (еден и пол процент) од бруто износот 
ва личните доходи на работниците запослени во тие 
стопански организации, остварени во текуштата го-
дина, но само за подмирување на редовните расходи, 
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а не и за расходите предвидени во точката 17 став 2 
под б) под 18 на оваа наредба. 

Републичкиот државен секретаријат за работи-
те на финансиите може кога ќе најде дека е тоа 
оправдано, на образложено барање од републичката 
занаетчиска комора, а кон претсметката на расхо-
дите на околиската занаетчиска комора, да одобри 
стопанските организации зачленети во односната 
околиска занаетчиска комора да плаќаат како тро-
шок на работењето за текуштата година придонес и 
над 1,5% од бруто износот на личните доходи на 
работниците запослени во тие стопански организа-
ции, остварени во текуштата година, и тоа до изно-
сот потребен за подмирување на фактичните тро-
шоци на редовното работење на односната занает-
чиска комора, но најмногу до 4% (четери проценти) 
од бруто износот на личните доходи на работниците 
запослени во односните стопански организации, 
остварени во текуштата година. 

8. Стопанските организации зачленети во Соју-
зот на се л скостсипанеко - шум арските комори на Ју Гог 
славија, во републичка сел скостоп анско- шум арс ка 
комора или во селскостоп анско-шумарска комора на 
автономна единица, можат како трошок на работе-
њето за текуштата година да плаќаат придонес за 
потребите на Сојузот и на коморите за потесните 
подрачја во износите определени од собранието на 
Сојузот односно на комората, но најмногу до 4%о 
(четири премили) од вкупниот приход остварен во 
претходната година. 

Републичкиот државен секретаријат за работи-
те на финансиите, на образложено барање од ре-
публичка селскостопанско-шумарска комора односно 
селскостопанско-шумарска комора на автономна 
единица, кога ќе утврди дека потребите по нејзина-
та претсметка на приходите и расходите за текушта-
та година за повеќе од 10% се поголеми од потре-
бите за претходната година, може да определи сто-
панските организации зачленети во односната сел-
скостопанско-шумаѓрска комора да плаќаат како тро-
шок на работењето за текуштата година придонес 
до 6%о (шест премили) од вкупниот приход остварен 
во претходната година, но само за подмирување на 
редовните расходи, а не и за расходите предвидени 
во точката 17 став 2 под б) под 18 на оваа наредба. 

9. Стопанските организации зачленети во струч-
но здружение можат како трошок на работењето за 
текуштата година да плаќаат придонес за потре-
бите на односното здружение во износот определен 
од собранието на здружението, со тоа што вкупно 
распределениот износ на придонесот за текуштата 
година што на здружението му го плаќаат сите нето- • 
ви членови да не може да изнесува повеќе отколку 
што изнесувал вкупниот износ на придонесот што 
го распределило здружението на своите членови во 
претходната година, ако сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите на образложено 
барање од'стручното здружение и од односната ко-
мора не определи поголем износ. 

Стручните здруженија можат за текуштата го-
дина да го зголемат или да го намалат износот на 
придонесот што им го плаќаат одделни членови, со 
тоа што вкупниот износ на/придонесот за текушта-
та година да мора да се движи во границите на 
вкупниот износ на придонесот што го плаќале во 
претходната година сите членови на здружението. 

10. Стопанските организации што не работеле 
во текот на целата претходна година, а што во те-
ку штата година се зачленети во сојуз на комори 
или во комора од точ. 2, 3, 5, 6 или 8 на оваа на-
редба, ќе плаќаат за текуштата година како тро-
шок на работењето придонес по нормата по која тој 
придонес го плаќаат како трошок на работењето 
другите членови на сојуз на комори или на комора, 
земајќи го за основица вкупниот приход остварен 
за времето на работењето bio претходната година 
пресметан на годишен износ. 

Стопанските организации што не работеле во 
претходната година, а што во текуштата година се 
зачленети во сојуз на комори или во комора од точ. 
2, 3, 5, 6 или 8 на оваа наредба, ќе го плаќаат за 

текуштата година како трошок на работењето при-
донесот за сојузот на коморите или за комората во 
износот пресметан со применување нормата опреде-
лена за другите членови врз вкупниот приход оства-
рен во изминатиот период на текуштата година. 
Овие организации го плаќаат придонесот за струч-
ното здружение во износот определен од надлежни-
от орган на стручното здружение по истиот крите-
риум и мерила како и за другите членови на здру-
жението. 

11. Стопанските организации зачленети во де-
визни пресметковни места можат да го плаќаат како 
трошок на работењето за текуштата година целиот 
износ на членарината определен со правилата за 
организацијата и начинот на работењето на деви-
зните пресметковни места. 

12. Стопанските организации зачленети во ме-
ѓународни стопански организации, чие членство во 
тие организации е задолжително врз основа на ме-
ѓународни спогодби, можат да им го плаќаат на тие 
меѓународни организации целиот износ на члена-
рината како трошок на работењето за текуштата 
година. 

13. Стопанските организации здружени Односно 
зачленети во заедници (во Заедницата на претпри-
јатија за промет на жита, во Заедницата на југосло-
венското електростопанство, во Заедницата односно 
Агенцијата за увоз и извоз на филмови), можат да 
го плаќаат како трошок на работењето за теку-
штата година на име придонес за овие заедници 
износот што ќе го определи собранието на заедни-
цата во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите (чл. 80 и 81 од За-
конот за електростопанските организации и член 
253 од Законот за здружувањето во стопанството). 

