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591. 

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон 
и чл. 51 ст. 3 и 5 од Основниот закон за заштита на 
добитокот од заразните болести („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОТШТЕТАТА ЗА УБИЕНИОТ, ЗАКЛАНИОТ 

ИЛИ ПЦОВИСАНИОТ ДОБИТОК 
I Отштета за убиен или заклан добиток 

Член 1 
На сопственикот на животното што е убиено или 

заклано поради извршувањето на мерките од чл. 41 
ст. 1 од Основниот закон за. заштита на добитокот 
од заразните болести му припаѓа отштета во висина 
на пазаришната цена што ја имало животното во 
местото и на £<нот на убивањето или колењето, или 
В1 определел .фоцент од таа денг 

Член 2 
По извршеното убивање односно колење на жи-

вотното врз основа на чл. 41 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести ќе се 
изврши сгкцирање на животното во сите случаи 
нога тоа е нужно за да се потврди дијагнозата, а на-
одот на секцирањето ќе се внесе во записникот за 
убивањето односно колењето. 

Секцирањето го врши надлежниот ветеринарен 
инспектор или ветеринарниот лекар определен од 
него. * 

Член 3 
Отштета во висина од 100% од пазаришната це-

на што животното ја имало во местото и ка денот на 
убивањето или колењето му припаѓа на сопствени-
кот кога со секцирање или со други дијагностички 
методи ќе се утврди дека животното не болувало 
од заразна болест поради која е убиено односно 
заклано. 

Член 4 
Кога со секцирање ќе се утврди дека убиеното 

или закланото животно било болно, на сопственикот 
му припаѓа: 

1) во случаи на обол ени ја од лигавката и шапот, 
чумата кај говедата, белодробната зараза кај гове-
дата и бруцелозата ка ј овците —% отштета во висина 
од 100% од пазаришната цена на животното; 

2) ,во случаи на оболение од другите заразни бо-
лести цитирани во ст. 1 чл. 3 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести — от-
штета во износ од најмалку 50% од пазаришната 
цена- на животното. 

Процентот на отштетата во случаите од точ. 2 
на 'претходниот став го определува органот што на-
редил да се убие односно заколе животното (чл. 46 
од Основниот закон за заштита на добитокот од 
заразните болести). 

Не му се признава отштета на сопственикот на 
животно што е убиено врз основа на наредбата за 
карантинот и сотирањето на кучињата, издадена во 
смисла на чл. 48 од Основниот закон за заштита на 
добитокот oft заразните болести. 

Член 5 
На сопственикот на убиено или заклано живот-

но не му припаѓа никаква отштета ако животното е 
увезено на територијата на Југославија спротивно 
на прописите за забрана на увозот на добитокот од 
странство, како и во случаите цитирани во тон. 1—5 
ст. 2 на чл. 51 од Основниот закон за заштита на 
добитокот од заразните болести. 

Член 6 
За кошници пчели уништени со цел да се откло-

ни односно спречи ширењето на заразна болест, на 
сопственикот секогаш му припаѓа отштета во висина 
на пазаришната цена на пчелите и уредноста на 
уништената кошница и мед. 

Во поглед на отштетата за уништени кошници; 
пчели согласно се применуваат одредбите на чл. 
10—14 од оваа уредба. 

II Отштета за пцовисан добиток 
Член 7 

Сопственик на животно чија непосредна при-
чина. за пцовисувањето е мерка (бележење, опера-
ција) наредена со сојузен пропис врз основа на 
Основниот закон за заштита на добитокот од зараз-
ните болести има право на отштета за пцов:;сг::сто 
животно. 

Член 8 
Отштета според чл. 7 од оваа уредба му припаѓа 

на сопственикот во полн износ од пазаришната 
вредност на пцовисаното животно кога со секци-
рање трупот на пцовисаното животно или по на-
дворешните знаци на трупот ќе се утврди дека не-
посредна причина за пцовисувањето е мерката пре-
земена во смисла на претходниот член. 

