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37. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за пе-
тарда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 5 од Законот за надлежно-
ста на народните одбори на општините и околиите, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

Член 1 
Во Уредбата за данокот на доход („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 56/53, ЗЈ/54, 48/54, 55/54 и 1/56) 
членот 4 се менува и гласи: 

„Данокот на доход се обложува по прогресивни 
норми. 

Нормите на данокот на доход од, самостојните 
Занимања и од имотот можат да бидат и пропорцио-

н а л н и и различни според категориите на даночните 
обврзница или според видовите на извориве на 
приходите." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Нормите ка данокот на доход од селското сто-

панство се определуваат со републичките прописи 
во границите на нормите определени со сојузните 
прописи. 

Нормите на данокот на доход од селското сто-
панство можат да бидат определени по групи око-
лии или по одделни околии. Нбрмите на озој данок 
можат да бидат определени и по групи катастарски 
околии или по одделни катастарски околии. 

Со согласност, од републичкиот извршен совет 
народниот одбор ка околината може да определи: 
норми на данокот ка доход од селското стопанство 
поголеми од нормите определени со републичките 
дописи." 

Член 3 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Нормата на данокот на доход од самостојните 

занимања и од имотот се определуваат со сојузните 
прописи." 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Данокот на доход по поодделни форми се 

плаќа одделно на приходите од селското стопан-
ство, а одделно на приходите од самостојните за-
нимања и од имотот, што даночниот обврзник ќе ги 
Оствари на територијата на Југославија. 

Ако даночниот обврзник има катастарски при-
ход од земјиште на подрачјето на повеќе околии, 
обложениот данок на доход од селското стопанство 
се дели меѓу одделните околии сразмерно на изно-
сот на катастарскиот приход на даночниот обвр-
зник на подрачјето на околиите, и во тие околии 
ве книжи и наплатува 

Ако се определени различни норми на данокот 
на доход од селското стопанство за подрачјата на 
околиите во кои даночниот обврзник има катастар-
ски приход, овој данок му се обложува според нор-
мата која е определена за подрачјето на околијата 
каде што се наоѓа неговото живеалиште. 

Ако даночниот обврзник на подрачјето на по-
веќе околии остварува приходи на кои се плаќа 
данок на доход од самостојните занимања и од 
имотот, обложениот данок се дели меѓу тие околии 
сразмерно на износот на бруто приходот на даноч-
ниот обврзник остварен на нивното подрачје, и во 
тие околии се книжи и наплатува. 

Сразмерниот дел од данокот што се однесува 
на катастарскиот приход од земјиште односно на 
другите бруто приходи остварени на подрачјето на 
околијата во која даночниот обврзник има живе-
алиште се книжи и наплатува во општината во 
која даночниот обврзник има живеалиште, а 
сразмерниот дел од данокот што се однесува на к а -
тастарскиот приход од земјиште односно на дру-
гите бруто приходи остварени на подрачјето на 
друга околија се книжи и наплатува во општината 
во Kojat даночниот обврзник има најголем катастар-
ски приход од земјиште односно во општината во 
која остварил најголем износ на бруто приходи на 
подрачјето на таа околија. 

Одредбите на претходните ставови не се одне-
суваат на случаите во кои данокот на доход се^ 
олака во определен (фиксен) износ или во износ 
кој и1 "одговара на определената норма според про-
метот или бруто приходот и вака наплатениот да -
нок не влијае врз поделбата меѓу околиите на> дано-
кот што е обложен на редовен начин.'* 

Член 5 
Во членот 9 се бришат зборовите: „основниот 

и дополнителниот". 

Член 6 
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако се определени различни норми на данокот 

на доход од самостојните занимања и од имотот 
според категориите на даночните обврзници или 
според изворите на приходите, и ако даночниот 
обврзник има приходи од повеќе извори за кои се 
препишани одделни норми, ќе го плати овој данок 
по нормата- која важи за тие приходи одделно, а 
која му одговара на собирот на приходите од сите 
тие извори, ако со прописите за нормите на дано-
кот на доход не се определи поинаку." 

Во ставот 2 се брише зборот „дополнителниот". 
Ставовите 3 и 4 се бришат. 

Член 7 
Во членот И се брише последниот став. 

Член 8 
Во членот 14 место ставовите 2 и 3 се става нов 

став, кој гласи: 
„Ако според одделните прописи се предвидува 

Јд обивање или губење на некои права врз основ® 
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ка височината на данокот на доход, во даночниот 
цензус, се засметува вкупниот данок на доход без 
неговото намалување до кое доаѓа поради призна-
вање временото ослободување од данокот и поради 
Признавање даночните олесненија, ако со тие про-
стиш не е {определено поинаку." 

Досегашниот став 4 станува став 3. 
Член 9 

Во членот 17 се брише ставот 2. 

Член 10 
Членот 19 се брише. 

Член 11 
Во членот 24 ставот 3 се менува и гласи: 
„Ако закупувачот е стопанска, задружна или 

општествена организација, државен орган, буџет-
ска установа или установа со самостојно финанси-
рање, на износот на закупнината закуподавачот 
плаќа данок на доход од селското стопанство по 
одбивањето 6% од износот на закупнината. 

Ако закупнината се дава во вид на еден дел 
плодови или се дава во натура во други добра или 
во услуги, како износ на закупнината се смета па-
заришната вредност на ти© плодови односно на тие 
добра или услуги." 

Член 12 
Во членот 26 став 1 на крајот на точката 4 ме-

сто зборовите: м— за 20 години" се ставаат две 
точки и се додава: 

„ а) со багрем или друга ниска шума — за 10 
грдине; .. 

б) со ш о к а шума — за 20 години". 
На..крајот,од ставот 2 се бришам запирката и 

зборовите: „зд to само во поглед на данокот што му 
припаѓа иа народниот одбор." 

Во ставот 3 од истиот член се брише зборот 
„дополнителниот" 

Член 13 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Правото ка времено ослободување од данокот 

според претходниот член и правото на даночно оле-
сневме според членот 28 од оваа уредба се оства-
рува со одделна- молба што даночниот обврзник му 
ја предава ка финансискиот орган на народниот 
одбор на околината до 31 март наредната година по 
истекот на годината во која настанале условите за 
ослободувањето од данок односно за даночното оле-
снеле . 

Ако молбата според претходниот став не се 
поднесе благовремено, ослободувањето од данок од-

.носно даночното олеснекие се признава од 1 јану-
ари наредната година по истекот на годината во 
која е поднесена молбата, така што со изминатото 
време да се скратува г пропишаниот срок за траење 
на даночното ослободување односно на даночното 
олеснеше." 

Член 14 
Во членот 2d на крајот на ставот 2 се бришат 

запирката ш зборовите: „и тоа само во поглед на 
данокот што му припаѓа на народниот одбор." 

Член 15 
Во членот 29 став 1 место зборовите: „принос 

од земјиштето" се ставаат зборовите: „принос од 
целото земјиште". 

На крајот на ставот 2 место точка се става за-
пирка и се додаваат, зборовите: „како и согласност 
од финансискиот орган на народниот одбор на око-
лната." 

На крајот на ставот 3 се додава: „Ако намалу-
вањето на катастарскиот приход се однесува на 
поодделни села или градови на подрачјето на оп-
штината, финансискиот орган на народниот оДбот> 
на општината врши отпис на соодветниот дел на 
данокот на доход од селското стопанство по прет-

ходната согласност од финансискиот орган »а на-
родниот одбор на око ли јата." 

Во ст. 4 место зборовите: „на народниот одбор 
на околната" се ставаат зборовите: „на народниот 
одбор на општината". 

Во последниот став од истиот член место збо-
ровите „до републичкиот државен секретар за ра-
боти на стопанството односно до секретарот за ра-
боти на стопанството на автономната единица*4 се 
ставаат зборовите: „до комисијата за даночни жал-
би на народниот одбор на околната", а на крајот 
од истиот став се додава: „Ако по предметот реша-
вал финансискиот орган на народниот одбор на 
околната со давање согласност, жалбата ео истиот 
срок се поднесува до републичкиот секретар за ра-
боти на стопанството." 

Член 16 
Во членот 30 место зборовите: „до финанси-

скиот орган на народниот одбор на околната" се 
ставаат зборовите: „до финансискиот орган на на-
родниот одбор на општината". 

Член 17 
Во членот 31 се брише ставот 2. 

Член 18 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Финансискиот орган на народниот одбор на 

општината на чие подрачје се наоѓа живеали-
штето на даночниот обврзник составува распоред ка 
данокот на доход од селското стопанство и го сврши 
пресметувањето на данокот за секоја година од-
делно, со примена соодветните норми на данокот 
врз утврдените даночни основици." 

Член 19 
Во пленот 33 место зборовите: „финансискиот 

орган на народниот одбор на околната" се ставаат 
зборовите: „финансискиот орган на народниот од-
бор на општината". 

Член 20 
Во членот 36 став 2 се бришат зборовите: „за 

која е предвидена одделна стопа на дополнител-
ниот данок на доход". 

Член 21 
Во членот 37 ставови 1 и 2 место зборовите: „на 

народниот одбор на око ли јата" се ставаат зборо-
вите: „на народниот одбор на општината". 

Член 22 
Во членот 41 став 1 место зборовите: „околии 

јата" се ставаат зборовите „општината". 
Ставот 2 од истиот член се менува и гласи: 
„Зо случајот од претходниот став финанси-

скиот орган на народниот одбор на општината мо-
же да ја определи височината на аконтацијата на 
данокот на доход што обврзникот е должен да ја 
плаќа до конечниот облог со данок." 

Член 23 
Во членот 45* став 3 точката 3 се менува и 

гласи: 
„3) исплатени заработи! и плати на работници-

те и службениците во височина на износот на ко ј 
е пресметан придонесот за социјално осигурување, 
но најмногу во височина на износите определени со 
колективниот договор;". 

На крајот на точката 4 од истиот став место 
точка и запирка се става запирка и се додаваат 
зборовите: „придонес i®o го плаќаат адвокатите 
врз основа на договорот за нивното социјално оси-
гурување, како и придонес што го плаќаат занает-* 
чиите за своето социјално осигурување и за соци-
јалното осигурување на членовите на своите 
милии кај установите при занаетчиските колд зј* 
или кај други слични установи врз основа на до-
броволно осигурување", - -
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По ставот 3 се додава псв став, кој гласи: 
„Како трошоци според претходниот став се 

признаваат и трошоците што биле потребни за 
остварување приходот кој служи за основица на 
придонесот за социјално осигурување според чле-
нот 40 од оваа уредба, како и трошоците што биле 
потребни за остварување приходот во височина на 
придонесот за социјално осигурување што даночни-
от обврзник го плаќа за своето социјално осигуру-
вање и за е оси јал ното осигурување на членовите 
ва својата фамилија." 

Член 24 
Во членот 55 став 1 на крајот на точката 4 се 

додава нова реченица, која гласи: „Ова ослободу-
вање не се однесува ва зградите издадени под 
закуп." 

Член 25 
Во членот 56 став 1 место зборовите: „се осло-

бодуваат од данокот на доход" се ставаат зборовите: 
„времено се ослободуваат од данокот на доход". 

Член 26 
Во членот 59 став 1 место зборовите: „финанси-

скиот орган на околината" се ставаат зборовите: 
».финансискиот орган на народниот одбор на оп-
штината 

Во ставот 2 од истиот член место зборовите: „на 
народниот одбор на око ли јата односно градот" се 
ставаат зборовите: „на народниот одбор на општи-
ната", 

Член 27 
Во членот 60 место зборовите: „на народниот од-

бор на око ли јата" се ставаат зборовите: „на народ-
ниот одбор на општината". 

* Член 28 
Во членот 67 став 1 место зборовите: „Народниот 

одбор на околната" се ставаат зборовите: „Народ-
ниот одбор на општината". 

Во ставот 2 од истиот член место зборовите: „да 
ги ©проведе измените во списоците" се ставаат збо-
ровите: „и да ги спроведе измените во списоците", а 
натамошниот текст од овој став се брише. 

« Член 29 
Во членот 69 на крајот на ставот 2 се додаваат 

зборовите; „на народниот одбор на општината на чие 
подрачје тие приходи се остваруваат." 

Член 30 
Бо членот 70 ставот 1 се менува- и гласи: 
„Даночнава пријава се поднесува до финанси-

скиот орган на народниот одбор на општината на 
чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот 
обк.-зник." 

Во ставот 2 се бришат зборовите: „односно кај 
народниот одбор на општината". 

Член 31 
Во членот 72 став 1 место зборовите: „на народ-

ниот одбор на околната" се ставаат зборовите: „на 
народниот одбор на општината". 

Член 32 
Во членот 76 став 1 место зборовите: „Финанси-

скиот орган на народниот одбор на околината" се 
ставаат зборовите: „Финансискиот орган народ-
ниот одбор на општината". 

Член 33 
Во членот 78 ставот 3 се менува и гласи: 
„Објавувањето на списокот од претходниот став 

со распоредот за одржување јавни расправи ќе го 
изврши финансискиот орган на народниот одбор на 
општината по уобичаен начин и потврдата за него-
вото објавување ќе ја испрати до даночната коми-
сија пред да- почне оваа со работа. Стој список мора 
да биде изложен во општината на јавен увид нај-
малку 10 дена/1 

Член 34 
Во членот 79 ставови 1, 4 и 8 место зборовите: 

„народниот одбор на околината" се ставаат зборовите: 
,/народниот одбор на општината". 

Член 35 
Во членот 80 став 2 м е с т о зборовите: „Народниот 

одбор на околната" се ставаат зборовите: „Народ-
ниот одбор на општината". 

Член 36 
Во членот 88 став 1 се бришат зборовите: „основ-

ниот и дополнителниот'1. 

Член 37 
Во членот 89 ставови 1 и 2 место зборовите: „на 

народниот одбор на околината" се ставаат зборовите: 
„на. народниот одбор на општината". 

Член 38 
Членот 92 се брише. 

Член 39 
Во членот 93 став 2 место зборовите: „на на-

родниов одбор на околината" се ставаат зборовите; 
„на народниот одбор на општината": 

Член 40 
Во членот 95 место зборовите: „на народниот од-

бор на сколи јата" се ставаат зборовите: „на "народ-
ниот одбор на општината" 

Член 41 
Во членот 98 став 1 место зборовите: „финансии 

а т о т орган на народниот одбор иа околината" се ста-
ваат зборовите: „финансискиов орган на народниов 
одбор на општината". 

Член 42 
Во членот 105 став 3 место зборовите: „на на* 

родниот одбор на околината" се ставаат зборовите: 
„на народниот одбор на општината4*. 

Член 43 
Во членот 106 став 1 место зборовите: „еа на-* 

родниот одбор на околната" се ставаат зборовите: 
„на народниот одбор на општината". 

Во истиот член ставовите 2 и 3 се бришат, а до-« 
сегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 44 
Во членот 111 ставови 2, 3 и 4 место зборовите: 

„на народниот одбор на сколи јата" се ставаат збо-
ровите: „на народниот одбор на општината",. 

ј2о ставот 4, по зборовите: „во текот на годи-
ната" се ставаат зборовите: „или ако постои зна-
чителна разлика меѓу даночната норма за текушта 
година и даночната норма според која е извршен 
облогот на данок според кој се плаќа аконтацијата". 