Стопанските организации зачленети во стручно 
здружение од гранка што не и припаѓа на областа на 
стопанството за која е основана комора, како трошок, 
на работењето за текуштата година можат да пла-
ќаат придонес за потребите на односното здружение 
во износот определен од собранието на здружението, 
со тоа што вкупно распределениот износ на придоне-
сот за текуштата година што на здружението му го 
плаќаат сите негови членови да не може да изне-
сува пове ќе, отколку што изнесувал вкупниот износ 
на придонесот што го распределило здружението на 
своите членови во претходната година, ако сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
на образложено барање од стручното здружение не 
определи поголем износ. 

Заедниците наведени во ставот 1 на оваа точка 
се должни одлуката за височината на придонесот 
за текуштата година да му ја достават на согласност 
на сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите заедно со претсметката на своите при-
ходи и расходи за текуштата година во два при-
мерка, а стручните здруженија наведени во ставот 2 
ја поднесуваат својата претсметка на приходите и 
расходите на оценка на законитоста во смисла на 
одредбата од членот 167 став 3 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, и тоа најдоцна до 31 март 
текуштата година. Кон претсметката за текуштата 
година се поднесува и еден примерок од завршната 
сметка односно преглед на остварувањето на при-
ходите и расходите според претсметката за прет-
ходната година. 

14. Заедниците и стручните здруженија наведе-
ни во точката 13 став 1 бд оваа наредба ќе и ги 
поднесат завршните сметки за 1"959 година на Слу-
жбата на општественото книговодство во Главната 
централа на Народната банка во срок од 15 дена 
од денот на објавувањето на оваа наредба. 

15. Земјоделските задруги (општи, специјализи-
рани и селански работни задруги), неземјоделските 
задруги (занаетчиски производителот, занаетчи-
ски услужни и занаетчиски набавио-продажни, штед-
ни, станбени и други) и деловните сојузи на земјо-
делските задруги, сметајќи ги тука и деловните 
сојузи од пошироко подрачје формирани според 
членот 87 од Уредбата за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/§в, 30/58, 29/59' и 
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49/59), можат како трошок на работењето за теку-
пггата година да го плаќаат на име придонес (коти-
зација) за издржување на основните задружни со-
јузи на земјоделските задруги односно на соодвет-
ните сојузи на неземјоделските задруги (во натамо-
шниот текст: на задружните сојузи) износот опре-
делен од собранието на односниот задружен сојуз, 
со тоа што вкупниот распределен износ на придо-
несот за текупгтата година што на задружниот со-
јуз му го плаќаат сите негови членови да не може 
да го надмине вкупниот износ на придонесот што 
задружниот сојуз го распределил на своите членови 
за претходната година. 

Советот на околискиот народен одбор, односно 
советот на општинскиот народен одбор во народните 
републики и автономните единици во кои нема око-
лии, а по предлог од органот на управата на истиот 
народен одбор надлежен за работите на финансиите 
може на образложено барање од околискиот задру-
жен сојуз, кога ќе утврди дека потребите на овој 
по претсметката на приходите и расходите за теку-
штата година за повеќе од 10% се поголеми од по-
требите за претходната година, да одобри задругите 
зачленети во тој сојуз како трошок на работењето 
за текуштата година да плаќаат износ на придонесот 
до 20% поголем од износот од претходниот став. но 
само за п адмир ув а ње на редовните расходи, а не и 
за расходите предвидени во точката 17 став 2 под б) 
под 18 на оваа наредба. 

16. Стопанските организацији зачленети во по-
веќе комори, стручни здруженија или заедници мо-
жат како трошок на работењето за текуштата годи-
на да плаќаат посебно износи на придонесот за тие 
комори, стручни здруженија или заедници — до 
износите определени со оваа наредба за членство 
во одделна комора, стручно здружение или заедница. 

Ако е стопанска организација зачленета во по-
веќе комори (сојуз на комори) за кои со оваа наред-
ба е определено плаќање на придонесот според ра-
злични основици (според вкупниот приход, според 
личниот доход на работниците и ел.), на секоја од 
тие комори посебно и го плаќа придонесот, кој се 
признава во трошоците на работењето на стопанската 
организација, според онаа основица што е остварена 
во дејноста поради која стопанската организација е 
зачленета во односната комора (сојуз на комори), со 
примена на нормата определена за пресметување на 
придонесот за таа комора (сојуз на комори). 

По исклучок, стопанските организации што се 
занимаваат со надворешнотргорско работење можат 
како трошок на работењето во текуштата година да 
и го плаќаат на републичката трговска комора, во 
која се задолжително зачленети, износот на придо-
несот пресметан со применување нормата од точка-
та 5 која важи за трговските комори — врз осно-
вицата од точката 4 на оваа наредба која важи за 
надворешнотргоеските организации во поглед на 
нЕдворешнотрговското работење, а во поглед на 
внатрешното работење — според одредбите на точ-
ката 5 на оваа наредба. 

17. Коморите, стручните здруженија, заедниците, 
задружните сојузи и девизните пресметковни места 
можат средствата остварени на име придонес за те-
куштата година да ги употребат само за покривање 
на своите редовни расходи по претсметките на при-
ходите и расходите за текуштата година. 