Секцирањето го врши по потреба ветеринарен 
лекар, кој за наодот на секцирањето составува за-
писник. 

III Заеднички одредби 
Член 9 

Место отштета на сопственикот може, по негово 
барање, да му се отстапи убиеното односно закла-
ното животно, како и* трупот од пцовисаното жи-
вотно или поодделни делови на такви животни да ги 
употреби за технички цели, кота може тоа да се 
стори без опасност по здравјето на луѓето и од ши-
рењето на заразата, и под услов сопственикот да се 
придржува кон прописите што ги издал сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство во поглед на искористувањето на животинските 
трупови и нивните делови за технички цели. 

. Решение за тоа дали убиеното или з?.хланотс 
животно односно трупот од пцовисано животно или 
поодделни негови делови ќе му се отстапат на 
сопственикот, донесува околискиот (градскиот) ве-
теринарен инспектор. 

Член 10 
Вредноста на добитокот што се убива или коле. 

како и вредноста на пцовисаното животно ја про-
ценува комисија од три члена, од коишто едеп мора 
да биде ветеринарен лекар. 

Оваа комисија ја именува за секој неодделен 
случај началникот на секретаријатот (одделението) 
за стопанство на народниот одбор на околината (гра-
дот) на чие подрачје животното се убива или коле, 
односно на чие подрачје животното птдовисало. 
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Член: 11 
Барањето за отштета се поднесува до народниот 

одбор на околината (градот) на чие подрачје е извр-
шено убивањето или колењето аха животното, од-
носно на чие подрачје животното пцовисало. 

Кон барањето за отштета сопственикот на жи-
вотното е должен да го поднесе: 

1) решението од надлежниот орган за убивање 
или колење на заразено животно или животно за 
кое се сомнева дека е заразено, односно одлука од 
надлежниот орган со која е наредено да се преземат % 
мерките ед чл. 7 на оваа уредба; 

2) записникот од комисијата за проценка на 
вредноста на убиеното, закланото или пцсвисаното 
животно; 

3) записникот за извршеното убивање или ко-
лење на животното, како и наод на секцирањето на 
убиеното, закланото и пцозисаното животно, а::о е 
Вршено секцирање. 

Член 12 
Решение по барањето за отштета донесува на-

чалникот на секретаријатот (одделението) за стопан-
ство на народниот одбор на сколи јата (градот) на 
дае подрачје животното е убиено, заклано или птто-
висано. 

Странка^« што не е задоволна со решението од 
началникот па секретаријатот (одделението) за сто-
панства на народниот одбор на сколи јата (градот) 
може против сколи јата (градот) да поднесе тужба 
за отштета до окружниот суд во срок од 30 дена од 
кота е прилико решението. 

Член 13 
Кога одлуката за отштета ќе стане извршна, 

сопственикот на убиеното, закланото или п.цожнеа-
ното животно поднесува барање за наплата до др-
жавниот срган што го наредил убивањето или ко-
лењето на животното, односното што наредил да се 
преземат мерките од чл. 7 на оваа уредба. Овој ор-
ган е должен да ја исплати етикетата во срок од 
30 дена од денот кога е поднесено барањето за 
исплата. 

Член 14 
Одредбите од оваа уредба што се однесуваат до 

сопствениците на добитокот и пчелите се примену-
ваат и до органите на управувањето. 

Член 15 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба ќе донесува по потреба сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

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

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

Р. п. бр. 465 
Id ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

592. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА П01МС И ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

. Сите здравствени установи ќе извршат попис и 
проценка на своите основни средства до 31 март 1955 
година, со состојбата на 31 декември 1954 година. 

Член 2 
Подготовките за спроведување на пописот и про-

ценката ќе ги извршат Сојузната комисија за про-

ценка ла основните средства на здравствените уста-
нови, републичките комисии за проценка на основ-« 
ните средства на здравствените установи и коми-* 
спите за проценка иа основните средства .на здрав-
ствените установи при народните одбори на око-
лиите и градовите (во натамошниот текст: комисии 
за проценка). 