Член 45 
Во членот 115 став 1 место зборовите: „на на* 

родниот одбор на око ли јата" се ставаат зборовите: 
„.на народниот одбор на општината". 

Член 46 
По членот 116 се додава нов член Нба, кој гласи: 
лДароднЛот одбор на околијата може да опре-

дели1 на приходите од издавањето во закуп или во 
пазакуп наме стоките соби да се плаќа данок во па-
ушален износ место данокот кој и' одговара на ви-
сочината на приходите и на определената норма." 

Член 47 
Во членот 117 став 2 место зборовите: „до надле-

жниот финансиски орган" се ставаат зборовите: „до 
финансискиот орган на народниот одбор на општи-
ната". 
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Член 48 
Во членот 118 на крајот од првата реченица на 

ставот 2 место точка се става запирка и се додаваат 
зборовите: „ако со одделни сојузни прописи не е 
определено за даночната основица да служат ме-
сечните или други износи на приходите". 

Член 49 
Во членот 119 став 2 место зборовите: „Надле-

жниот финансиски орган" се ставаат зборовите: „Фи-
нансискиот орган на народниот одбор на општи-
ната". 

Член 50 
Во членот 120 место зборовите: „на народниот 

одбор на сколи јата" се ставаат зборовите: „на на-
родниот одбор на општината". 

Член 51 
На почетокот од чл. 132 се бришат зборовите: 

„стопанската или опште ств ен ата организација или". 
Во точката 1 од истиот став место зборовите: 

„за себеси или за друго физичко или правно лице" 
се ставаат зборовите: „за друго физичко лице или 
приватно нарезано лице". 

По стасот 1 се додава ков став, кој гласи: 
„Со папичка казна според претходниот став ќе 

се казни и стопанската или општествената органи-
зација ако стори некое од приведените дејствија во 
постапката ка присобираше податоци за облог со 
данок на физичко или приватно правно лице." 

Во досегашниот став 2 место зборовите: „од 
претходниот став" се ставаат зборовите: „од прет-
ходните ставови" 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
3 и 4. 

Член 52 
Во членот 133 став 1 место зборовите: „стопанска 

или општествена организација" се ставаат зборо-
вите: „приватно правно лице". 

Член 53 
Во членот 134 место зборовите: „стопанска или 

општествена организација лли приватно лице" се 
ставаат зборовите: „приватно правно лице". 

* 
Член 54 

Во членот 137 се брише ставот 3. 

Член 55 
На крајот на членот 1376 се додава нов став, 

кој гласи: 
„Нема да се ослободи од каева според претход-

ниот став л-ицето што без дозвола на надлежниот 
орган постојано се занимава со вршење услуги или 
ако надоместоците за услугите извршени во текот 
на годината изнесуваат повеќе од 100.000 динари." 

Член 56 
На крајот на чл. 144 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Во секој случај застареноста настапува по исте-

кот на 10 томини од денот кога првпат почнала да 
тече." 

Член 57 
По члениот >45 се додаваат два нови члена кои 

гласат: 
„Член 145а 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство, републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството односно секретарот 
за работи на стопанството на автономната с е -
ница може во текот на редовната постапка за облог 
и на постапката за облог со данок по жалбите да му 

предложи на народниот одбор на општината одно-
сно на око ли јата да ја смени даночната комисија! 
односно комисијата за даночни жалби ако утврди! 
дека таа неправилно работи, и да формира нова ко-
мисија. 

Ако народниот одбор на општината односно на 
околијата не постапи по барањето ка органот од 
претходниот став, тој орган може сам да ја смени 
даночната комисија односно комисијата за даночни 
жалби и да формира одделна комисија што ќе ги 
преземе функциите на сменетата комисија. 

Според одредбите на претходните ставови може 
да постапи и народниот одбор на околијата во по-
глед даночната комисија што ја формирал народ-
ниот одбор на општината ако утврди дека таа не-
правилно работи. 

Член 1456 
Органите од членот 145а како и финансискиот 

орган на народниот одбор на околијата можат во 
срок од 3 години од извршноста на облогот со данок 
на доход да извршат исправка на обложениот данок 
ако врз основа на извештајот од финансискиот 
инспектор, на пријавата од граѓани или на друг на-
чин утврдат дека одредбите на оваа уредба се по-
вредени на штета на општествената заедница. 

Исправката се врши со решение кое мора да 
биде образложено. Тоа решение е конечно и против 
него може да се започне управен спор. 

Претходните одредби на овој член можат да се 
применат и на облогот со данок на доход за 1953, 
1954 и 1955 година." 

Член 58 в 
Во членот 147 став 4 место зборовите: „на народ-

ниот одбор на око ли јата" се ставаат зборовите: „на 
народниот одбор на општината". 

Член 59 
Во членот 148 став I место зборовите: „на. на-

родниот одбор на око ли јата" се ставаат зборовите: 
„на народниот одбор на општината". 

Член 60 
Во членот 149 место зборовите: „на народниот 

одбор на околната" 'се ставаат зборовите: „на на-
родниот одбор на општината". 

Член 61 
Членот 163 се брише. 

Член 62 
Во членот 164 став 3 место зборовите: „во 1952 

и 1953 година" се ставаат зборовите: „пред 1 јануари 
1954 година", а на крајот од истиот став место точка 
се става запирка и се додава: „со тоа што пропиша-
ното време на траењето на даночното ослободување, 
односно на олеснението се скратува со времето изми-
нато до 1 јануари 1954 година". 

Член 63 
Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од 

1 јануари 1956 година. 
По исклучок, одредбите на членот 23 од оваа 

уредба, како и одредбите за надлежноста на поод-
делни органи и одредбите за постапката за облог со 
данскана доход од самостојните занимања и од имо-
тот за 1955 година ео случаите во кои облогот ка 
свој данок се врши по (истекот на даночната година, 
ќе се применуваат и шри облогот на данокот за 1955 
година. л 

Член 64 
Се овластува Секретари;гтот за законодавство ч 

организација на Сојузниот и^вргг.зн совет да из:а, е 
пречистен текст на Уредбата за данокот па доход. 



Среда, 8 февруари 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број б — Старана Зб 

Член 65 
Оваа уредба влегува во сила на 1 Јануари 1956 

година. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 47 
8 февруари 1956 година 

Белград 
/ Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

38. 
Брз основа на чл. 79 тон. 1 и чл. 81 од Уставниот 

закон а во врска со чл. 26 од Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46 и 104/47), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА 

ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 
v Член 1 

Во таксената тарифа на Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46, 104/47, 49/51, 
4/54 и 18/55) тачката 2 од тарифниот број 12 се ме-
нува и гласи: 

„2) за странски државјани: Динари 
а) за влезно-излезна виза 900 
б) за вл езно-из лезна виза во тури-

стички цели — — — — 600 
в) за транзитна виза 3*00 
г) за дупла транзитна виза — 600 
д) за виза за повеќе патувања со 

важност до 3 месеца — — 1800 
г) за колективна виза на колекти-

вен пасош од 5—50 лица, ако со од-
делен аранжман за одделни земји 
не е предвидено поинаку 900 
и уште за секо лице по— — — 150 

е) за излетничка виза со важност до 
2 дена 150" 

Во тарифниот број 12 на Таксената тарифа се 
внесува нова забелешка V, која гласи: 
„Забелешка V 

Се овластува државниот секретар за надвореш-
ни работи, во согласност со сојузниот државен се-
кретар за работи на народното стопанство, да може 
да определи за> издавање визи да се наплатува од 
странски државјани такса во онаа височина колку 
што и органите на нивната држава наплатуваат од 
југословенските државјани за ист вид виза." 

Член 2 
Тарифниот број 29 се менува и гласи: 
„На уверенијата за сопственоста и здравјето на 

добитокот (сточните пасоши), без обѕир иа тоа- дали 
добитокот ќе биде во промет во земјата или, во 
Странство, се плаќа: 

1) за крупен добиток: Динари 
а) за коњи, говеда, биволи, мазги, му-

ли и магарица — 2)00 
б) за ждребица, телиња, биволчиња и 

др. до една година стари 80 
2) за ситен добиток: 

а) за свињи над 80 кг тежина * 150 
б) за свињи од 25 до 80 кг тежина — 80 
в) за свињи до 25 кг тежина, за овци, 

кози, јагниња, јариња, дораснаа 

8) За пренос сопственоста на добитокот врз 
кулецот се плаќа истата такса како и таксата од 
точ* 1 и 2 според видот на добитокот. 

Забелешка I 
За продолжува«* важењето на уверенијата за 

здравјето на добитокот (сточните пасоши) не се 
плаќа такса. 

Забелешка И 
Народниот одбор иа око ли јата може да пропише 

на уверенијата за сопственоста и здравјето на до-
битокот (сточните пасоши) да се наплатува и оп-
штинска такса, и тоа најмногу 20% од таксата од 
овој тарифен број." 

Член 3 
По тарифниот број 60 се додаваат нови наслови 

и нови тарифни броеви, кои гласат: 
„VIII. Такси на возила 

Tap. бр. 61 
На моторните патни возила се плаќа такса за 

одржување јавните патишта годишно: 
- Динари 

1) за товарни автомобили, од секоја 
тона носивост — 15.000 

2) за товарни автомобилски и трактор-
о т приколици, од секоја тона носивост — 4.000 

3) за автобуси, од секое седиште за пат-
ници 1.500 

4) за автобуски приколици, од секое се-
диште за патници 750 

5) за лесни патнички автомобили," од 
50 КС 10.000 

6) за тешки патнички автомобили над 
50 КС 20.000 

7) за мотоцикли: 
а) до 125 кубика 2.000 
б) над 125 до 500 кубика 3.000 * 
в) над 500 кубика — — — 4.000 > 

8) за специјални возила — — — — — 20.000 
9) за трактори: 

а) до 30 КС 10.000 
б) над 30 КС 15.000 

Забелешка I 
Таксата по овој тарифен број се плаќа во готови 

пар:-. 
Стопанските организации ја -плаќаат таксата од 

овој тарифен број во две еднакви.*рати, и тоа едната 
половина — за прво по лу годиште до 15 јануари, а 
вотората половина — за второ полу годиште до 15 
јули. По исклучок, за (првото полугодиште за 1956 
година стопанските организации се должни да ја 
платат таксата најдоцна до 31 ма,рт 1956 година. 

Другите иматели на патни и моторни возила ја 
плаќаат таксата од овој тарифен број во цел износ 
при редовната годишна регистрација на моторните 
патни возила според важечките прописи. 

Забелешка II 
Наплатата на таксата според овој тарифен број 

од стопанските организации ја врши финансискиот 
орган на народниот одбор на општината според од-
редбите на заедничките забелешки кон тарифните 
броеви 62—бб од оваа тарифа, и тоа врз основа на 
евиденцијата установена со пописот еа моторните 
возила на сите сопственици односно иматели. 
Забелешка III 

Ако моторното возило ќе биде отуѓено во текот 
на годината, по регистрацијата, новиот сопственик 
огнасно имател га моторното возило кој не ужива 
тг.ксено о-стгоботу- .̂тБе н.ѕ-ма да ја плати таксата • 
според овој тарифен број ако докаже дека пора-
нешниот сопственик односно имател ја платил так-
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сата за годината односно за полугодиштето во кое 
настанала промената на сопствеништвото. 

Забелешка JV 
Не се плаќа таксата според овој тарифен броз: 
1) за автобусите и нивните приколици и за тро-

пејбусите во јавниот градски сообраќај; 
2) за моторните патни возила на дипломатските 

п конзуларните претставништва на странски држави, 
под услов оваа повластица да е договорена или да 
постои реципроцитет; 

3) за моторните возила што служат за потребите 
на единиците на Југословенската народна армија и 
еа потребите на Народната милиција; 

4) за трактор ите на селскостопанските добра, 
»ем јод ел ските задруги и селскостопанските установи 
регистрирани како претпријатија или како установи 
со самостојно финансирање. * 
Забелешка V 

Народни!е одбори на околиите можат да пропи-
шат на возилата од овој тарифен број да се напла-
тува и општинска такса во височина од 10% од 
таксата од овој тарифен број. 
iTap. бр. 62 

На затрежнита возила, без обѕир на сопственост, 
се плаќа такса за одржување јавните патишта го-
дишно: 

^1) за двоосовински возила: Динари 
а) до*600 кг носивост 1.600 
б) над 600 кг носивост — — — 2.400 
в) за шпедитерски возила — 6.000 
г) за пајтони — 3.500 

2) за едноооовински коли — — 1.000 
3) за полулајте^ (чези) — — — 2.000 

Забелешка 1 
Сопствениците односно имателите на запрежни 

возила можат да извршат регистрација на овие во-
зила кај надлежниот орган на управата на народни-
от одбор на општината дури откога ќе ја платат 
таксата од овој тарифен број според одредбите на 
заедничките забелешки кон тар. бр. 62—бб од оваа 
тарифа. 
Забелешка II -

Како запрежни возила од овој тарифен број за 
кои се плаќа такса се сметаат оние возила што имаат 
железни осовини и железни шини или гуми на 
»тркалата. 

IX. Ветеринарно-санитарни такси 
Tap. бр. 63 

На работниот (запрежниот) добиток на приватни 
сопственици означен во овој тарифен број се пла-
ќа такса за ветеринарно-санитарна заштита на до-
битокот (ветеринарна такса) годишно и тоа: 

Динари 
1) за полесни волови — за грло — — — ЗОО 
2) за потешки волови — за грло 500 
3) за биволи — за грло ЗОО 
4) за полесни коњи — за грло ЗОО 
5) за потешки коњи — за грло — — — 1.UOO 

Забелешка 1 
Упатство за тоа кои се полесни а з*ои потешки 

волови и коњи, со цел за примена одредбите од 
овој тарифен број, ќе издаде органот надлежен за 
работи на стопанството на народниот одбор на оп-
штината. 
Забелешка II 

Се овластува сојузниот државен секретар за ра-
боти на народното стопанство да го споредел и. ва 

Среда, 8 февруари 1956 

согласност со Сојузниот извршен совет, плаќањето на 
таксата за работниот добиток означен во овој тари-
фен број и за селскостоланските добра, земјоделски-
те задруги и другите органи и организации што 
држат рабогген добиток. 

Tap. бр. 64 
За држање кучиња се плака годишно такса: 
а) во градовите 1.000 ј 
б) во селата — , зоо 

Забелешка I *** 
Подрачјето на градот со цел за примена ка овој, 

тарифен број ќе го определи народниот одбор на 
околната. 

Забелешка II 
Народните одбори на околиите можат да пре -

пишат за држање на кучиња да се плаќа и ол** 
штипска такса. 

Забелешка III 
Таксата од овој тарифен број не се плаќа на ку-

чињата што се употребуваат за водење слепи лица. 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство може да препише ослободување 
од плаќање такса и на кучињата што се употребу-
ваат за други цели. 

Забелешка IV 
Таксата од овој тар. број не се плаќа за кучињата 

на Југословенската народна армија и в« .Народната 
милиција. 