До донесувањето на поблиски прописи од стра-
на на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за општи стопански работи, во смисла на членот 
252 од Законот за здружувањето во стопанството, 
ако со тие прописи не се определи поинаку, како 
редовни расходи на сојузите на коморите, комори-
те _ и стручните здруженија треба да се сметаат 
трошоците потребни за редовното работење на соју-
зите на коморите,.коморите, односно стручните здру-
женија, како што се: 

а) личните расходи: 
1) основните и положајните плати на работни-

ците и службениците според Законот за јавните 
службеници односно според посебни прописи; 

2) постојаните и повремените хонорари на чле-
новите на стручните тела (стручни одбори, коми-
сии, совети и ел.) и на надворешните соработници, 
како и надоместоците за прекувремена работа на ра-
ботниците и службениците; 

3) наградите на службениците и работниците; 
б) материјалните расходи: 
1) издатоците за канцелариски материјал, за на-

бавка и печатење на разни обрасци; 
2) закупнината, трошоците за огрев, осветление 

и вода; 
3) издатоците за службени весници, списанија, 

стручни книги и други стручни публикации; 
4) дневниците и трошоците за превоз за слу-

жбени патувања во земјата и во странство на ра-
ботниците и службениците, како и на членовите на 
органите на управувањето (на собранието, на управ-
ниот одбор, на извршниот одбор и на претседател-
ството) и на стручните тела. настанати поради вр-
шењето на функциите во сојузот на коморите.- ко-
мората, односно стручното здружение; 

5) трошоците за одржување на управни згради 
и за чистење деловни простории; 

6) поштенските, телеграфските и телефонските 
трошоци; 

7) премиите за осигурување на згради и ин-
вентар ; 

8) трошоците за одржување автомобили, за го-
риво и мазиво според Уредбата за користењето на 
општествените средства за патнички автомобили 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58 и 52/59) и според 
други поблиски прописи; 

9) издатоците за огласи; 
10) издатоците за набавка на ситен инвентар; 
11) издатоците за набавка на друг потребен ин-

вентар (маси, гтишувачки и сметачки машини, теле-
графски уреди и други уреди и помошни средства 
потребни за работа); 

12) трошоците за репрезентација; 
13) трошоците на платниот промет; 
14) трошоците за редовно одржување на инвен-

тарот; 
15) трошоците околу одржувањето на годишни 

собранија и советувања (закупнина за сали, хоно-
рар на стенографи и слично); 

16) трошоците за издавање на службените со-
општенија во кои комората односно стручното здру-
жение ги соопштува своите одлуки и одлуките на 
други органи; 

17) придонесот на коморите на потесното по-
драчје за коморите на поширокото подрачје, члена-
рините за членство во мешани комори и меѓународ-
ни организации, како и придонесот на основните 
сојузи за повисоките' задружни сојузи; 

18) трошоците за подигање деловни простории 
што можат да се подмират од средствата на придо-
несот, во исклучителни и оправдани случаи, по по-
себно одобрение од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите; 

19) трошоците за давање ануитети по заемите 
што коморите ги склучиле заради подигање делов-
ни згради по посебно одобрение од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите; 

20) трошоците за издавање ценовници на хотел-
ско-панеионските услуги на Сојузот на угостител-
ските комори на Југославија; 

21) разни ситни непредвидени издатоци, разни 
такси и слично. 

Како редовен трошок на комората односно на 
стручното здружение се смета и вишокот на расхо-
дите над приходите на установата на комората од-
носно на стручното здружение, во смисла на чл. 126 
и 160 од Законот за здружувањето во стопанството. 

18. Како редовни расходи на задружните со-
јузи и на заедниците се сметаат расходите наведе-
ни во точката 17 став 2 на оваа наредба. 

19. Остварените вишоци на приходите од придо-
несот над редовните расходи според завршните смет-
ки на сојузите на коморите, коморите, стручните 
здруженија, заедниците, задружните сојузи и де-
визните пресметковни места, ако произлегуваат од 
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заштеди постигнати со трошеше на средствата пред-
видени за расходи според претсметката, влегуваат 
во резервниот фонд на сојузот на коморите, комо-
рата, стручното здружение, заедницата, задружниот 
сојуз и девизното пресметковно место. Не можат 
да се сметаат како заштеди средствата предвидени 
во претсметката на. приходите и расходите за набав-
ка на определени предмети или за извршување на 
определени работи, ако тие предмети не се наба-
вени односно тие работи не се извршени. Ако пред-
видените предмети се делумно набавени односно 
предвидените работи делумно извршени, како за-
штеда не може да се смета делот од предвидените 
средства што сразмерно им одговара на предметите 
што не се набавени односно на работите што не се 
извршени. 

Во резервниот фонд според претходниот став не 
можат да бидат пренесени средствата што произле-
гуваат од придонесот наплатен противно на одред-
бите од оваа наредба односно од придонесот напла-
тен во износ поголем отколку што е планиран, туку 
тие ме се сметаат како наплатена аконтација на 
придонесот за следната година. 

20. .Додека од страна на надлежниот орган на 
сојузот на коморите, на комората, на стручното здру-
жение, на заедницата и на задружниот сојуз не се 
определи износот на придонесот за текуштата го-
дина што стопанските организации, деловните здру-
женија и деловните сојузи на земјоделските задру-
ги и го плаќаат на организацијата во која се зачле-
нети — стопанските организации, деловните здру-
женија и деловните сојузи на земјоделските задруги 
го плаќаат на име аконтација на придонесот изно-
сот што го плаќале во претходната година на име 
придонес, сразмерно со времето за кое се уплатува 
аконтацијата на придонесот. 

21. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на Заедницата на Југословенските железници и на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони. Придо-
несите за тие заедници се плаќаат според Наредбата 
за трошоците на работењето на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58, 25/5в 
и 4/5.9). 

22. Заедниците и стручните здруженија од точ-
ката 13 на оваа наредба му ги поднесуваат на соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите одлуките за височината на придонесот и прет-
сметките на приходите и расходите за I960 година 
во срок од 15 дена од денот на објавувањето на 
оваа наредба. * 

23. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе с е ' 
применува и во целата 1960 година. 

Бр. 12-9539/1 
19 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

231. 
Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 
52/59), во врска со членот 17 од Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 52/58 и 47/50) 
и членот 227 од Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 1/50), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ИЗВРШЕНИ НА ЛИЦА ВО РАБОТЕН ОД-
НОС ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛ-

НИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за издатоците извршени на 
лица во работен однос што се признаваат како ма-

теријални трошоци на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58, 25/58 и 4/5©) во 
точката I под^4 по одредбата под д) се додава нова 
одредба под ѓ), која гласи: 

,,ѓ) за службени облекла — униформи и обувки 
на работниците на определени хотелски стопански 
организации (хотели А, Б и Ц категорија). Овие из-
датоци се признаваат како материјални трошоци 
според одлуката на работничкиот совет на стопан-
ската организација донесена врз основа на посебна 
одлука на Управниот одбор на Сојузот на угости-
телските комори на Југославија, како орган надле-
жен за пропишување на условите за распоредување 
на хотелите во определени категории, со која од-
лука се согласил сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите по претходно мислење 
од сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет;". 

Досегашните одредби на оваа точка под ѓ), е) и 
ж) стануваат одредби под е), ж) и з). 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1960 година. 

Бр. 12-10120/1 
20 април 1*960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

232. 
Врз основа на точката 1»став 4 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/56 и. 14/59), во врска со членот 7 оддел I 
став А бод а) точка 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите и со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, Комитетот за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 
45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 
17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 
49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 
51/59, 2/60, '7/60 и 9/60) во точката I оддел Б во 
гранката 120 — Хемиска индустрија, текстот на 
редниот број 16 се менува и гласи: 

„16. Синтетички пластични материи, 
освен материите врз база на РУС, 
безбојни и бојосани*): 
а) прав, гранулат — — — — — 1,30 
б) цевки, фо леин, табли — — — 1,50 
в) производи за куќни потреби, за 

лична потрошувачка, детски и -
грачки и друго — — — — 1,70". 

2. Во точката I оддел В во гранката 127 — Пре-
хранбена индустрија, текстот на редниот број 32 се 
менува и гласи: 

„32. Крвна плазма — — — — — 1,50". 
3. Оваа наредба- влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој ден. 

П. бр. 1728 
21 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Сергеј Крајгер, е. р. 
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233. 

Врз основа на членот 17 од Уредбата за изра-
ботка и одобрување на инвестиционата програма и 
за полагање депозит за обезбедување исплатата 
на инвестиционите -работи („Службен, лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), чле-
нот 20 став 1 од Законот за сојузните органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) и 
членот 32 став 1 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1В/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ПОДИГАЊЕ ИНТЕНЗИВНИ КУЛТУРИ НА ДРВЈА 

ОД ГОЛЕМ И БРЗ ПРИРАСТ 
Член I 

Инвестиционата програма за подигање интен-
зивни култури на дрвја од голем и брз прираст (во 
натамошниот текст: култури) мора да ја содржи 
ел е тг ната економско-техничка документација: 

I. основни податоци за инвеститорот и земји-
штето на кое ќе се подигнат култури: 

1) назив и седиште на инвеститорот; 
2) назив на o6ipt-ttot и место на изградбата (зем-

јиште) ; 
3) големина и структура на земјиштето во хек-

тари, арондираност (број, големина и положба на 
одделни комплекси), број на грлата добиток по ка-
тегории (ако го има) и производство на ароко ѓубре; 

4) краток приказ на сегашната структура на 
производството на односното земјиште, со податоци 
за остварените просечни приноси по еден хектар за 
поважните култури за последните две години; 

5) список и вредност на основните средства на 
инвеститорот; 

6) остварен финансиски резултат на инвести-
торот за изминатата година, за која има одобрена 
завршна сметка; 

7) краток приказ на насоката за развиток на 
инвеститорот како стопанска организација во це-
лина, со излагање на начинот на идното користење 
на земјиштето, со специјален осврт врз целта на 
инвестиционото вложување; 

II. податоци за природните и економските 
услови: 

1) податоци за природните уолови: за положба-
та, релјефот, типот на земјиштето, геолошката под-
лога, хидрографските и хидролошките прилики, 
климата; педолошки опис на земјиштето: текстура, 
структура, растресливост, збиеност, длабочина, ае-
рација. влажност, киселост рН, содржина на кал-
циум, односот а з от-фосфор - кали ум (според брзата 
метода — на пример. Морган), состојба и осцилација 
на подземната вода; 

2) податоци за економските услови: анализа на 
пазарот и можност за пласман на предвиденото про-
изводство — домашни потреби и потреби на изво-
зот, сортимента на предвидената дрвна маса на од-
носното земјиште во однос ва обртот (старост на 
стебло во време на сечата), видови селекостопански 
производи, продавна вредност на дрвото по сорти-
мента и вкупна, како и цродавна цена на селеко-
стопанскмте производи, со образложение на начинот 
за утврдување на продавната цена, состојба на ко-
муникациите, услови на транспортот, проблем на ра-
ботната сила и други економски услови; 

3) анализа и заклучок за можноста за подигање 
култури врз основа на податоците за природните и 
економските услови; 

III. податоци за структурата на инвестициите: 
1) ка ј културите — приказ на површините по 

видови култури и селскостопански посеви, поеди-
нечно и вкупно, во хектари и начин на одгледува-
њето; 

2) ка ј градежните објекти — приказ на објек-
тите по видови и капацитети, со претометковни 
вредности дадени поединечно за секој објект и 
вкупно, со динамика на вложувањата; 

3) ка ј опремата — спецификации посебно на до-
машната, а посебно на увозната опрема, вклучу-
вајќи ја тука и опремата за евентуални хидромели-
орацИи, со динамика на вложувањата; 

4) ка ј другите вложувања (за истражувачки ра-
боти, за изработка на проекти, откуп и отштети и 
др.) — видови вложувања, со поединечна и вкупна 
вредност и со динамика на вложувањата; 

5) збирен преглед на потребните инвестициони 
средства, според намената, годините и вкупно. 