X. Такси на орудијата за производство 
Tap. бр. бб 

Приватните сопственици плаќаат ана следните 
орудија што се употребливи на име такса годишно:] 

Динари 
1) на казани за печење ракија: 

а) со капацитет до 90 литра комина — 2.000 
б) со капацитет над 90—120 литра ко-

мина — — — — — — — — 3.000 
в) со капацитет над 120 литра комина 5.000 

2) на вршачки: 
а) на запрежни вршачки — — — — 2.000 
б) на вршачки со машински (моторен) 

погон: 
аа) со капацитет до 50 кг на час — 6.000 
бб) со капацитет над 500 до 1.5ДО кг 

на час — — — — — — — — 8.000 
вв) со капацитет над 1.500 кг на час 10.000 

3) на воденици на потоци и реки, од се- 4 

кој чифт камења — — — — — — 1.500 ' 
4) на мелници со машински (моторен) 

погон: 
а) од секој чифт камења — — — — 3.000 
б) од секој валјак, вклучувајќи ги и 
прекрулачите и чекиќарите — — — 6.000 

Забелешка: 
Се овластува републичкиот извршен совет во 

границите од 500 до 1.500 динари да може да про-
пише различни износи на таксата од свој тарифен* 
број за одделни категории воденици на реки и по-
тоци од тон. 3) на овој тарифен број. Ако републич-
киот извршен совет не ја (пропише таксата, таксата 
се плаќа според овој тарифен број. 
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XI. Такса на хибридната лоза 
Tap, бр/бб 

Динари 
На ''хибридната лоза се плаќа од секој чокот 

годишно динари — ' — 3—б 
Забелешка: 

Се1 овластува републичкиот извршен: сонет во 
границите, _на износите на таксата од овој тар. број 
да може да пролише за првите лет години такса што 
ќе се плаќа во одделни реони. По истекот на овој 
срок таксата од овој тарифен број ќе изнесува 5 
динари по чокот. 

Ако .републичкиот извршен совет же ја пропише 
таксата 'во смисла на претходниот став, ќе се на-
платува такса во износ од 6 динари за секој чокот. 

Заеднички забелешки кон тарифните броеви 62—бб 
Забелешку „1 

Таксата според тарифните броеви 62—бб од оваа 
тарифа се плаќа во готови пари. 

Таксени ооврзлици се: за такса на запрежните 
возила (тар. бр. 62) — сите сопственици односно 
иматели' на -с^ие возила; за такса- на работниот 
(запрежниот) .' добиток (тар. бр; 63) — приватните 
ошс^цицик,ца работен добиток; за, такса за др-
жања кучиња (тар. бр. 64) — сите држа тели одно-
сно <х>пстѕ&Ни£р1 на кучиња; за такса на орудијата 
од 1 бф.'бб Озд оваа тарифа приватните соп-
ственици; за такса на хибридните лозја (тар. бр. 
бб) — сите иматели на хибридни лозја без обѕир 
дали се во приватно или општествено сопствени-
штво.,,.,,.;.^ <; 

Таксата од тар. бр. 62 и 63 од оваа тарифа не се 
плаќа на запрежните возила и работниот' добиток 
што слхздеодвда ̂ потребите на единиците на Југо-
словенската народна армија и за потребите на На-
родната милиција. 

' е1'-белободувања од плаќањето на такси, 
пропшлаии кон одделни тарифни 

броезд^^нема да се применуваат во поглед таксата 
од тар, бр. 61 до бб од оваа тарифа. 
За бел ешка Ш 

Таксените обврзници од тарифните броеви 62— 
бб од "оваа тарифа се должни да ја платат таксата 

тие тарифни броеви најдоцна до 15 
март секоја година. По исклучок, за 1956 година 
таксените обврзници се должни да ја платат оваа 
•таксЅ '-најдоцна до 30 април 1956 година. 

Бо слу чај на здобиваше имот по извршениот 
попис, таксениот обврзник е должен да ја плати 
таксата во срок од 15 дена од соопштувањето на 
одмерената такса. 
Забелешка IV 

Наплатата на таксата од тарифните броеви 62 
—бб од оваа тарифа ја врши финансискиот орган 
на, .народниот о#бор на онаа општина на чие под-
рачје сопствентпзите односно имателите на добито-
кот и имотот означен во овие тарифни броеви имаат 
свое живеалиште, односно каде што им се на-
оѓа »седиштето на ду ќано!' или на претпријатието. 

По исклучок, наплатата на таксата на хибрид-
ните лозја според тар. бр. бб од оваа тарифа ја 
врши финансискиот орган на онаа општина на чие 
подрачје се наоѓа замјиштето засадено со хибрид-
на лоза. 
Забелешка V 

Со цел да наплата таксата според тарифните 
броеви 62—бб од оваа тарифа, финансискиот орган 
на народниот одбор на општината е должен да 
установи евиденции за таксените обврзници и имо-
тот означен во овие тарифни броеви, на подрачјето 
Ш општината и тоа одделно: 

1) евиденција за сите иматели односно сопстве-
ници на запрежни возила (тао. бр. 62); 

2) евиденција за приватните сопственици и дру-
гите иматели на запрежен добиток (тар. бр. 63); 

3) евиденција за сопствениците односно имате-
лите иа кучиња (тар. бр. 64); 

4) евиденција за приватните сопственици: 
а) на казани за печење ракија; 
б) на вршачки; 
в) на воденици на потоци и реки; 
г) на мелници; 

5) евиденција за солствеништвото на хибридни 
лозја со ознака »а површините под овие лозја. Оваа 
евиденција се установува врз оскота на податоците 
од катастарската управа односно со попис од стра-
на на финансискиот орган на народниот одбор на 
општината 

Пописот на таксените обврзници и имотот озна-
чен во тар. бр. 62—бб ќе го изврши финансискиот 
орган секоја година до крајот на месецот јануари. 
По исклучок, за 1956 година пописот на таксените 
обврзници и имотот на кој се плаќа таксата ќе се 
изврши до крајот на март 1956 година. 

Ако таксените обврзници по извршениот попис 
прибават имот на кој се плаќа такса според тар. 
бр. 62—бб од оваа тарифа должни се сами да го 
пријават здобивањето со тој имот во срок од 15 
дена од денот 1на здобивањето. 

Таксените обврзници се должни да му ги дадат 
на финансискиот орган и сите други податоци што 
овој ќе ги побара со цел за одмерување и наплата 
на таксата од тар. бр. 62—бб од оваа тарифа. 
Забелешка VI 

Ако сопственикот односно имателот на имотот, 
означен во тарифните броеви 62—бб од оваа тари-
фа, го отуѓи тој имот во текот на годината, и тоа', 
пред или по извршениот попис од страна на фи-
нансискиот орган на народниот одбор на општина-
та (заедничка забелешка V), новиот сопственик 
односно имател нема да. ја плати таксата за годи-
ната во која го прибавил имотот ако докаже дека, 
поранешниот сопственик веќе ја платил таксата 
на истиот имот. 

Ако добитокот, животното и имотот е прибавен 
во второто полу годиште, а на нив порано не е пла-
тена таксата од тарифните броеви 62—бб оД оваа 
тарифа, новиот сопственик ќе плати половина од 
таксата од тие тарифни броеви. 
Забелешка VII 

Финансискиот орган на народниот одбор на 
општината е должен, врз основа на установената 
евиденција за таксените обврзници и имотот на кој 
се плаќа такса според тарифните броеви 62—бб од 
оваа тарифа, да изврши задолжување со пропиша-
ната такса на секој обврзник, и тоа задолжување 
да го внесе во соодветните евиденции. 

До крајот на февруари секоја година финансис-
киот орган на народниот одбор на општината е дол-
жен на секој таксен обврзник да му ̂ издаде писмен 
налог за плаќање на одмерената такса од тар. бр. 
62—бб. По исклучок, за 1956 година финансискиот 
орган еа народниот одбор на општината ќе ш изда^ 
де свие налози најдоцна до 15 април 19Ѕ6 година. 

Налогот за плаќање на таксата мора да содржи: 
износ на таксата што таксениот обврзник има да 
ја плати, на кој вид имот таксениот обврзник плаќа 
такса и во кој срок таксата мора да се плати. Плат-
ниот налог м-ора да биде образложен. 

Кота таксените обврзници се замјоделци, изве-
стувањето за одмерената такса според тап. бр. 62 
—бб од оваа тарифа може да се изврши и со изла-
ггк>е ка jaLcH увиц звапкчнкот распоред за одме-
рените такси, и тоа на начинот како што е опре-
делено за известување земјоделците за облогот со 
данок на доход. Во овој случај срокот за изјава на 
жалба хтротив одмерувањето на таксата тече од 
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последниот ден определен за јавен увид на распо-
редот за одмерените такси. 

За имотот прибавен по извршениот попис фи-
нансискиот орган ќе му издаде платен налог на 
таксениот обврзник во срок од 10 дена од денот на 
поднесената пријава за прибавениот имот односно 
од дознавањето за имотот на таксениот обврзник. 

Против платниот налог таксениот обврзник мо-
же да {изјави жалба во срок од 15 дена од денот 
на врачувањето на платниот налог односно по исте-
кот на последниот ден определен за јавен увид на 
распоредот за одмерените такси. Жалбата му се 
предава на финансискиот орган што ја одмерил 
таксата. 

По жалбите изјавени против одмерената такса 
одлуката ја донесува комисијата за решавање по 
жалбите против облогот со данок на доход на на-
родниот одбор на околијата. 

Жалбата не ја задржува наплатата на таксата. 
Забелешка VIII 

Ако таксениот обврзник не ја плати таксата во 
срокот определен од страна на финансискиот орган 
на народниот одбор на општината, односно во сро-
кот определен во тар. бр. 62—бб од оваа тарифа од-
носно во забелешките кон тие броеви, финанси-
скиот орган ќе ја изврши наплатата на должниот 
износ по присилен пат според Уредбата за присил-
на наплата на данокот и на други буџетски при-
ходи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/53). 

Ла ^благовремено платените износи на так-
в а т а се плаќа интересна норма од 9% годишно. 
Забелешка IX 

Таксените обврзници што не ќе дадат податоци 
,за имотот или не ќе ја платат таксата определена 
во тарифните броеви 61—бб од оваа тарифа во сро-
ковите што ќе ти определи финансискиот орган на 

^мародниот одбор на општината во налогот за пла-
чење на таксата или во срокот определен во јав-
ната покана за плаќање, односно во сроковите 
определени во тие тарифни броеви — покрај редов-
ната такса ќе плати и половина од редовната на 
име зголемена такса. 

Наплатата на зголемената такса ја врши фи-
нансискиот орган на народниот одбор на општината 
истовремено со наплатата на редовната такса. 
Забелешка X 

Се овластуваат народните одбори на околиите 
да а.ожат, сообразно тар. броеви 62—бб од оваа та-
рифа и забелешките кон тие броеви, да заведат 
општинска такса на следниот имот на приватните 

• сопственици: 
а) на бочви, 
б) на уљари, 
в) на рамничарски лозја. 
Републичкиот извршен совет ќе ги определи 

максималните износи на општинската такса која 
народните одбори можат да ја заведат на имотот 
од предниот став." 

Член 5 
Упатство за примена на оваа уредба ќе издаде 

Сојузниот државен секретар за работи на народ-
ното стопанство. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а одредбите 
на чл. 3 ќе се применуваат од 1 јануари 1956 го-
дина. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 50 

7 февруари 1956 година 
Белград 

Претседател на Репу бл ика! а, 
Јосип Броз-Тито. е. Ј>. 

39. 
Врз основа на чл. 7 ст. 1 од Законот за придо-

несот за станбената изградба, Сојузниот извршеа 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Придонесот за станбената изградба се уплату-

ва во фондовите за кредитирање станбенава изград-
ба на општините. 

По исклучок, стопанските организации одреде- -
лени со Уредбата за формирање републички фон-
дови за станбена изградба го уплатуваат*, придоне-
сот за станбената изградба непосредно во „републи-
чките фондови за станбена изградба. 

Член 2 
Народниот одбор на околијата на чие подрачје 

се наоѓаат градови поделени на опшдаѕш, може 
да одлучи да се формира за сите општини на под-
рачјето од еден град единствен градски фонд за 
кредитирање на станбената изградба. 

Во о®ој случај правата што по оваа уредба ти 
има народниот одбор на општината екрема општин-
скиот фонд за кредитирање станбената изградба, 
ги има во поглед градскиот фонд за кредитирање 
станбената изградба градскиот совет односно на-
родниот одбор » а око ли јата. ^ 

Член 3 • VI .V V 
Средствата од наплатениот придонес за стан-

бената изградба не можат да се употребат за други 
цели освен за целите определени со Законот за 
придонесот за станбената изградба. 

Член 4 
Во средствата на општинските фондови »а кре-

дитирање станбената изградба, покра) придонесот 
за станбената изградба, влегува и минересот на 
средствата на фондовите вложени ка ј венците и 
интересот по одобрените заеми од фондои&те, 

Во општинските фондови за кредитирање стан-
бената изградба можат да се внесуваат и сред-
ства: од дотации на политичко-теритОријалип а 
единици; од други приходи што ќе ги оЛфФИМш на-
родната република односно народниот одбО0 на ©ќе-
лијата или на општината, а кои и' припаѓаат на 
републиката, односно на сколи јата или општината; 
од подароци и други приходи. 

Стопанските организации можат делот ед сред-
ствата за самостојно располагање што ќе го опре-
дели нивниот работнички совет да му го дадат на 
општинскиот фонд за кредитирање станбената из-̂  
градба како подарок или заем. 

Со договор меѓу стопанската организација и 
општинскиот фонд мог^е да се определи на кои 
корисници, во границиве на износот кој стопанска-
та организација го уплатила во општинскиот фонд, 
ќе им се дадат заеми. Со овој договор може да се 
определи и начинот и условите за враќање на сред-
ствата дадени на фондот како заем. 

Член 5 
Народниот одбор на општината пред почетокот 

на годината донесува одлука за смерниците за упо-
треба на средствата од фондот за кредитирање 
станбената изградба во текот на наредната година1. 
Предлогот за донесување одлука за смерниците го 
дава управниот одбор на фондот. 

По истекот на секоја година управниот одбор 
на фондот е должен да состави завршна сметка на 
фондот и да му ја поднесе на народниот одбор на" 
општината на одобруван*. Кон завршната сметки 
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се поднесува и извештај за станбената изградба од 
£редсгшата ш фондот во изминатата година. 

Член 6 
Од средствата на фондовите за кредитирање 

станбената изградба во текот на годината можат 
да се даваат »аеми само до височина на остваре-
ните приходи. 

Средствата на фондовите непотрошени во текот 
на една година се пренесуваат во наредната година. 

Член 7 
Општинскиот фонд за кредитирање станбената 

изградба мора да има резерва. 
Височината на резервата се определува со пра-

вилната на фондот. 
Сојузниот-извршен совет може да определи нај-

мал износ на резервата на фондот. 
Член 8 

Средствата на општинскиот фонд за кредити-
рање станбената изградба се вложуваат кај кому-
налната банка, а каде овие не се основани кај На-
родната банка. 
II. Обврзници ца придонесот за станбената изградба 

Член 9 
Придонесот за станбената изградба се должни 

да го пресметуваат и уплатуваат: 
1) стопанските организации; 
2) банките, штедилниците и осигурителните за-

води; 
3) државните органи и установи, како и уста-

новите со самостојно финансирање; 
4) општествените организации, стручните здру-

женија и комори како и нивните установи; 
5) задругите и задружните сојузи и нивните 

установи; 
6) заводите за социјално осигурување; 
7) органите на службата за посредување на 

трудот; 
в) граѓанските правни лица и нивните установи 

и граѓаните што запомнуваат туѓа работна сила; 
9) југословенските државјани запослени во 

странските дипломатски и конзуларни претставни-
штва во Југославија и во организациите со нив 
изедначени (во,странските мисии или во меѓународ-
ните организации и установи чие седиште е во Ју-
гославија и ел.); 

10) југословенските државјани запослени на 
територијата на Југославија кај странски физички 
или правни лица. 

Член 10 
Стопанските организации, банките, штедилни-

ците и осигурителните заводи, државните органи и 
установи ќе го пресметуваат и уплатуваат придо-
несот за ставената изградба: 

1) за сите кај нив запослени лонца; 
2) за учениците во стопанството; 
3) за лицата на задолжителна пракса; 
4) за лицата што времено го прекинале работ-

ниот однос загради упатување на школување или 
на усовршување. 

Член 11 
Претставничките тела на органите на власта го 

плаќаат придонесот за станбената изградба за чле-
новите за тие претставнички тела кои примаат по-
стојана награда или плата за својата работа. 

Член 12 
Општествените организации, стручните здруже-

нија и комори* како и нивните установи, потоа за-
другите и задружните сојузи и нивните установи, 
fee го пресметуваат к уплатуваат придонесот за 
станбената изградба: 

1) за сите кај нив запослени лица и за другите 
лица за кои плаќаат придонес и стопанските орга-
низации (чл. 10); 

2) за избраните лица со постојани должности и 
со постојана награда кај тие организации. 

Член 13 
Заводите за социјално осигурување ќе го пре-

сметуваат и уплатуваат придонесот за станбената 
изградба: 

1) за сите кај нив запослени лица и за другите 
лица за кои го плаќаат овој придонес и стопан-
ските организации (чл. 10); 

2) за сите осигурени лица што примаат пензии 
по кој и да е основ; 

3) за избраните лица со постојани, должности и 
со постојана награда кај тие заводи. 

Член 14 
Органите на службата за посредување на тру-

дот ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот за 
станбената изградба: . 

1) за сите кај нив запослени лица; 
2) за сите лица што се наоѓаат времено вон ра-

ботен однос, а на кои им се исплатува материјално 
обезбедување; 

3) за избраните лица со постојани должности и 
со постојана награда кај тие органи. 

Член 15 
. Граѓанските правни лица и нивните установи 

го плаќаат придонесот за станбената изградба: 
1) за сите кај -нив запослени лица: 
2) за хрбраните липа со постојани должности-

и со.постојана награда кај тие правни лица. 
Како запослени лица се сметаат и учениците 

во стопанството. 
Член 16 

Граѓаните што заложуваат туха работна сила 
го плаќаат придонесот за станбената изградба за 
секое кај нив запослено лице. Како запослени лица 
се сметаат и учениците во стопанството. 

Не се сметаат како запослени лица во смисла 
на одредбите од оваа уредба куќните помошнички 
што живеат во куќата на лицето кај кое се запо-
слени, како и куќните помошнички запослени пре-
ку денот (бединерка и помошничките што времено 
вршат работи во домаќинството, а кои одделни сер-
виси ги упатуваат по барање од домаќинствата. 

Исто така, не се сметаат како запослени лица 
во смисла на одредбите на оваа уредба сазонските 
земјоделски работници. Сојузниот државен секре-
тар за работи на народното стопанство ќе пропише 
кои работници се сметаат како сезонски земјодел-
ски работници. 

Член 17 
Југословенските државјани што се запослени 

кај дипломатски и конзуларни претставништва на 
странски држави и во организации со нив изедна-
чени, или кај странски физички и правни лица 
на територијата на Југославија (чл. 9 точ. 9 и 10), 
сами го плаќаат придонесот за станбената изградба. 

Член 18 
Како запослени лица во смисла на одредбите 

од оваа уредба се сметаат и лицата што работат со 
постојанен хонорар или награда. 

III. Основица за пресметување ва придонесот 
Член 19 

Стопанските организации уплатуваат придонес 
за станбената изградба на исплатените плати, што 
служат како основица за плаќање придонесот за 
социјалното осигурување. 

Придонесот за станбената изградба што сто-
панските организации го пресметуваат врз платите 
што се издвојуваат пред утврдувањето на добив-
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ката, се плаќа од вкупниот приход пред утврду-
ван: его на добивката. 

Придонесот за станбената изградба што стопан-
ските организации го пресметуваат бјрз платите над 
платите според тарифниот правилник, се плаќа од 
делот на добивката што и' припаѓа на стопанската 
организација. 

Член 20 
Кај обврзниците на придонесот за станбената 

изградба приведени во чл. 9 тон. 2—5 од оваа уред-
ба се земаат како основица за пресметување при-
донесот за станбената изградба: 

1) платите (основни и дополнителни во сите 
видови); 

2) постојаните додатоци, постојаните хонорари 
или постојаните награди. 

Ако некој од обврзниците од претходниот став 
исплатува плати на начинот определен за стопан-
ските организации, основицата за пресметување 
придонесот за станбената изградба е иста како и 
ка ј стопанските организации. 

Член 21 
Кај заводите за социјално осигурување и орга-

ните на службата за посредување на трудот се зе-
маат како основица за пресметување придонесот за 
ставената изградба: 

х) за лицата кај нив запослени и за избраните 
лица со постојани должности и со постојана на-
града: 

а) платите (основни и дополнителни во сите 
видови4: 

б) постојаните додатоци, постојани хонорари 
или постојаните награди; 

2) за осигурениците што примаат пензии — из-
носот што им се исплатува на име пензија; 

3) за лицата времено вон работен однос — из-
носот на материјалното обезбедување што им се 
исплатува. 

Член 2.2 
Во основицата за пресметување и плаќање при-

донесот за станбената изградба според чл. 20—22 
од оваа**уредба влегува и паричната вредност на 
примањата во натура. 

По исклучок од претходниот став, во основи-
цата за плаќање придонесот за станбената изградба 
не влегуваат примањата во натура, што според од-
делните прописи влегуваат во материјалните тро-
шоци на стопанските организации и примањата во 
натура на припадниците на Југословенската народ-
на' армија. 

Паричниот еквивалент за поодделни видови 
примања во натура за плаќање придонесот за стан-
бената изградба е ист како и за плаќање придоне-
сот за социјалното осигурување. 

Член 23 
Граѓанските правни лица и нивните установи, 

како и граѓаните што запомнуваат туѓа работна 
сила, ќе го пресметуваат и уплатуваат придонесот 
за станбената изградба според истата основица спо-
ред која го плаќаат и придонесот за социјалното 
осигурување. 

Член 24 
За работниците и службениците обврзници на 

придонесот за станбената изградба, додека се со 
служба во странство или стручно се оспособуваат 
во странство, придонесот за станбената изградба се 
плаќа кота на овие работници и службеници им се 
исплатуваат платите во земјата деломично или во 
целост. Во овој случај придонесот за станбената 
изградба се плаќа од основицата определена во чл. 
20 од оваа уредба. 

Член 25 
За југословенските државјани што се запослени 

кај дипломатски или конзуларни претставништва 

на странски држави или во оргшшзшдии со- k>ib 
изедначени, или: кај странски физички и п р а в ж 
лица на територијата на Југославија — основица за 
плаќање придонесот за станбената изградба е осно-
вицата врз која овие лица го плаќаат данокот на 
доводи од работниот однос според Уредбата за да-
нокот на приходите од работниот однос на лицата 
во служба на органите на странските држави, 
странските и меѓународните организации на, тери-
торијата на Југославија. („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/54). 

Член 26 
Во сите случаи за кои во оваа уредба не е пред-

видена одделна основица за пресметување придо-
несот за станбената изградба ќе се земе истата 
основица за пресметување на тој придонес според 
која се пресметува и придонесот за социјалното 
осигурување. 

IV, Место за плаќање на придонесот 
Член 27 

Средствата од наплатениот придонес за стан-
бената изградба се уплатуваат во фондот за креди-
тирање на станбената изградба на онаа општина на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската 
организација односно седшитето на државниот ор-
ган и установа или на другите обврзници што се 
должни да го плаќаат овој придонес. 

Ако стопанската организација има издвоена са-
мостојна погонска или деловна единица, таа единица* 
ќе го уплатува придонесот за станбената изградба 
во корист иа фондот за кредитирање станбената из-
градба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на издвоената самостојна единица. 

Како самостојна погонска или деловна единица 
во смисла на претходниот став се смета онаа еди-
ница за која е определено да врши самостојно пре-
сметување на вкупниот приход според, одредбите 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54 и 1/56). 

Член 28 
Граѓаните што запослувааат туѓа работна сила 

ќе го уплатуваат придонесот за станбената изград-
ба во корист на фондот за кредитирање станбената 
изградба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа 
нивното живеалиште. Ако овие Обврзници ја вр-
шат дејноста односно занимањето надвор од општи-
ната на чие подрачје имаат живеалиште, придоне-
сот за станбената изградба ќе го уплатуваат во 
фондот за кредитирање станбената изградба наѓ 
снаа општина на чие подрачје ја вршат дејноста/ 
или занимањето. 

V. Срокови за плаќаше и надлежност за уплата 
Член 29 

Обврската за плаќање придонесот за станбената 
изградба за обврзниците што се должни своето фи-
нансиско работење да го вршат (преку банка, стасува 
на денот на подигањето од банката на ст>ед страта 
за исплата на платете. 

За обврзниците на придонесот кои своето фи-
нансиско работење не се должни да го водат преку^ 
банка, обврската за плаќање »придонесот за станбе-
ната изградба стасува последниот ден од оној месец 
за кој се врши исплатата на платите ако исплатата 
на платите е договорена одоазад, а (првиот ден на 
оној месец за кој се врши исплатата на платите 
— ако исплатата на платите е договорена однапред. 

За граѓаните што запомнуваат туѓа работна сила 
обврската за плаќање придонесот за станбената 
изградба стасува месечно. 

Член 30 
Придонесот за станбената изградба што го пла-

ва ат обврзниците кои се должни своето финансиска 



Среда, В февруари 195* ^ - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ про) в — Страна 43 

работеше да го водат преку банка, го наплатува бан-
ката при исплатата на готовината за плати и други 
лични ^примања на кои се плаќа придонес за стан-
бената изградба. 

Член 31 
Обврзниците на придонесот кои своето финан-

. шеко работење не го водат преку банка, должни се 
сам** да го пресметуваат придонесот за станбената 
изградба за своите работници и службеници. 

Пресметаниот придонес обврзниците од претход-
ниот став се должни да го уплатуваат во корист на 
фондот на општината на кој тие средства му припа-
ѓаат, и тоа во срок од 5 дена од денот на извршената 
исплата иа платите односно од стасаноста на придо-
несот за шлаќаље (чл. 29 ст. 2). 

Член 32 
Граѓаните што зажалуваат туѓа работна сила 

должни се за зашилената работна сила сами да го 
пресметуваат и плаќаат придонесот за станбената 
изградба. 

Пресметаниот придонес обврзниците од прет-
ходниот став се должни да го уплатат во корист на 
фондот на општината на кој тие средства му при-
паѓаат И тоа во срок од 5 дена од денот на изврше-
ната исплата на платите односно од стасаноста на 
придонесот за плаќање (чл. 29 ст. 3). 

Член 33 
Лицата запослени кај дипломатски и конзуларни 

претставништва на странски држави и во органи-
зации со нив изедначени или кај странски физички 
и правни лица на територијата на Југославија — 
должни се сами да го плаќаат придонесот за станбе-
ната изградба во сроковите и на начинот како што 
се должни според соодветните прописи да го плаќаат 
данокот на приходите од работниот однос. 

Член 34 
Финансискиот орган на народниот одбор на оп-

штината ќе изврши на своето подрачје попис на сите 
обврзници на »придонесот за станбената изградба 
што се должни сами да го пресметуваат и плаќаат 
рој придонес (чл. 31 и 32). 

Финансискиот орган на народниот одбор на оп-
јштината е должен во срок од 15 дена по истекот 
№ секое тримесечје да изврши контрола на пре-
сметката и ва »плаќањето придонесот за станбената 
изградба од сите обврзници од претходниот став. 

Ако при контролата се утврди дека придонесот 
не е платен во определените срокови, финансискиот 
орган ќе ја изврши наплатата на должниот прадо-
1®ес според прописите, според кои се врши напла-
тата па данокот на доход. 

Член 35 
На неблаговремено платените износи на придо-

несот за станбената изградба се плаќа интерес од 9% 
годишно. 

VI. Одредби за употреба на средствата на фондо-
вите и за управување со фондовите 

Член 36 
До донесувањето на општите прописи за укра-

дувањето со фондовите, во поглед употребата иа 
средствата и управувањето со средствата на фондо-
вите ќе се применуваат одредбите од чл. 37—43 од 
оваа уредба. 

Член 37 * 
Општинските фондови за кредитирање станбе-

ната изградба служат првенствено за давање за«"ми 
за изградба, доградба и довршување на нови стан-
бени зграда 

По исклучок, од општинските фондови можат 
да се даваат заеми и за поголеми поправки на стан-
бените згради што постојат. 

Републичкиот извршен совет може да го опре-
дели најголемиот процент на средствата од општин-
ските фондови за кредитирање станбената изград-
ба што ќе може да се употреби за давање заеми за 
поголеми поправки на станбените згради што по-
стојат. Овој процент може да биде определен раз-
лично за одделни општини односно подрачја. 

Средствата на фондовите се ангажираат и зае-
мите се даваат по одделните барања во износи кои, 
заеедно со средствата на интересентите, се доста-
точни за (потполна изградба, доградба, довршување 
или поправка на станбените згради. 

Член 38 
Од средствата на општинските фондови за кре-

дитирање станбената изградба им се даваат заеми 
за изградба или довршување на нови и за доградба 
или поправка на станбените згради што постојат 
на групи интересенти по следниот ред; 

1) на станбените задруги; 
2) на стопанските организации; 
3) на станбените заедници, а за поправки, до-

градба или довршување на станбените згради што 
постојат на куќните совети; 

4) на установите што имаат својство на правно 
лице; 

5) на политичко-територијалните единици и на 
нивните овластени органи: 

6) на работниците и службениците и други лица 
на чии плати се уплатува придонес за станбената 
изградба. 

Народниот одбор на општината, со согласност 
од народниот одбор на околната, може со решение 
да го определи минималниот и максималниот прз-
иент на средствата од општинскиот фонд за креди-
тирање станбената изградба, што ќе се употреби за 
давање заеми на интересентите од одделните групи 
од претходниот став. 

Ако народниот одбор на општината со решение 
ги определил процентите на средствата од општин-
скиот фонд за одделните групи интересенти, со исто-
то решение може да се предвиди средствата што не 
се искористени од интересентите на поодделни гру-
пи да се употребат за зголемување делот на сред-
ствата определени за други групи интересенти. 

„ Член 39 
Заемите од општинскиот фонд за кредитирање 

станбената изградба можат да им се одобруваат само 
на оние корисници што за станбената изградба ќе 
вложат и дел од сопствените средства. 

Делот на сопствените средства што корисниците 
на заемите се должни да го обезбедат од сопстве-
ните средства за да добијат заем од фондот, го 
определува со одлука Сојузниот извршен совет. 

Максималниот срок за отплатување на заемите 
дадени од општинскиот фонд за кредитирање стан-
бената изградба за изградбата и довршувањето на 
нови и доградба еа станбените згради што постојат 
изнесува 50 години, а за поправката на станбените 
згради што постојат 2о години. За двата видови за-
еми минималниот интерес е \с/о годишно. 