Сите податоци од 1 до 5 на оваа точка треба да 
се сложуваат со податоците од точката VII на овој 
член (претсметка на потребните инвестициони сред-
ства); 

IV. податоци за видот и обемот на работите и 
материјалите: 

1) за културите: 
а) прегледна карта на односното земјиште во го-

дел размер (1 :10.000 до 50.000 — според големината 
на земјиштето), на која се прикажани површината, 
комуникациите, објектите, како и видовите култу-
ри, со ознака на броевите на катастарските частич-
ки и со препис на поседов нит е листови (каде не е 
извршен детален премер треба да се дадат ознаки 
на катастарските блокови). Ако теренските услови 
бараат, треба да се даде и вертикален приказ на 
земјиштето со посебно техничко решение; 

6) редослед на работите и начин на нивното 
изведување: регулациони работи (крчење, рамнење, 
терасирање, заштита од ерозија и др.); атромелиора-
ции и хидромелиорации, подготовки за риголување 
(чистење од жили, пењушки, камења и др.), разго-
лување, ѓубрење, подготовки на површини за саде-
ње, начин на одгледување (број на фи данките по 
еден хектар, растојание на редовите и на фидан-
ките во редовите), начин на садење, агротехнички 
мерки (нега на земјиштето, силвикултурни и за-
штитни мерки до крајот на обртот по години) и др.; 

в) потреби од материјали и нивно обезбедува-
ње: посадочен материјал — домашен и увезен по 
видови, старост и потекло; органски и минерални 
ѓубриња, средства за заштита и друго; 

г) потреби од работна сила и стручни кадри. 
За податоците под б), в) и г) од оваа точка тре-

ба да се дадат норми и нормативи по еден хектар 
во натурални показатели; 

2) за градежните објекти: вид на објектот, ка-, 
пацитет и локација (кај типските објекти да се 
даде краток опис и вредност, а ка ј другите да се 
приложи проект со предметотkи претсметката); 

3) за опремата: избор на домашна и увозна 
опрема, со спецификации по видови и капацитети; 

4) за другите вложувања: истражувачки рабо-
ти, проектирање, откуп и отштета, соработка со на-
учни установи, издигање на стручните кадри, стру-
чен надзор и др.; 

-V. приказ на селскостопанското производство и 
на производството на дрвна маса во текот на инве-
стиционата изградба и искористување на дрвото по 
завршетокот на инвестиционата изградба: 

1) процес на селскостотганекото производство по 
видови на посеви и процес на производството на 
дрвна маса. со соодветно образложение на одделни 
работи; 

2) количини на потребен материјал и негово 
обезбедување по видови на посеви и култури, пре-
сметано по еден хектар и вкупно; 

3) план на потребната работна сила и на струч-
ните кадри и нивно обезбедување; 

4) трошоци на производството по видови сел-
скостопански посеви и дрена маса, како и дрвни 
сортимента, пресметани по еден хектар, еден кубен 
метар и вкупно; 

5) приноси по видови посеви и култури за еден 
хектар и вкупно, со динамика на приносите по го-
дини; -
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VI. економски ефект на производството: 
1) пресметка на амортизацијата; 
2) пресметка на потребните обртни средства; 
3) економски образложена сметка на рентаби-

литетот; 
VII. претсметка на потребните инвестициони 

средства: 
1) за културите и земјоделските посеви: пре-

сметка по години, по еден хектар и вкупно од по-
четокот на експлоатацијата на културите; 

2) за градежните работи: пресметка на потреб-
ните инвестициони средства, по објекти и години 
на вложувањата; 

3) за опремата: спецификација по одделни ма-
шини, оправи и уреди, одвоено за домашната а од-
воено за увозната опрема; 

4) за другите вложувања: приказ на потреб-
ните средства по видови вложувања, поединечно и 
вкупно. 

Претсметката на потребните инвестициони сред-
ства за долгогодишни култури, опрема и други вло-
жувања мора да биде изработена врз база на дета-
лен предмер според соодветната единица мерка, и 
тоа за секоја позиција односно вид работи — по 
години. 

За долгогодишните култури позициите што се 
однесуваат на работната сила, на работата на ме-
ханизацијата и на материјалот треба да бидат опре-
делени и искажани во посебни претсметки. 

Член 2 
Кон инвестиционата програма мораат да бидат 

приложени актите на надлежните државни органи 
со кои се дава согласност односно одобрение за ра -
ботите предвидени со инвестиционата програма, во 
смисла на важечките прописи. 

Член 3 
Одредбите на овој правилник нема да се при-

менуваат на инвестиционите програми што се пре-
дадени на одобрение до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 06-660/1 

8 април 1969 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

234. 