Во границите утврдени во одлуката на Сојузниот 
извршен совет за задолжително вложување соп-
ствени средства за станбена изградба и во претход-
ниот став, со правилата на Фондот се опоеделуваат, 
поблиските услови за давање заеми од општинскиот 
фонд за кредитирање станбената изградба. 

Со правилата на фондот може да се определи 
за поодделни категории корисници да можат да до-
бијат заеми ако вложат и поголем процент сопстве-
ни средства од износот определен со одлуката на 
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Сојузниот извршен совет, срокот за отплатување^ 
на заемот да биде покус од 50 односно 20 години, ка-
ко и интересната норма да биде поголема од 1 % 
годишно. 

Член 40 
Ако корисникот на заемот од општинскиот фонд 

За кредитирање станбената изградба ги употребува 
средствата од дадениот му заем за други цели а 
не за целите определени со оваа уредба, или ако не 
се придржува за сроковите во поглед плаќањето 
ануитетите по дадениот заем, управниот одбор на 
фондот има право да бара наплата на целокупниот 
долг од корисникот. 

Член 41 
Со општинскиот фонд за кредитирање станбе-

ната изградба управува одделен управен одбор, чии 
членови ги именува народниот одбор на општината. 
Во управниот одбор ка општинскиот фонд задолжи-
телно влегуваат: еден чле« на народниот одбор на 
општината, претставник на општинската синдикална 
организација, како и претставници на одделни прет-
пријатија. задруги и општествени организации што 
ги именува народниот одбор на општината. 

Управниот одбор на општинскиот фонд за кре-
дитирање станбената изградба за својата работа му 
одговара на народниот одбор на општината. 

Член 42 
Управниот е диор на општинскиот фонд за кре-

дитирање станбената изградба ги врши особено след-
ните работи: 

1) ги донесува правилата на фондот со согла-
сност од народниот одбор на општината; 

2) пред почетокот на секоја година составува и 
му предлага на народниот одбор на општината плае 
за употреба на средствата на фондот врз основа на 
кој одборот донесува смерници за употреба на сред-
ствата на фондот; 

3) по истекот на секоја година составува и му 
поднесува на одобрение на народниот одбор на оп-
штината завршна сметка на фондот; 

4) ги одобрува договорите по кои се даваат зае-
мите од фондот; 

5) ги врши и сите други работи во врска со 
управувањето со фондот. 

Член 43 
Со правилата на општинскиот фонд за креди-

тирање станбената изградба поблиску се определува 
(начинот на работењето на фондот и условите за 
располагање со средствата на фондот. 

Со правилата на фондот особено се определуваат: 
1) правата и должностите на управниот одбор 

На фондот; 
2) лицата што се овластени за потпишување 

на фондот: 
3) условите за давале заемите (височина на за-

емот, срок за отплатување на заемот, интерес и др.) 
и начинот на давањето на заемите (конкурс или друг 
начин); 

4) начинот и формата на обезбедувањето на да-
дените заеми од фондот; 

5) начинот за составување на планот за упо-
треба средствата од фондот и на завршната сметка 
на фондот 

Правилата на фондот ги одобрува народниот од-
бор на општината. 

Член 44 
Барањата за одобрување заеми од општинскиот 

фонд за кредитирање с^а губена та изградба и се под-
несуваат на банката кај која се вложени средствата 
на фондот. 

Банката ја цени кредитната способност на зае-
мобарателите и понудените обезбедувана за барана 
заем според условите што се определени со Законот, 
за придонесот за станбената изградба!, со одредбите 
на оваа уредба и со трави лата на фондот, и му дава 
мислење на управниот одбор на фондот по секоја 
молба за одобрување заем 

За предлогот на банката одлучува управниот од-
бор иа фондот, и ако го усвои предлогот — заклу-
чува) договор за заем. 

VII« Казнени одредби 
Член 45 

Со парична казна од 10.000 до 1,000.000 динари 
ќе се казни за стопански престап стопанската ор-
ганизација, станбената задруга или установата со 
самостојно финансирање ако средствата од добие-
ниот заем од општинскиот фонд за кредитирање 
станбената изградба ги трошат за други цели а. ке 
за целите определени со оваа уредба. 

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

За водење постапка по стопанските престали од 
претходните ставови надлежен е окружниот стопан-
скиот суд. 

Постапката по стопанските престапи од овој 
членче спроведува според одредбите ита Захо чот 
•стопанските судови („Службен лист па ФНРЈ", 
бр. 31/54). 

Член 46 
• Со парична казна до 1 DO.ООО динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице на државниот орган 
или на установата, како и на станбената заедница 
и на куќниот совет еко средствата од заемите од оп-
штинскиот фонд за кредитирање станбената изград-
ба дадени на политичко-територијалните единици и 
на нивните овластени органи и на станбените заед-
ници и куќните совети ги трошат за други цели а 
не за целите определени со оваа уредба. 

Со парична касна до 500.000 динари ќе се казни 
за прекршок приватното лице и другите корисници 
на заемите од општинскиот Лоед за кредитирање 
станбената изградба- за дејствие од претходниот став. 

V11L Преодни и завршни одредби 
Член 47 

Органите на управувањето на фондовите за кре-
дитирање станбената изградба што се основани во 
околиите, градовите и градските општини со одделни 
права врз основа на одделот 6 главата ХХУП од Со-
јузниот општествен план за 1955 година>, должни се 
најдоцна во срок од 90 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба да состават завршни 
сметки за досегашното работење на тие фондови. За 
оние фондови, во кои дел од приходите уплатувале 
стопанските организации, завршната сметка мора 
да се состави најдоцна во срок од 30 дена од одо-
брувањето на завршните сметки на стопанските ор-
ганизации што се должни да уплатуваат дел од при-
ходите од 'овие фондови. 

Завршните т е т к и на фондовите од претходниот 
став нивните органи на управувањето ќе му ги под-
несат на народниот одбор на околината на чие (под-
рачје се наоѓа седиштето на фондот. 

По одобрувањето на завршните сметки целокуп-
ната актива и пасива на Фондовите од претходниот 
став ќе се пренесе на општинските фондови за кре-
дитирање станбената изградба, на начинот опреде-
лен во чл. 43 од оваа уредба. 

Член 48 
Побарувањата на фондовите за кредитирање 

станбената изградба на поранешните околии* градо* 

4 
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ви и градски општини со одделни права се расно-
делуваат по одобрената завршеа сметка на фондо-
вите на општините на чие подрачје се наоѓаат стан-
бените згради за чија изградба се одобрени заемите 
од укинатите фон ДОЕН. 

Нештрошећите средства и другиот имот на 
истите фондови се расподелуваат меѓу општинските 
фондови за кредитирање станбената изградба врз 
основа еа спогодба на народните одбори на заинте-
ресираните општини, што влегувале во составот 
на поранешната околина (гоад) за чие подрачје бил 
основан укинатиот с^онд. Ако не дојде до спогодба 
за расподелба на непотрошените средства помеѓу 
народните одбори на заинтересираните општини, 
раоподелбата на средствата ќе ја изврши народниот 
одбор на околината. 

Ако заинтересираните општини им [припаѓаат 
на подрачјата на повеќе нови околии, расподелбата 
на непотрошен,ите средства од укинатите фондови 
ќе ја извршат со спогодба народните одбори на тие 
околии. А .ако ^помеѓу овие одбори не дојде до спо-
годба, расподелбата на ^потрошените средства на 
поодделни општински фондови ќе ја изврши репу-
бличкиот извршен совет. 

Пасивата на укинатите фондови се расподелува 
на оние општински фондови за кредитирање стан-
бената изградба ка кои според претходните ставови 
им припаднала активата на фондовите, и тоа сра-
змерно на припаднатата актива за секој фонд. 

Член 49 
Народните одбори на општините односно на око-

лиите должни се управувањето со фондовите за 
станбена изградба што не се у крш ати со оваа уредба, 
да го сообразат коч прописите за буџетите најдоц-
на до крајот на март 1956 година. 

Член 50 
Фондовите при рудниците на јаглен за изградба 

на станови, што се формирани врз основа на од-
редбата на одделот 9 главата XV од Сојузниот оп-
штества план за 1955 година, ќе се ликвидираат 
според состојбата на тие фондови по одобрените 
завршни сметки на рудниците на јаглен за 1955 го-
дина. 

Непотрошените средства на овие фондови руд-
ниците на јаглен ќе. ги употребат за подмирување 
своите обврски настанати во 1955 година во врска 
со изградбата на станови. Ако такви обврски нема 
нешугрошедните средства на фондот им остануваат 
иа рудниците на јаглен како средства .за самостојно 
располагање. 

Ако рудниците на јаглен не можат да ги под-
мират своите обврски настанати во 1955 година во 
врска со изградбата на станови од средствата на 
укинатиот фонд, или ако во врска со изградбата на 
станови на база на фондот во текот на 1955 година 
преземале обврски на повеќе години, управните од-
бори на општинските фондови за финансирање стан-
бената (изградба на очине општини на чии подрачја 
рудниците на јаглен изградуваат станбени згради 
должни се на рудниците на јаглен да им одобрат 
заеми за подмирување обврските »настанати во врска 
со изградбата на станбените згради. 

Член 51 
Контролата над ракувањето и употребата на 

средствата на општинските фондови за кредитира-
ње станбената изградба ја врши финансиската ин-
спекција. 

Член 52 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат одредбите за давање заеми 
на работниците и службениците за станбена изград-
ба од Уредбата за изградба станбени згради на ра-

ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51), Одлуката за давање долгорочни 
заеми за изградба станбени згради и за поправање 
згради што не се вклучени во станбените заедници 
(„Службе« лист на ФНРЈ", бр. 24/54) и Одлуката 
за начинот на уплатата и употребата на средствата 
од фондовите за кредитирање на станбената изград-
ба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55). 

Правата и обврските засновани според пропи-
сите од претходниот став ја задржуваат и натаму 
својата важност и имаат д^ се раоправуваат според 
тие прописи, ако со подоцнежни прописи нема да 
биде поинаку определено. 

Даночните и таксените ослободувања и други 
олесненија предвидени со прописите од ст. 1 на овој 
член ќе се применуваат и за корисниците на заемите 
според одредбите на оваа уредба додеска не бидат 
регулирани со соодветните прописи. 

Член 53 
Поблиски прописи за извршување на оваа уред-

ба, ацо потреба, ќе донесе сојузниот .Државен секре-
таријат за работи на народното стопанство. 

Член 54 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-* 
мечува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 42 
7 февруари 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Ти*о, е. р. 

40. 

Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Законот за при до* 
веоот за станбената изградба, Сојузниот извршен 
совет донесу ва 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
I. Основни одредби 

Член. 1 
Заради успорување изградбата на станбени згра-

ди според стопанските и други потреби во поодделни 
подрачја, во народните републики ќе се основат 
републички фондови за станбена изградба. 

Член 2 
Републичките фондови за станбена изградба се 

самостојни општествени фондови и имаат својство 
на правно лиде. 

Поблиски прописи за органите на управувањето, 
за начинот на управувањето и за работењето на 
(републичките фондови за стамбена изградба ќе 
донесат републичките извршни совети« 

Член 3 
Од средствата на републичките фондови за стан-

бена изградба во текот на годината можат да се 
даваат заеми само до височина на остварените 
приходи. 

Средствата таа фондовите непотрошени во текот 
еа една година се пренесуваат во наредната година* 
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Член 4 
Средствата на републичките фондови за стан-

бена изградба се влагаат кај Народната банка. 
Републичките фондови за станбена изградба 

мораат да имаат резерва. 

II. Средства на фондовите 
Член 5 

Средствата на републичките фондови за стан-
бена изградба се формираат: 

1) од делот на средствата на општинските фон-
дови за кредитирање станбената изградба што ќе 
биде определен со републичкиот општествен план; 

2) од уплатите на придонесот за станбената из-
градба што го плаќаат обврзниците определени со 
оваа уредба непосредно во републичкиот фонд; 

3) од други приходи што ќе ги определат на-
родните републики, а со кои тие располагаат; 

4) од дотации; 
5) од интересот на вложените средства на фон-

довите кај банките и од интересот на одобрените 
заеми од фондовите; 

6) од други разни приходи. 

Член 6 
Делот на средствата на општинските фондови 

за кредитирање станбената изградба што се упла-
тува во републичките фондови за станбена изградба 
изнесува најмногу 30% од тие средства. 

Член 7 
Придонес за станбената изградеа уплатуваат во 

републичкиот фонд за станбена изградба сите сто-
пански организации или нивните самостојни погон-
ски единици за време додека изведуваат работи на 
големи градилишта или кои според природата на 
своето работење времено вршат дејност во разни 
а: е ста. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство, со согласност од Сојузниот извр-
шен совет, ќе определи кои градилишта се сметаат 
за големи и кои стопански организации според при-
родата на своето работење вршат дејност во разни 
места. 

Член 8 
Стопанските организации од оваа уредба ќе упла-

туваат придонес за станбената изградба во репу-
бличкиот фонд за станбена изградба на онаа народна 
република на чие подрачје се наоѓа големо времено 
градилиште односно на чие подрачје стопанската 
организација времено ја врши својата дејност. 

Член 9 
Издвојувањето на определениот дел од средства-

та на општинските фондови за кредитирање стан-
бената изградба што потекнува од придонесите за 
станбената изградба во републичките фондови за 
станбена изградба го врши банката кај која се вло-
жени средствата на општинските фондови и тоа до 
20-иот во секој месец за изминатото време. 

Уплатата на придонесот за станбената изградба 
од страна на стопанските организации определени 
во чл. 7 од оваа уредба се врши според истата осно-
вица, во сроковите и на начинот определен за уплата 
на при потесот за станбената изгоа^ба во општин-
ските фондови за кредитирање станбената изградба, 

III, Употреба на средствата на фондовите 
Член 10 

Средствата на републичките фондови за стан-
бена изградба се употребуваат за давање заеми за 
станбена изградба. 

Член 11 
Од републичките фондови за станбена изградба« 

можат да им се даваат заеми за изградба, доградба 
или довршување на нови и за поправка на станбе-
ните згради што постојат на општинските фондови! 
за кредитирање станбената изградба, на стопанските 
организации и на установите со самостојно финан-
сирање. 

Член lk, 
Условите за давање заеми на општинските фон-

дови за кредитирање станбената изградба, срокот 
за отплатувањето на дадените заеми, како и висо-
чината на интересот на заемите од републичките 
фондови за станбена изградба ќе ги пропише репу-
бличкиот извршен сов ет. 

Член 13 
Органите на управувањето на републичките фон-

дови за станбена изградба можат со општинските 
фондови за кредитирање станбената изградба и со 
други интересенти од чл. 12 на кои им даваат заеми, 
да ги определат со договор условите под кои ќе се 
употребат средствата од заемот одобреа на општин-
скиот фонд. 

Член 14 
Работењето во врска со одобрувањето на заеми, 

како и ану поетската служба по одобрените заеми од 
републичкиот фонд за станбена изградба ги врши 
банката кај која се вложени средствата на* фондот. 