Врз основа на членот 358 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВРЗ СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ОД ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕ-

НИ ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСТАНОВИ 

1. Во Упатството за примена на одредбите на 
Правилникот за оценување на службениците на 
здравствените установи врз службениците од ве-
теринарната струка запослени во ветеринарните 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 8/60) 

во точката 3 по ставот 4 се додава нов став 5, кој 
гласи: 

„Ако на подрачјето на општинскиот народен 
одбор постои само една установа од членот 1 на 
Правилникот за оценување на службениците на 
здравствените установи, која има помалку од 10 
службеници, службениците на таа установа ги оце-
нува комисијата надлежна за оценување на слу-
жбениците на општинскиот народен одбор." 

2. Во точката 3 досегашниот став 5 станува 
став 6 и во него зборовите: „претходниот став" се 
заменуваат со зборовите: „ставот 4 на оваа точка". 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06-465/1 
21 март 1960 година 

Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

235. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-
бата за организацијата, побелувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), во врска со 
членот 11 од Законот за Југословенскиот Црвен 
крст („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/46) и Реше-
нието на Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет за наплатување марки на Југословенски-
от Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 година, Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и те-
лефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПО-
ШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПО-

ВОД „НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ" ВО 1960 
ГОДИНА 

На 8 мај 1960 година ќе се пуштат во оптек до-
платна поштенска франко и порто марка по повод 
„Неделата на Црвен крст" во 1960 година, секоја во 
вредност од 2 динари. 

Сликата на двете марки, според уметничка 
скулптура што симболизира обнова, прикажува 
жена што носи камен. 

На десниот раб од марката, вертикално, вцртан 
е натписот: „Југославија" — со латиница, а на ле-
виот — „Недеља Црвеног крста I960" — со кири-
лица. Ознаката на вредноста „2" е во долниот десни 
агол на марката, а знакот на црвениот крст обра бен 
со бело е во горниот леви агол. На порто марката, 
под знакот на црвениот крст стои зборот: „Порто" 
— со латиница. Бојата на франко марката е сино-
црна и црвена, а на порто марката — јоргованесто-
црна и црвена. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатил поштенски марки за 
време на траењето на „Неделата на Црвен крст" од 
8 до 14 мај I960 година. 

09 бр. 4537/3 
16 април I960 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Првослав Васиљевић е. p. 
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236. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОД-

ВИЖНИ МЕРИЛА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Технички прописи за изработка и 

испорака на подвижни мерила — JUS К.Т2.040 
Универзални подвижни мерила — JUS К.Т2.050 
Подвижни мерила без шилци — — JUS К.Т2.051 
Подвижни мерила со шилци — — JUS К.Т2.052 
Подвижни мерила за длабочина. Дла-

бочиномери — — — — — — JUS К.Т2.060 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1960 година. 

Бр. 12-1808 
16 април I960 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија 

на стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 септември 1960 година. 

Бр. 12-1809 
16 април 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
на стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

237. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРА-

НИЧНИ МЕРИЛА ЗА ДУПКИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Чепови, страната „оди", од 1 до 30 mm JUS К.Т3.120 
Чепови, страната „не оди", од 1 до 

30 мм — — — — — — — — JUS К.Т3.121 
Чепови двострани, од 1 до ' 30 мм. 

Склоп — — — — — — — JUS К.Т3.122 
Чепови, страната „оди", над 30 до 

100 мм — — — — — — — JUS К.Т3.130 
Чепови, страната „не оди", над 30 до 

100 мм — — — — — — — j u s К.Т3.131 
Чепови со дршка, страната „оди", над 

30 до 100 мм. Склоп — — — — JUS К.Т3.136 
Чепови со дршка, страната „не оди", 

над 30 до 100 мм. Склоп — — — JUS К.Т3.137 
Чепови двострани, над 30 до 50 мм. 

Склоп — — — — — — — j u s К.Т3.140 
Плоснати чепови, страната „оди", над 

100 до 500 мм — — — — — JUS К.Т3.145 
Плоснати чепови, страната „не оди", 

над 100 до 500 мм — — — — JUS К.Т3.146 
Дршки двострани со конични дупки JUS К.Т3.950 
Дршки еднострани — — — — — JUS К.Т3.051 
Дршки двострани — — — — — JUS К.Т3.952 
Виоии за дршки. Изработка 3 — — JUS М.Б1.114 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

238. 

Врз основа на членот 21 од Уредбата за зае-
мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", брц 
31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, Ју -
гословенската инвестициона банка донесува 

ИЗМЕНА НА XXXVII ^КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРОШИРУ-
ВАЊА НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Во XXXVII Конкурс за даваше инвестициони 
заоден од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за изградба, реконструкции и проширувања 
на капацитетите за производство на електрична 
енергија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/59) точ-
ката 13 се менува и гласи: 

„13. Барањата за заем според овој конкурс мо-
жат да се поднесуваат до 30 април I960 година." 

О. бр. 285 
16 април I960 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

Генерален директор, 
Аугустин Папиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 15 од 9 април 19*60 година објавува: 

Закон за настојнмците на згради; 
Закон за спроведуваше на Законот за искори-

стување на селскостопанското земјиште; 
Закон за искористување на пасиштата; 
Закон за измена на Законот за шумите; 
Закон за хидромелиорациогаите системи и за 

искористување на земјиштата во хидромелиорацио-
пите системи; 

Наредба за определување на модуларната голе-
мина за конструктивните височини на катовите на 
станбените објекти на територијата на НР Србија; 

Упатство за начинот на пропишувањето и на-
платата на придонесот за здравствоно осигурување 
на селскостопаноките производители; 

Правилник за полагање на вонредните испити; 
Правилник за дипломскиот ш ш т во училишта-

та за физичка култура. 
Во бројот 16 од 16 април I960 година објавува: 
Препорака за преземања потребни мерки за 

подобрување на хигиенско-технмчката заштита во 
стопанските организации; 
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Уредба за ословување Управа за општонаро-
ден имот; 

Ј ^едба за начинот на користење на републич-
ките средства предвидени за наградување ка науч-
иш1 чте и уметниците; 

Уредба за минималните градежни и хигиенски 
услови на зградите за живеење на село чии прихо-
ди се оданочуваат; 

Одлука за височината на дневниците, надоме-
стокот поради одвоен живот и надоместокот во вид 
на километража; 

Наредба за определување маржа за режан гра-
дежен материјал од ела и смрека во прометот на 
големо; 

Решение за продолжување на работата иа Ре-
публичкиот завод за заштита на културните споме-
ници. 

Во бројот 17 од 23 април 1960 година објавува* 
Уредба за изработката и постапката за донесу-

вање на основните планови за искористување на 
селскостопанокото земјиште и на основните пла-
нови за искористување на хидромелиоративните 
сис -еми; 

Упатство за изработка на ©»оно м еко - т ехничка 
дон умен таци ја; 

Упатство за годишната програма за расооделба 
на водите и за начинот на утврдување на надоме-
стокот на користење на хидромелиорационите си-
стеми за наводнување; 

Решение за денот на почетокот на работата на 
Завгдот за економика на домаќинството; 

Исправка на Конкурсот за давање заеми за ко-
муналии работи (водовод, канализација и електрич-
на мрежа) од средстава на Републичкиот фонд за 
станбена изградба; 

Исправка на Правилникот за полагање вонред-
ни испити. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 13 од 30 март I960 ро-
дина објавуваат: 

Уредба за организацијата и работата »а Држав-
ниот секретаријат за работите на финансиите; 

Уредба за измени и дополненија иа Уредбата за 
обновување Совет за научна работа на НР Хрват-
ска; 

Одлука за височината на дневниците, на надо-
местокот поради одвоен живот од фамилијата и на 
километражата за службениците на републичките 
органи и установи; 

Одлука за нормите на придонесот за кадри во 
стопанството за I960 година; 

Одлука за определување на процентите од го-
дишното задолжување по кои ќе се наплатува да-
нокот на доход во 1960 година; 

Одлука за количините на вино и ракија што 
можат индивидуалните производители во производ-
ствената 1969/60 година да ги потрошат во своето 
домаќинство без плаќање данок на промет; 

Правилник за условите за ословување театри и 
други сценоко-уметнички установи. 

Во бројот 14 од 6 април I960 година објавуваат: 
Одлука за измени и дополненија на Статутот на 

Советот за научна работа на НР Хрватска. 
Во бројот 15 од 13 април 1960 година објавуваат: 
XIII Конкурс за одобрување инвестициони зае-

ми од средствата на Инвестициониот фонд на НР 
Хрватска за унапредување на шумарството на под-
рачјето на кршот на Далмација и Истра. 

Во бројот 16 од 18 април I960 година објавуваат: 
Закон за дополнение на Законот за измена на 

подрачјата на оцштините и околиите во НР Хр-
ватска; 

Наредба за измена на Наредбата за ловостој на 
т р и и за големината на окото на вреќата на крај-
брежните повлечни мрежи за лов на пири; 

Правилник за организацијата и работата на Ге-
одет?хата управа; 

Решение за бришење на називот на местото За-
град како самостојна населба. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 12 од 7 април I960 година објавува: 

Уредба за бесплатен стан и огрев »а наставниот 
и воспитниот персонал; 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње ред сени избори за работнички совети; 

Одлука за определување аконтација на данокот 
на доход и на општинските локални даноци за вто-
рото тримесечје на 1960 година; 

Одлука за нормата на придонесот за кадри во 
стопанството што го плаќаат приватните занаетчи-
ски дуќани во 1960 година; 

Одлука за расподелба на придонесот за кадри 
во стопанството; 

Одлука за височината на дневниците за слу-
жбени патувања, на надоместокот за одвоен живот 
и на километражата за службениците на републич-
ките органи; 

Одлука за посебниот додаток за наставниот и 
воспитниот персонал во училиштата и во другите 
воспитни и образовни установи; 

Одлука за хонорарите во училиштата и во дру-
гите воспитни и образовни установи; 

Одлука за посебниот додаток за наставниот пер-
сонал од определена специјалност во стручните учи-
лишта; 

Одлука за основување Комисија на Извршниот 
совет за молби и жалби; 

Одлука за измени и дополненија на Статутот 
на фондот „Борис Кидрич"; 

Решение за именување претседател, членови и 
секретар на Комисијата на Извршниот совет за 
молби и жалби; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател, членови и секретар на Комисијата за вер-
ски прашања на НР Словенија; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Дисциплинскиот суд на НРС како дисциплин-
ски суд од I степен и членови на Вишиот дисци-
плински суд како дисциплински суд од II степен; 

Решение за определување претставник на Из-
вршниот совет и за определување на организациите 
што определуваат претставници во органите на 
Селчжо<Г10панск)0-шуадарската комора на НРС; 

Решение за именување директор за Вишата те-
хничка школа во Марибор; 

Наредба за определување на установите што 
можат да имаат службеници со звање научен сора-
ботник, виши научен соработник и научен советник; 

Наредба за пропишување и наплатување на 
придонесот за фондовите на здравственото осигу-
рување на оелокостопанските производители; 

Наредба за дополнение на Наредбата за стопан-
ските дејности што им се сродни на занаетите; 

Решение за измена на Решението за именување 
околиски изборни комисии за избори .на одборници 
на народните одбори во НР Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 13 од 31 март 1*960 година 
нема службен дел. 