Поблиски прописи за ова работење ќе донесе 
републичкиот извршен совет односно органот кого 
тој ќе го овласти. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 15 

Републичките извршни совети ќе донесат пропи-
си со кои ќе се регулираат правната положба на 'ре-
публичките фондови за кредитирање станбената! 
изградба основани според одредбите на одделот 9 
главата XXVII од Сојузниот општествен план за. 
1955 година, како и односите на тие <Јх>ндови спрема! 
републичките фондови за стамбена изградба форми-
рани врз основа ва оваа уредба. 

Член 16 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја^ 

вувањето во-„Службен лист ма ФНРЈ", а ќе се при-' 
менува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 38 

7 февруари 1956 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

41. 

Врз основа на чл. 79 тон. 6 и чл. 93 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНАТА ИНСПЕКЦИЈА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Се оснива Сојузна инспекција иа трудот како 

самостоен сојузен орган за работи на инспекцијата 
на трудот. * 



Среда, 8 феируаЈШ 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 6 Сарама 47 

Члш 2 
Сојузната интенција на трудот: 
1) го следи извршувањето на сојузните прописи 

и мерките на сојузните органи за уредувањето ра-
ботните односи и условите на работата на лицата 
во работен однос, како и спроведувањето на соју-
зните (прописи за организацијата и работата на сите 
органи на инспекцијата на трудот и им дава упат-
ства на овие органи за работата на спроведување 
приведените сојузни прописи и мерки и за внатре-
шната организација и стручното работење на тие 
органи; 

2) врши стручен надзор над работата на репу-
бличките органи на инспекцијата на трудот; 

3) објавува годишни извештаи и други публика-
ции од областа еа« инспекцијата на трудот. 

Сојузната инспекција на трудот може и непо-
средно да врши инспекција на спроведувањето со-
јузните прописи и мерките на сојузните органи од 
областа на работните односи и работните услови во 
поодделни стопански организации и установи, било 
со учество во работата на органите од нижата ин-
спекција било самостојно. 

Член 3 
Во надлежност на Сојузната инспекција на тру-

дот спаѓаат и сите работи што со Законот за инспек-
цијата на трудот или со одделни прописи се ставени 
во надлежност на Сојузната инспекција на трудот, 
доколку тоа не е во спротивност со одредбите на 
Уставниот закон. 

Член 4 
Со работата на Сојузната инспекција еа трудот 

раководи главен инспектор на трудот, кого што го 
назначува Сојузниот извршен совет. 

За работата на Сојузната инспекција на трудот 
главниот инспектор на. трудот му одговара на Соју-
зниот извршен совет. 

Член 5 
За вршење работи од својата надлежност Соју-

зната инспекција на трудот има потребен број ин-
спектори на трудот и стручни референти. 

Член 6 
Секретарот за прашањата на трудот и работните 

односи на Сојузниот извршен совет, во рамките на 
овластувањата од Сојузниот извршен совет, & дава 
еса Сојузната инспекција на трудот смерници за неј-
зината работа и може да ќ определи извршување иа 
определените задачи од нејзиниот делокруг. 

Член 7 
Сојузната инспекција на трудот има право: 
1) да побара од републичката инспекција на 

трудот, од инспекциите на трудот на автономиите 
единици и од околиските инспекции на трудот да ги 
извршат определените работи од нејзината надле-
жност и за тоа да и поднесат извештај; 

2) да бара од републичките инспекции на тру-
дот извештаи со податоците што и се потребни за-
ради евидентирање состојбата и заради следење 
функционирањето на службата на инспекцијата на 
трудот; 

3) да бара од републичките инспекции на тру-
дот, од инспекциите на трудот на автономните еди-
ници и од околиските инспекции на трудот изве-
штаи за извршувањето на поодделни важни задачи 
од нивната надлежност. 

Член 8 
Внатрешната организација на Сојузната инспек-

ција на трудот и нејзиниот начин на работата ги 
пропишува секрета,рот за прашањата на трудот и 
работните односи на Сојузниот извршен совет со 
согласност од Одборот за социјална политика и на-
родно здравје на Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п« бр. 39 
7 февруари 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, t 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

42. 

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.4 
8/54), а во врска со чл. 13 ст. 2 од Уредбата за орга-* 
низацијата, поодувањето и управувањето со Југо-
словенските пошти, телегоаЛи и телефони („Слу- : 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен:: 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ШТЕДНИТЕ 

ВЛОГОВИ 
Член 1 

Во Уредбата за штедните влогови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/49) по членот 10 се додаваат 
три нови члена, кои гласат: 

„Член 10а 
Одредбите од чл. 2, 3, 9 и 10 на оваа Уредба, во 

кои е зборот за банките, штедилниците и задругите, 
се однесуваат и на Заедницата на стопанските прет-
пријатнија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони. 

Член 106 
Заедницата на стопанските претпријатија на 

Југословенските пошти, телеграфи и телефони за-
должително ги вложува кај Народната банка сред-
ствата што ќе ги присобере по основот на штедните 
влогови. 

Член 10в 
Се овластува Управниот одбор на Заедницата 

на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони со согласност од На-
родната банка и со одобрение од Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет да донесе пра-
вилник за организацијата на поштенско-штедната 
служба и за работењето со штедните влогови." 

Член 2 
, Оваа уредба в лагуна во сила со денот на об ја- ' 

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

P. in. бр. 40 
7 февруари 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. Р-
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43. 
Врз основа на чл. 7 ст. 1 од Законот за придо-

несот за станбената изградба и чл. 39 од Уредбата 
за извршување на Законот за придонесот за стан-
бената изградба („Службен лист ка ФНРЈ", бр". 6/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ 
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИ-
ОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА 

ИЗГРАДБА МОРААТ ДА ГО ВЛОЖАТ ВО 
СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

I. Од општинските фондови за кредитирање 
станбената изградба можат да им се одобруваат 
заеми на корисниците определени со Уредбата за 
извршување на Законот за придонесот за станбената 
изградба '„С - жс> т лист на ФНРЈ", бр. 6/56), кои 
за изградба, доградба или довршување на нови или 
за поправка на станбените згради што постојат ќе 
вложат и дел од сопствените средства според прет-
сметковната вредност на работите, а кој изнесува 
најмалку: 

1) за станбените заедници и куќните совети 
— 5 '/е; 

2) за установите што имаат својство на правно 
лице и за политичко-територијалните единици и 
нивните овластени органи — 15%; 

3) за сите други корисници — 25%. 
II. Народниот одбор на општината со согласност 

од народниот одбор на околијата може за поодделни 
групи интересенти да пропише и поголем процент 
сопствени средства за вложување во станбената из-
градба како услов за добивање заеми. 

Ш. Корисниците на заемите можат да ги обезбе-
дат сопствените средства како услов за добивање 
заеми или во готови пари, или во материјал или во 
работна рака. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист i:a ФНРЈ". 

P. п. бр. 49 • 
7 февруари 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, 

Вељко Зековић е. p. 
Потпретседател, 

Светозар Вукмановић е. р. 

на даночни основици даночна норма 4 

над до најмалку назмн< 
120.000 160.000 15 26 
100.000 200.000 17 29 
200.000 250.000 19 32 
250.000 300.000 21 35 
ЗОО.ООО 400.000 24 38 
400.000 500.000 27 41 
500.000 600.000 30 44 
600.000 700.000 35 44 
700.000 40 44 

44. 

Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 
од Уредбата за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 

1956 ГОДИНА 
I. Републичкиот извршен совет ќе ги определи 

нормите на данокот на доход од селското стопанство 
во границите на следните даночни норми: 

на даночни основици даночна норма % 
над до најмалку најмногу 

30.000 10 15 
30.000 50,000 11 17 
50.000 80.000 12 20 
80.000 120.000 13 23 

На даночните основици во рамките на еден 
распон на даночни основици од ст. 1 на овој оддел 
можат да се определат повеќе даночни норми. 

Републичкиот извршен совет може да ги опре-
дели нормите на данокот на доход од селското сто-
панство за целата територија на републиката или 
одделно за групи околии или за одделни околии. 
Нормите на данокот на доход од селското стопан-
ство можат да бидат определени и за групи ката-
старски околии или за одделни катастарски околии. 

И. Данокот на доход од самостојните занимања 
и од имотот, освен во случаите за кои со оваа 
одлука се определени поинакви нопми на данокот 
или данок во постојанен износ, ќе се обложува! 
според следните норми: 

на даночната основица се плаќа на име данок 
Над до 

30.000 12% од износот Динари: 
20.000 50.000 3.600 + 17% над 30.000 
50.000 80.000 7. ООО + 19% 50.000 
80.000 120.000 12.700 + 22% „ 80.000 

120.000 160.000 21.500 + 26% „ 120.000 
160.000 200.000 31.900 + 35% „ 160.000 
200.000 250.000 45.900 + 38% „ 200.000 
250.000 300.000 64.900 + 42% „ 250.000 
300.000 400.000 85.900 + 46% „ 300.000 
400.000 500.000 131.900 + 50% „ 400.000 
500.000 600.000 181.900 + 54% „ 5СО.ООО 
600.000 700.000 235.900 + 58% „ 600.000 
700.000 800.000 293.900 + 6*% „ 700.000 
800.000 900.000 354.900 + 64% „ 800.000 
900.000 1,000.000 414.900 + 67% „ 900.000 

1,000.000 481.900 + 70% „ 1,000.000 

JTI. Данокот на доход во постојанен износ се 
наплатува од носачите, тестерашите, уличните про-
давачи на весница, среќки и други производи, од 
чистачите на чевли што работат без постојано ра-
ботно место (локал), од занаетчиите и другите лица 
што се занимаваат со вршење услуги без постојано 
работно место (локал), како и од другите лица што 
се занимаваат со слични работи претежно со упо-
требата на телесна работна сила. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе ги определи категориите на 
занимањата и условите за плаќање данок на доход 
во постојанен износ од страна на лицата што се 
занимаваат со работите од претходниот став и со 
други слични работи. 

Начинот и постапката за утврдување данокот 
•во постојанен износ се регулира со републичките 
прописи, согласно Уредбата за данокот на доход. 

Височината на данокот на доход во постојанен 
износ по категории даночни обврзници ја опреде-
лува народниот одбор на околната. 

Дано 1&ите обврзници кои плаќаат данок на до-
ход во постојанен износ не плаќаат данок на 
промет. 

Данокот на доход во постојанен износ што го 
плаќаат лицата што се социјално осигурени по 
основот на сегашниот или поранешниот работен од-
нос и лицата што остваруваат приходи изедначени 
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со приходите од работниот однос, не влијае на нив-
ните права врз основа на социјалното осигурување 
(правата на прием на додатокот на деца и други 
права). 

IV. Данокот на доход по норма од прометот или 
од бруто приходот се плаќа: 

1) на приходи од патенти, изуми и технички 
усовршувања; 

а) до 50.000 динари по нормата од 10% 
б) до 100.000 „ „ 1 5 % 

в) до 200.000 „ „ 20% 

г).до 400.000 „ „ 2 5 % 

д) над 400.000 „ „ 30% 
Ако приходите од патенти, изуми или технички 

усовршувања ги примаат работници и службеници 
или членови на задруги врз основа на свои про-
најдоци, изуми или технички усовршувања, или 
ако тие приходи ги примаат наследниците на овие 

•ф до 5.000 динари месечно 3% 

лица според основот на наследство или примате-
лиге на подарок според основот на подароци од 
овие лица, данокот се плаќа според нормите од 
претходниот став намалени за 50%; 

2) на приходите од згодитоци во обложувања и 
во други игри на среќа — според нормата од 15%; 

3) на приходите од продажба на лозови на Ју-
гословенската лотарија од страна на лица што се 
во договорен однос непосредно со Југословенската 
лотарија или со нејзините застапништва — според 
нормата од 10%; 

4) на приходите на договорните застапници на 
Државниот осигурителен завод кои со тој Завод 
не се во работен однос — според нормата од 10%; 

5) на приходите на транспортните и крајбрежни-
те работници кои не се во постојанен работен однос 
— според нормата од 5%; 

6) на приходите од дополнителниот работен од-
нос и од хонорарната работа, и тоа: 

а) на приходите од дополнителниот работен од-
нос што се определени во месечен износ или по 
работен час за хонорарна работа, освен случаите 
наведени долу под б) и в): 

на,. 

6.000 ѕ> 1 5 0 + 4% од износот над 5.000 динари 
8.000 »> п 1 9 0 + 6%„ 6.000 

10.000 V It 3 1 0 + 8% * „ 8.000 
12.000 м if 470 + 10% 10.000 
15 ООО »> it 6 7 0 + 13% 12.000 
20.000 „ it 1.060 + 18% 15.000 
25.000 it if 1.960 + 23% 20.000 
30.000 » » 3.110+28% 25.000 
30.000 ! II it 4.510 + 30% 

Според горните норми се плаќа данок и на при-
ходите што во текот на еден месец ќе ги остварат 
стенографите и дактилографите според ефектот на 
работата; 

б) на приходите на проектанти што тие ги 
остваруваат од други стопански организации, ор-
гани или установи како надоместок за проектите 
изработени според одделен договор: 

над до се плака на име данок 
10.000 20% од износот Динари 

10.000 20.000 2.000 + 25% над 10.000 
20.000 50.000 4.500 + 29% а 20.000 
•50.000 100.000 13.200 + 33% а 50.000 

100.000 150.000 29.700 + 36% 100.000 
Ш.000 200.000 47.700 + 38% »> 150.000 
209.000 250.000 66.700 + 40% tt 200.000 
250.000 300.000 86.700 + 42% f i> 250.000 
300.000 350.000 107.700 + 44% tt 300.000 
350.000 400.000 129.700 + 46% »» 350.C00 
400.000 500.000 152.700 + 49% it 400.000 
500.000 600.000 201.700 + 52% 31 500.000 
600.000 700.000 253.700 + 55% tt 600.000 
700.000 800.000 308.700 + 58% It 700.000 
800.000 900.000 366.700 + 60% It 800.000 
900.000 1,000.000 426.700 + 62% tt 900.000 

1,000.000 488.700 + 60% tt 1,000.000 

Данокот според горните норми се плаќа спрема 
височината на приходот остварен по еден договор. 
Ако за . една зделка се склучени повеќе договори 

данокот се пла^а според височината на приходите, 
по сите договори за една зделка; 

в) на приходите од аквизитерска дејност за 
прибирање огласи и на приходите остварени со 
прибавување реклами што се истакнуваат на опре-
делено место или се објавуваат на друг начин: 
ка годишната даноч. основица 
над го 

се плака на име данок 

10.000 10% Дин 
10.000 20.000* 1.000 + 15% од износот над 10.000 
20.000 50.000 2.500 + 20% 20.000 
50.000 100.000 8.500 + 25% 50.000 

100.000 200.000 21.000 + 35% „ 100.000 
200.000 300.000 56.000 + 45% „ 200.000 
300.000 400.000 101.000 + 55% „ 300.000 
400.000 500.000 156.000 + 65% „ 400.000 
500.000 221.000 + 70% „ 500.000 

Данок според горните норми се плака и на 
приходите од аквизитерската дејност на присоби-
р а н а огласи и реклами што не се сметаат како 
приходи од дополнителен работен однос; 

г) на другите приходи: 
на годишната даноч. основица се плаќа на име данок 
над до 

Дин. 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
150.000 
200.000 

10.000 
10.000 20.000 
20.000 50.000 
50.000 100.000 

100.000 150.000 
150.000 200.000 
200.000 

10% 
1.000 + 15% 
2.500 + 20% 
8.500 + 28% 

22.500 + 36% 
40.500 + 44% 
62.500 + 50% 

од износот над 
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7) на приходите од превозника дејност како 
споредна дејност во селското стопанство, примени 
од државни органи и установи, од установи со с а -
мостојно финансирање, од стопански, задружни и 
општествени организации и од приватни лица што 
се должни да водат деловни книги: 
до 10.000 динари годишно по нормата од 20% 

20.000 „ „ „ 21% 
22% 50.000 

100.000 
150.000 
200.000 

од еден исплатагѓел 
на годишниот приход 

над до 
50.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 

30.000 
50.000 
30.000 

120.000 
160.000 
200.000 

25% 

ДО 

жад 
8) 

250.000 динари годишно по нормата од 
300.000 }> „ 

26% 
21% 

350.000 „ „ „ 2875 
400.000 „ „ „ 29/» 
400.000 „ „ „ 30% 
ка приходите од вршење други услуги на 

државните органи и установи, на стопански, задру-
жни и општествени организации и на приватни! 
лида што се должни да водат деловни книги, ако 
примѕателите на овие приходи немаат постојани: 
дуќани, та и во случај ако плаќаат данок во посто-
јанен износ: 

се плака на име данок 

15% 
4.500 + 20% 
6.500 + 25% 

16.000 + 30% 
28.000 -1-35% 
42.000 + 40% 
58.000 + 50% 

од износот кад 30.000 динари 
50.000 „ 
80.000 „ 

120.000 „ 
160.000 „ 
200.000 м 

9) на приходите од забавни дуќани што пату-
ваат и од приредување приредби — според нормата 
од 15%. 