Во бројот 14 од 8 април 1960 година објавува: 
Уредба за држењето на овчарски кучиња; 
Одлука за утврдување срокот за распишување 

избори за работнички совети на стопанските прет-
пријатија; 
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Одлука за максималниот план за сечење во шу-
мите на општонародниот имот според намената и 
видот на дрвјата; 

Одлука за минималниот план на сечењето за 
снабдување на населението со дрва од шумите на 
ошптанародниот имот; 

Одлука за минималниот план на шумоко-од-
гледните работи во шумите на општонародниот имот 
за одделни органи на управувањето; 

Решение за измена на Решението за ословува-
ње Сервис за вршење превозни услуги на репу-
бличките органи и установи; 

Решение за укинување на IV гимназија во Са-
раево: ^ 

Решение за престанок на работата на Ревизио-
ниот завод на НР БиХ во Сараево; 

Решение за разрешување и назначување репу-
публички функционери; 

Решение за разрешување од должноста на по-
мошникот директор на Заводот за стопанско пла-
нирање на НР БиХ; 

Решение за назначување јавен правобранител. 

Во бројот 15 од 15 април I960 година нема слу-
жбен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 10 од 30 март I960 година обја-
вува: 

Правилник за внатрешното работење во околи-
ските. окружните и окружните стопански судови. 

Во бројот 11 од 9 април 1960 година објавува! 
Одлука за разрешување на судија на Окружни-

от суд во Скопје; 
Резолуција за извештајот на Извршниот совет 

за работата во 1969 година; 
Уредба за заштита од пожар во стопанските ор-

ганизации и установите; 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за организацијата и работата на Советот за 
народно здравје на НР Македонија; 

Одлука за одредување случаи во кои необрабо-
теното земјиште не се става под присилна управа; 

Одлука за основање Комисија за претставки и 
поплаки на Извршниот совет; 

Одлука за овластување секретарот на Извршни-
от совет да донесе Правилник за давање на кори-
стење станови со кои располага Извршниот совет; 

Одлука за платите на државните секретари и 
службениците на други определени положам; 

Одлука за установување посебен додаток на 
службениците на положај продекан и декан на ф а -
култетот, проректор и ректор на Универзитетот; 

Одлука за износот на дневниците за службени 
патувања, надоместокот за одвоен живот и кило-
метражата; 

Решение за утврдување листа на земјоделски 
стручњаци; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за молби и поплаки на Извршниот 
совет; 

Правилник за висината на надоместокот за ко-
ристење на ловиштата; 

Наредба за одредување заштитен и незаштитен 
дивеч; 

Решение за отштетен ценовник за сторената 
штета на заштитениот дивеч; 

Исправка на Наредбата за одредување на мар-
жа во прометот на големо за резана граѓа од ела и 
смрека; 

Исправка на Правилникот за вршење на спорт-
ски риболов. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
' во бројот 7 од 31 март I960 година објавува: 

Уредба за организацијата и работата на Држав-
ниот секретаријат за работите на финансиите на 
НР Црна Гора; 

Уредба за организацијата и работата на Хидро-
метеоролошкиот завод на НР Црна Гора; 

Уредба за определување на републичките ма-
тични управни органи за прашањата на стручното 
оспособување на кадрите во НР Црна Гора; 

Уредба за ословување Сеизмолошка станица во 
Титоград; 

Одлука за дневниците и за надоместокот пора-
ди одвоен живот од фамилијата и за кидам стра-
жата на службениците на републичките органи во 
НР Црна Гора; 

Одлука за утврдување на работните места на 
кои првенствено треба да се запослуваат инвалиди 
на трудот; 

Одлука за условите за користење на средства-
та на Општествениот инвестиционен фонд на НР 
Црна Гора за I960 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

228./11равилник за измени и дополненија на 
Правилникот за извршување на Законот 
за данокот на личниот приход на граѓа-
ните — — — — — — — — — 349 

229. Наредба за- височината и начинот на утвр-
дување на трошоците во постапката за 
облог со данок на личниот приход на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 350 

^30./Наредба за придонесите што стопанските 
" организации им ги плаќаат на коморите, 

стручните здруженија, заедниците и за-
г - .дружните сојузи — — — — — — 351 
231>лНаредба за дополнение на Наредбата за 

. издатоците извршени на лица во работен 
однос што се признаваат како материјал-
ни трошоци на стопанските организации 355 

232. Наредба за измени на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги — — — 355 

233. Правилник за економско-техничката до-
кументација на инвестиционата програма 
за подигање интензивни култури на дрвја 
од голем и брз прираст — — — — — 356 

234. Упатство за измена и дополнение на Упат-
ството за примена на одредбите од Пра-
вилникот за оценување на службениците 
на здравствените установи врз службени-
ците од ветеринарната струка запослени 
во ветеринарните установи — — — — 357 

235. Решение за пуштање во оптек на доплатеа 
поштенска франко и порто марка по повод 
„Неделата на Црвен крст" во 1960 година 357 

236. Решение за југословенските стандарди за 
подвижни мерила — — — — — — 358 

237. Решение за југословенските стандарди за 
гранични мерила за дупки — — — — 358 

238. Измена на XXXVII Конкурс за давање ин-
вестициони заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за изградба, 
реконструкции и проширување на капа-
цитетите за производство на електрична 
енергија — — — — — — — — 358 
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