На приходите на кои конечно се пресметува и 
»плаќа данокот на доход во процент од прометот 
јили бруто приходот според одредбите од одделот 
? IV на оваа одлука не се плаќа данок на промет, 
[освен на надоместокот за вршење градежни услуги 
•ји на приходите од забавните дуќани што патуваат 
; и од приредување приредби. 

При пресметувањето на данокот на доход на 
• приходите од градежни услуги и од забавни дука-
I ни што патуваат и од приредување приредби, 
, вкупната даночна основица на данокот на доход 
се намалува за соодветните износи на данокот на 

' промет. 
Народните одбори на околиите не можат да 

воведуваат општински данок на промет на прихо-
; дите од цревозничка дејност како споредна дејност 

во селското стопанство на кои се плаќа данокот 
според точ. 7 од овој оддел. 

Данокот на доход што конечно се пресметува и 
наплатува во процент од бруто приходот или про-
метот според одредбите од одделот IV, не влијае врз 
здобивањето и губењето на правата што се зависни 
од височината на данокот на доход. 

V. Данокот на доход на повремените приходи 
и на приходите што не биле оданочени во поране-
шните години (чл. 90 и 122 од Уредбата за данокот 
на доход), се плаќа според следните норми: 
на даночната основица се плаќа на име данок 

до 50.000 
100.000 
200.000 

„ 300.000 
400.000 
600.000 

„ 800.000 
1,000.000 

над 1,000.000 

VI. Данокот па употребата на туѓа работна сила 
се плаќа според нормата од 5% за еден работник 
за една година. 

УП. Данокот на фактичната даночна основица 
не може да биде поголем од данокот според најбли-
ската пониска даночна норма на нејзината најви-

сока основица, наголемен со разликата меѓу ф а к -
тичната даночна основица и највисоката основица 
ва која се применува непосредно пониска даночна 
норма. 

VJIL Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува: 

1) во поглед данокот што се наплатува преку 
запирање при исплатата на приходите од денот на 
нејзиното влегување во сила, со тоа што при утвр-
дувањето на нормата што е определена според го-
дишната даночна основица или според приходите 
по еден договор или една зделка се земаат во оглед 
и приходите што се исплатени до влегувањето во 
сила на оваа одлука и така утврдената норма да се 
применува на приходите што ќе бидат исплатени! 
по влегувањето во сила на оваа одлука; 

2) во другите случаи — од 1 јануари 1956 го-

Р. п. бр. 48 
8 февруари 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,. 
Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић с р. 

45. 

Врз основа на чл. 31 ст. 3 од Уредбата за ра -
скол елба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), 
Сојузниот извршен? совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊА НА ПЛАТАТА ЗА ВРЕМЕ 

НА ПРЕКИН ВО РАБОТАТА 
I. Во Одлуката за надоместувања на платата 

за време на прекин во работата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/55) се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) Точката 1 се менува и гласи: 
,ДСако прекин во работата што на стопанската 

организација, во смисла на чл. 31 тсч, 5 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот гч:л:-од на стопан-
ските организации, и' дава право од вкупниот при-

динари по нормата од 30% 
» п » 35% 
» » 40% 
» »» 45% 
п 1» 50% 
п и 55% 
»» »> 60% 

)) 65% 
» »> 70% 
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ход да ги одбие исплатените надоместувања на 
платата пред утврдување на добивката, се смет., 
секое прекратува гш работата поради недостиг на 
електрична енергија што не настапило по кривица 
на стопанската организација и нејзините работни-
ци или службеници, како и прекинот на работата 
во текот на работниот ден што ќе настапи поради 
елементарни непогоди што непосредно довеле до 
прекин во работата." 

2) Во точката 4 се додава нов став, кој гласи: 
„Ако до прекинот во работата е дојдено поради 

недостиг на електрична енергија, секретаријатот 
за стопанство на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се наоѓа претпријатието односно 
неговиот погон или работилиште, ќе издаде потвр-
да за траењето на прекинот во работата поради 
недостиг на електрична енергија врз основа на 
податоците од надлежниот диспечер на републи-
чката заедница на електростоланските претпри-
јатија." 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ..Службен лист на ФНРЈ44, а ќе се 
применува од денот кога почнале да се применуваат 
тарифните правилници на стопанските организации 
за 1955 година. 

Р. п. бр. 43 
7 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

46. 
Врз основа на одредбата на главата XIV од 

Сојузниот општествен план за 1955 година, а во 
врска со точ. 1 од Одлуката за продолжување ва-
жењето на општествените планови од 1955 година 
оа 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55), 
Сојузниот извршен савет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕ-
СНИТЕ ЦрРМИ НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ 

ПРИ БАНКИТЕ 
1. Во Одлуката за интересните норми на сред-

ствата вложени при банките („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/55) се вршат следните дополненија: 

а) во насловот на одлуката, по зборовите „бан-
ките" се додаваат зборовите: „и кај Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони"; 

б) по точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 

„На средствата при неа вложени Заедницата 
на претпријатијата на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони им плаќа на вложувачите 
интерес според нормата од најмалку 5% годишно. 

Народната банка ќе и* плаќа на Заедницата на 
претпријатијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони на средствата што Заедницата ќе 
ги присобере како штедни влогови и при неа ќе 
ги вложи, интереси според нормите за 1,5% пого-
леми од нормите што Заедницата им ги плаќа на 
своите вложувачи." 

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

P. п. бр. 41 
7 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

47. 
Врз основа на ст. 2 одделот 9 главата ХИ од 

Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА НЕАМОРТИЗИРАНАТА 
ВРЕДНОСТ НА РАСХОДУВАНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

МАШИНИ И ТРАКТОРИ 
1. Отписот на неамортизираните вредности на 

земјоделските машини и трактори што се раеходу-
вани оти не работат повеќе од една година поради 
дотраеност или поради тоа што за тие машини и 
трактори нема резервни делови односно што набав-
ката На тие делови е економски неоправдана поради 
нивната техничка застареност, селско-стопанските 
добра и земјоделските задруги можат да го извр-
шат само по одобрение од советот за стопанство на 
народниот одбор на око ли јата. 

Средствата добиени со продажба на расходува-
ните машини и трактори од претходниот став, сел-
скостопанските добра и земјоделските задруги дол-
жни се да ги употребат за набавка на нови земјо-
делски машини и трактори или да ги уплатат во 
амортизационите фондови. 

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

P. п.„бр. 35 
6 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

48. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-

ните службеници, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛ* 
НИТЕ ПЛАТИ И ОДДЕЛНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СТРУЧЊАЦИ ШТО 
РАБОТАТ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВА* 

ЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во тон. 1 од Одлуката за дополнителните 

плати и одделните надоместоци на селскостопан-
ските стручњаци што работат во установите за уна-
предување на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/55) последната реченица се ме-
нува и гласи: „Највисоките износи на дополнител-
ните плати ќе се определат со одлуките за допол-
нителни плати што ги донесуваат органите надле-
жни според чл. 9 од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи". 

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

P. п. бр. 34 
31 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковић е. p. 
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49. 

Врз основа на членот 42 став 2 од Законот за 
радиодифузните станици, Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

I. Тарифата на радиостаниците (радио претпла-
тата) се определува за целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија во след-
ните годишни износи: 

Динари 
1, за приемник оа цевки 3.000 
2. за приемник без цевки — детектор — 240 
р. за секој звучник ка ј разиласка станица 480 
4. за радиолродавници и работилници за 

поправка на радаоапарати 7.200 
И. Со денот на влагувањето во сила на ова ре-

шение престанува да важи Решението за тарифата 
на радиостаниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/54*. 

ЈН. Ова решение влегува во сила со денот »а 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 32 
2 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

50. 
Врз основа на тон. 7 во врска со точ. 4 ст. 3 

и тач. 6 ст. 2 од Одлуката за давање надоместок 
(регрес) при продажбата на вештачки ѓубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 

ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Упатството за примена на Одлуката за 
давање надоместок (регрес) при продажбата на ве-
штачки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/55 и 3/56) точката 3 се менува и гласи: 

„Регресот според точ. 2 од одлуката се одобру-
ва за сите количини вештачки ѓубр*л>а продадени 
непосредно на сел ек ©стопанските производители (на 
е е л е к остопанските имоти, установите, економиите, 
се ланските работни задруги, економиите на земјо-
делските задруги и на селскостопанските индиви-
дуални стопанства) што не контрахирале^ жита и 
индустриски растенија. Овој регрес се одобрува на 
производителите на вештачки ѓубриња, како и на 
увозниците на вештачки ѓубриња, и тоа само на 
количини вештачки ѓубриња продадени непосредно 
на селскостонанските производители." 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„Како уобичаен квалитет на вештачките ѓубри-

ња во смисла на точ. 4 од одлуката се смета: 
а) за ѓубриња од домашно производство: 
— суперфосфат©^ со 16% Р205 — изразе« во 

ф 0'Сф орка ки селиќ а; 
— калциум цијанамидот, со 20% чист азот 
— амон сулфатст за непосредна употреба од 

селскостспанските производители — со 20% чист 
азот; 

— амон сулфатот за мешани ѓубриња — со 20%, 
чист азот; 

— нитрофоскалот (мешано ѓубре), со вкупно 
22% активни материи изразени во азот, фосфорна 
киселина и калиум; 

— КАС (мешано ѓубре), со вкупно 20% активни 
материи изразени во азот, фосфорна киселина и 
калиум; 

б) за увезени ѓубриња: 
— калкамон салпетерот, со 20% чист азот; 
— чилската шалитра, со 16% чист азот; 
— Томасовата згура, со 16% Р*Оз фосфорна 

киселина; 
— калиумови^ соли (хлорид), со 40% калиум; 
— калиумовиот сулфат, со 50% калиум." 
3. На крајот од точката 6 се додава нова ре-

ченица, која гласи: „Меѓутоа, ако овие организации 
продаваат вештачки ѓубриња со поголем процеп 
активни материи отколку што содржат ѓубриња * 
од уобичаен квалитет според тон, 5 од ова упатство, 
имаат право на износ на регресот сд точ. 1 и 2 од 
одлуката што и' одговара сразмерно на зголемена-
та количина активни материи." 

4. Во точката 8, став 1, текстот под б) и в) се 
менува и гласи: 

„б) список на сметките за продажбата на ве-
штачки ѓубриња издадени на купувачите; 

в) список на договорите за к антр а хирањ е то од-
носно — во случај на продажба на вештачки ѓу-
бриња на земјоделските задруги од точ. 1 ст. 3 од 
одлуката — список на договорите за купувањето 
на контрахирани жита и индустриски растенија од 
земјоделските задруги;". 

5. По точката 14 се додава нова точка 15, која 
гласи: 

„На увозниците на вештачки ѓубриња што уве-
зле и продале вештачко ѓубре пред 1 ноември 1955 
година, на количините вештачки ѓубриња прода-
дени пред 1 ноември 1955 година им припаѓа регрес 
според поранешните прописи, ,т. е. според Одлу-
ката за давање надоместок (регрес) при продажба-
та ка вештачки ѓубриња, средства за заштита на 
растенијата, врзуЕачки, горива и мазива за земјо-
делството („Службен лист на ФНРЈ", бр, 25/54) и 
Упатството за примена на Одлуката за давање на-
доместок (регрес) при продажбата на вештачки 
ѓубриња, средства за заштита на растенијата, вр-
зувани, горива и мазива за земјоделството („Слу-
жбен лт*ет на ФНРЈ", бр. 29/54)." 

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

Бр. 918 
30 јануари 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

• за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретлќ, е. р. 

51. 
По наполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите јав-
ни собранија, врз основа, на чл. 13 од истиот закон: 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНМВАЊЕТО И РАБОТАТА 
Н а ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПРО-

ФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 

Се одобрува, според поднесените правила, осип-
вањето и работата на Југословенското здружение ** 



Среда* 8 февруари 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ \ ч , Број 6 — Страна 53 

професионална ориентација, со седиште во Бел-
град, а со дејност на целата територија на Југо-
славија, 

И/3 бр. 930 
17 јануари 1956 година 

Белград 
Државен, секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

За 1 кг жива мери 

1) Свињи 
а) Дебели свињи 

I класа, над 55% маснотија 
II „ „ 50% до 55% маснотија 

III „ „ 45% до 50% 
IV „ „ 40% до 45% 
V „ под 40% маснотија 

Покрај горните цени, стопан-
ските организации ќе даваат пре-
мија за масни свињи од I, II и III 
класа, контрахирани и неконтра-
хирани количини, и тоа 30 динари! 
зд секој килограм над 120 кг те-
жина за 1 парче. 
б) Месеста бели свињи 
I класа, тежина од 80—110 кг 

по парче 
И „ тежина над ИО кг 

по парче 
в) Свињи за бекон 

За 1 кг жива мера 

Контра- Неконтра* 
хирааи хирани 

количини количини 
Динари Динари 

ISO , 1 7 0 
1 173 1 6 5 

160 155 
145 145 
140 140 

200 

190 
240 

170 

165 

Покрај приведените цени, стопанските органи-
зации се договорија да им го признаат на држав-
ните стопански, имоти уште и износот до 5 дин. за 
секој испорачен кг жива мера свињи, за покритие 
на трошоците на прометот што ги имаат овие имоти. 

Приведент^те изри е?жпт франко откупната ста-
ница, франко пат-гаѓурот или франко најблиското 
често на товарењето на продавачот. 

2) Говеда Контра- Неко итра-. 

а) Сименса леко, монтафонско, бе- хирани хирани 

ло - словенечко, марјан - горско» количини количини. 

пинзгавско и сиво-темно говедо Динари Динари 

Ја класа, рандман над 58% 160 145 
I од 55—58% 145 135 

и „ 50—55% 120 115 
ш „ 45—50% 95 95 
IV и 40—45% 75 75 
V под 40% 60 60 

52. 
Врз основа на точ. I, II и IV од Одлуката за 

условите под кои стопанските организации можат 
да се договараат за откуп на селскостопански про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 58/55) 
Секцијата на прегори} ати јата за промет со добиток 
и производи од дебито« на Сојузот на трговските 
комори: на ФНРЈ и Сојузот .на селскостопацските 
кошари на ФНРЈ, а во согласност со Сојузниот уред 
за цени, издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА СВИ-
ЊИ И ДОБИТОК ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ КОН-
ТРАХИРАЊЕТО И КУПУВАЊЕТО НА СВИЊИ И 

ДОБИТОК 

I. Секцијата на претпријатијата за промет со 
добиток и производи од добиток на Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопан-
ските комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок 
одржан на 6 јануари 1956 година се спогодија да 
ги утврдат следниве највисоки цени по кои овла-
стените стопански организации ќе вршат договара-
ње и купување ва свињи и добиток: 

б) Подолац, колубарско говедо и 
мелези од домашен сој со пле-
менити соеви 

1а класа, ранд ман над 58% 1$0 140 
I од 55—58% 133 125 

н „ 50—55% 115 ИО 
III „ 45—50% 90 90 
r v 1 „ 40—45% 70 70 
V под 40% 55 55 

в) Буше 
II класа, род јодан над 50% ИО 100 

Ш од 45—50% 9 0 85 
IV „ 40—45% 70 70 
V V ЅЈ *> ПОД 40% 55 55 

г) Телиња цицанчиња (од сите со-
еви) 

la класа, рандман над 75% 
I „ „ од 70—75% 

II „ „ „ 60—170% 
е) Телиња —. окалки — чоклад 

(од сите соеви) 
1а класа 
I 

II 

150 
135 
125 

130 
НО 
100 

1 5 0 
1 3 5 
1 2 5 

130 
НО 
100 

Приведените цени важат франко панаѓури, 
франко откупната станица или франко најблиското 
место на товарењето со 12-часовен пост. 

II. При откупот по приведените цени стопански-* 
те организации во сето ќе , се придржуваат кон 
Упатството за квалификација на добитокот што го ! 

пропишал Сојузот на трговските комори на ФНРЈ. 
III. Се овластуваат републичките трговски ко-

мори во рамките на соодветните секции да можат 
да се договораат и за пониски од горе приведените 
цени, ако условите на пазарот го дозволуваат тоа. 
Во тој случај републичките трговски комори дол-
жни се за тоа да го известат Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ. ' 

IV. Договорените цени од ова соопштение ќе 
важат од 18 јануари 1956 година. 

Бр. 286 
18 јануари 1956 година 

Белград 
За Сојузот на трговските За Сојузот на селскостопан-

комори на ФНРЈ, ските комори на ФНРЈ, 
Ристо Бакалски, е. р. инж. Војин Поповиќ, е. р. 

53. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА О ^ Ж А Н Ц 

БО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА СТРУМИЦА 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
— С о б о р н а п р о и з в о д и т е л и т е — 

Белград 
Сојузната изборна комисија ги прими избор-

ните акти кои се однесуваат на дополнителните 
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избори што се одржани во Изборната околија Стру-
мица, та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот 
еа правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници, го поднесува 
следниов 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање наро-

ден пратеник на Соборот на производителите во 
групата индустрија, трговија и занаетчиство во 
Изборната околија Струмица, определени со Од-
луката на Соборот на производителите на Сојузна-
та народна скупштина од 10 ноември 1955 година, 
одржани се на 22 јануари 1956 година; 

2) со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеше Избор-
ната комисија на НР Македонија и Околината 
изборна комисија надлежна за спроведување избо-
ри на народни пратеници за Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Изборната око-
лија Струмица; 

3) гласањето е извршено за кандидатот Петров-
ски Алексов Боро од Титов Велес чија кандида-
тура беше потврдена од страна на Околиската из-

, борна комисија и објавена од страна на Сојузната 
изборна комисија под бр. 1 од 5 јануари 1856 годи-
на во „Службен лист на. ФНРЈ", бр. 2 од 11 јануари 

1 1956 година; 
4) Сојузната изборна комисија го утврди: резул-

татот на изборите на начинот пропишан со чл. 178, 
167 и 146 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници. 

Резултатите од изборите се следните: 
Вкупно Процена 
гласови 

.Членови на изборното тело 25 6.726 
Гласале членови на изборното 

тело 21 5.669 
За кандидатот Петровски Алек-

сов Боро 

84,3 

100 
Неважечки гласачки ливчиња — — 

Врз основа на тоа Околноста изборна комисија 
го прогласи за народен пратеник Петровски Алек-
сов Боро од Титов Велес. 

Бр. 4 
30 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

на, што ќе се одржат во Изборната околија Бел-
град V на 26 февруари 1956 година, е потврдена 
кандидатурата на Друловиќ Михаило Милојко од 
Белград. 

Ср. 5 
6 февруари 1856 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. p. Михаило ѓорѓевиќ, е р. 

55. 
О Б Ј А В А 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК.ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ГОСТИВАР 

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници, Сојузната 
изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во пр ©изводите лната група ин-
дустрија, трговија и занаетчиство за Изборната око-
лија Гостивар, што ќе се одржат на 26 февруари 
1956 година, е потврдена кандидатурата на Чулиќ 
Миле Грга од Гостивар. 

Бр. 6 
6 февруари 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД V 
Врз основа на членот 178 во врска со членот 80 

став 1 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници, Сојузната изборна комисија 

* 
о б ј а в у в а 

дека во дополнителните избори за народен пратеник 
на Сојузниот собор на Сојузната народна скутшш-

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за придо-
несот (когизацијата) на сојузите на неземјоделски 
задруги, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55, на македонски јазик, * е поткрадната долу 
приведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСОТ 1КОТИЗАЏИ-

ЈАТА) НА СОЈУЗИТЕ НА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ЗАДРУГИ 

Во точ. 8, трети ред, наместо зборовите „од 1 
јануари 1956 година" треба да стои „од 1 јануари 
1955 година". 

Од Сојузниот извршен совет, 4 февруари 1956 
година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије'4 

во бројот 2 од 21 јануари 1956 година објавува: 
Одлука на Соборот на производителите на На-

родното собрание на Народна Република Србија за 
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поништување Одлуката на НО на Околија темнината 
бр. 14001 од 22 август 1955 година; 

Одлука иа Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Србија за 
Одбивање жалбата на Претпријатието за производ-
ства и продажба на градежен материјал „22 де-
кември44 од Младеновац; 

Одлука за измени на Наредбата за уништување 
волци; 

Одлука за определување оквирни тарифни ста-
вови и норми за ороп-ишув а ње општински такси и 
општински данок на промет; 

Уредба за надоместување трошоците и изгубе-
ната заработка на судиите поротници; 

Уредба за измени на Уредбата за надоместу-
вање трошоците на сведоците, експертите и толку-
вачите 00 кривичната постапка. 

Во бројот 3 од јануари 1955 година објавува: 
Одлука за воведување квалификациона жзгѓИти 

за запишување нови студенти на факултетите од 
Универзитетот во Белград; 

Одлука за утврдување срокот за оснивање и 
почеток на работата на шумските стопанства«; 

Уредба за- приватните угостителски дуќани; 
Решение за престанокот со работа еа Институ-

тот за патишта и мостови во Белград; 
Решение за именување изборна комисија за око-

лија Лесковац за раководење со изборите за одбор-
ници на народни одбори. 

Во бројот 4 од 31 јануари 1956 година објавува: 
Упатство за. измени и дополненија на Упатство-

то за финансирање, и финансиско работење на здрав-
ствените' установи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 4 од 25 јануари 1956 
година објавуваат: 

Решение за патиштата од И ред на подрачјето 
на Народна Република Хрватска; 

Наредба за генералниот план за одбрана од по-
плавите за 1956 година. -

Во бројот 5 од 27 јануари 1956 година објавуваат: 
Решение за назначување постојани судски екс-

перти кај стопанските судови во Народна Република 
Хрватска за 1956 година. 

Во бројот б од 31 јануари 1956" година објавуваат: 
Попис на постојаните стручни експерти кај сто-

панските судови во Народна Република Хрватска за 
1956 година. 

Во бројот 7 од 3 февруари 1956 година објавуваат; 
Попис на постојаните судски експерти кај сто-

панските судови во Народна Република Хрватска за 
1956 година. 

У РАД НИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадин лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 1 од 119' јануари 1956 година објавува: 

Попис на еќсзпертлте-стручњаци за одделни гран-
ки на стопанството. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Плодне ' Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 29 од 30 д е ^ ^ ^ р и 1955» го-
ди на" об ја ву ва: 

Одлука за измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР БиХ за 1956 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Буџетот на НР БиХ за 1955 година; 

Закон за општински локален данок; 
Закон за месниот самопридонес; 
Закоп за дополнение на чл. 107 од Законот за 

народните одбори на општините; 
Закоп за слатководно!** рибарство; 
Закон за ловот; 
Закон за завршната сметка и за извршување Бу-

џетот на НР БиХ за 1954 година; 
Одлука за одобрувале Одлуката на Изврш-. 

ниат совет на НР БИХ за користењето на неанга-
жираните средства од Републичкиот инвестиционен 
фонд; 

Резолуција за усвојување извештајот на Извр-
шниот совет на НР БиХ за преземените мерки за 
намирување обврските на НР Бих од 1954 и 1955 
година; 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Решенија на"Изборната комисија на НР БиХ за 

распишување дополнителни избори за избирање на-
родни пратеници за Соборот на производителите на 
Народното собрание на НР БиХ. 

Во бројот 30 од 31 декември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за издвојување одделни гранични насе-* 
лени места од составот на една општина и за при-
појување кон подрачје на други општини; 

Одлука за овластување Одборот за стопанство 
и буџетски прашања да донесува решенија по рабо-
тите од надлежноста на Извршниот совет на НР 
Босна и Херцеговина; 

Одлука за овластување Одборот за внатрешна 
политика да донесува решенија по работите од над- % 
л еж поста - на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за овластување Одборот за здравје и 
социјална политика да донесува решенија по рабо-
тите од надлежноста на Извршниот совет на НР 
Босна и Херцеговина; 

Одлука за овластување Одборот за просвета и 
култура да донесува решенија оо работите од над-
лежноста На Извршниот совет на НР БИХ; 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за преземање Средната шумарска школа 
во Бања Лука во Буџе^Т на НР БиХ; 

Решение за воведување еднообразни исплатни 
листи; 

Решение за Заводот за воспитно зану стена жен-
ска младеж во Рељево; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Поликлиниката на Државниот секретаријат за 
внатршни работи на НР БиХ за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за Заводот за воспитно залустена мла-
деж во Јајце; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање Болницата за туберкулоза на белите дро зози 
во Тарчин за установа со самостојно финансирање; 

Решение за измена на Решението за прогласу-
вање климатското опор?вилиште „Вис" во Дубров-
ник за установа со самостојно финансирање; 
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Упатство за дополненија на Упатството за начи-
нот и условите на користење средствата од Репу-
бличкиот фонд за унапредување на селското сто-
панство во 1955 година; 

Наредба за извршување на Одлуката за оони-
вањето, укинувањето, седиштето и територијалната 
надлежност на околиските и окружните судови на 

/ подрачјето на НР БиХ; 
Наредба за извршување на Одлуката за седи-

штето и територијалната надлежност на окружните 
стопански судови. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Служиш весник на Народна Република Маке* 
. допија" во бројот 2 од 28 јануари 1956 година обја-
вува: 

Одлука за временото финансирање на Народна 
. Република Македонија за »периодот јануари—март 
1956 година; 

Одлука за определување процентот од годишниот 
излее на данокот на доход што ќе се наплатува* во 
I, И, 1И и IV тримесечје за 1956 година; 

Одлука за оснивање на Републички фонд за 
стипендии; 

Одлука за ставање во« сила Одлуката за при-
мена одредбите на Општиот закон за универзитетите 
за хаби лит аднон пот труд на факултетите од Уни-
верзитетот во Скопје; 

Решение за оснивање Главна ветеринарна бол-
миц?.: 

Решение за изменување и дополнување на Ре-
шението за оснивање на Средно медицинско учили-
ште за заботехничари и забари; 

Упатство за начинот на предавањето на пред-
метите, инвентарот и архивите на новооснованите 
окружни судови во Тетово и Охрид и на дел од пред-
метите од Околискиот суд во Дебар на Околискиот 
суд во Гостивар; 

Упатство за начинот на предавањето на дел од 
предметите од Окружниот стопански суд во Скопје 
на Окружниот стопански суд во Битола. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Служе,ени лист Народне Републике Цргае Горе" 
во бројот 2 од 31 јануари 1956 година објавува: 

Програма на стручниот дел од испитите за ква-
л иф и дир а« и за висококвалифициран работник на 
бро доградите леќата струка; 

Програма на стручниот дел на испитите за ква-
лифицирани работници на индустријата на мор-
ска сол; 

Решение на Изборната комисија на Народна Ре-
публика Цреа Гора за именување Околиска изборна 
комисија за Околија Цетиње за спроведување избо-
рите за одборници на народни одбори. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

37. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход 83 

38. Уредба за измени и дополненија на таксе-
ната тарифа на Законот за таксите 37 

39. Уредба за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба 40 

40. Уредба за формирање републички фон-
дови за станбена изградба 45 

41. Уредба за Сојузната инспекција на трудот 46 
42. Уредба за дополнение на Уредбата за> 

штедните влогови 47 
43. Одлука за делот на сопствените средства 

ка ј корисниците на заемите од општин-
скиот фонд за кредитирање станбената из-
градба мораат да го вложат во станбената 
за 1956 година : 48 

44. Одлука за нормите на данокот на дохсд 
^ за 1956 година 48 

45.^Одлука за. измени и дополненија на Одлу-
- * ката за надоместување на платата за вре-

ме на прекин во работат 50 
46. Одлука за дополнение на Одлуката за ин-

тересните норми на средствата вложени 
при банките 51 

47. Одлука за отпишување на ^амортизира-
ш т а вредност »а расходуваните земјодел-
ски! машини и трактори — '—1 61 

48. Одлука за изабена на Одлуката за допол-
нителните плати и одделните надоместоци 
на селскостопанските стручњаци што ра-
ботат во установите за унапредување на 
селското стопнство . 51 

49. Решение за тарифата на радиостаниците 52 
50. Упатство за измени и дополненија на 

Упатството за применување Одлуката зв 
давање надокнади (регреси) при прода-
жбата на вештачки ѓубриња 62 

51. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на. Југословенското здружение за 
професионална ориентација 62 

52. Соопштение за највисоките договорени це-
ни за свињи и добиток задолжителни за 
овластените стопански организации при 
контрахирањето и купувањето на свињи и 
добиток 53 

53. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за нареде« пра-
теник на Соборот на производителите на* 
Сојузната народна скупштина одржани во 
Изборната околија Струмица 53 

54. Објава од Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник за Сојузниот собор на, 
Сојузната народна скупштина во изборна-
та околија Белград V 64 

55. Објава од Изборната комисија за потврде-
ната кандидатура за избор на народен пра-
теник за Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Гостивар — 54 

Исправка на Одлуката за придонесот (котиза-
зацијата) на сојузите на неземјоделски! 
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