Член 3 
При Секретаријатот за народно здравје и со-

цијална заштита на Сојузниот извршен совет се 
формира Сојузна комисија за проценка на основ-
ните средства на здравствените установи. 

Бројот на членовите на комисијата од претход-
ниот став го определува и нејзините членови ги 
именува Одборот за социјална политика и народно 
здравје на Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Пописот и проценката на основните средства на 

здравствените установи ќе ги извршат комисиите од 
стручњаци за попис и проценка, што ги формираат 
народните одбори на околиите и градовите. 

Комисиите од претходниот став со состојат од 
најмалку три члена од коишто еден, по правило, е 
градежен стручњак, а еден претставник на здрав-
ствената установа чиишто основни средства се про-
ценуваат. 

Член 5 
Во секоја здравствена установа ќе се формираат 

одделни групи од редовите на службениците на 
стопанско-сметковна и здравствена служба кои во 
текот на пописот и проценката ќе им помагаат на 
комисиите од стручњаци за попис и проценка. 

Групите од претходниот став ги формира 
управникот на здравствената установа. 

Член 6 
Единица на пописот и проценката на основните 

средства е здравствената установа. 

Член 7 
Постапката на пописот и проценката ќе почне 

на 20 декември 1954 година. 

Член 8 
За пописот и проценката ќе се користи един-

ствената номенклатура на основните средства на 
здравствените установи и ценовникот, што ќе ги: 
утврди Сојузната комисија за проценка. 

II Органи за пописот и проценката 
Член 9 

Сојузната комисија за проценка ги врши след-
ниве задачи: 

1) го организира пописот и проценката и во 
врска со тоа ги решава начелните прашања; 

2) ја координира работата на републичките и 
одделните комисии за проценка и врши надзор над 
спроведувањето па пописот и проценката; 

3) ја утврдува- единствената номенклатура на 
основните средства на здравствените установи и 
ценовникот; 

4) одредува ревизија на проценката; 
5) го обработува материјалот за проценката со 

цел да се добие резултатот на проценката. 
При утврдувањето ценовникот од точ. 3 од 

претходниот став цените на градежните објекти и 
долгогодишните засади ќе се определуваат според 
цените на домашниот пазар, а цените на опремата 
по денешните цени на светскиот пазар (според зва-
ничниот курс на доларот наголемен со факторон 
1,8) каголемени со средните трошоци на доцрема-
њето и монтажата. 

Член 10 
Републичките комисии за проценка ги вршац 

следниве задачи: ' ^ 
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1) соработуваат со комисиите за проценка при 
народнине одбери на околиите и градовите и ја 
согласуваат нивната работа; 

2) се грижат за оспособувањето на кадровите 
за попис и проценка; 

3) им обезбедуваат стручњаци за попис и про-
ценка на народните одбори на околиите и градо-
вите при кои ќе се јави потреба од стручњаци; 

4) вршат надзор над проценката и над коми-
сиите од стручњаци за попис и проценка и укажу-
ват потребна помош; 

5) ја обезбедуваат примарната обработка на 
материјалот за проценка; 

6) вршат ревизија на пописот и проценката и 
решаваат по барањата за исправки на проценката, 
во случаи кога вкупната вредност на бараните 
исправки преминува сума од милион динари. 

Член 11 
Комисиите за проценка при народните одбори 

на околиите и градовите ги вршат следниве задачи: 
1) го организираат пописот- и проценката на 

основните средства на здравствените установен во 
околијата односно градот и определува за секоја 
здравствена установа срок во кој пописот и про-
ценката мораат и да се извршат; 

2) вршат надзор над работата на комисиите од 
стручњаци за попис и проценка и им укажуваат 
потребна помош; 

3) ја проверуваат исправноста на пописот и про-
ценката и материјалот за пописот и проценката го 
испраќаат до републичката комисија за проценка; 

4) решаваат по барањата за исправки на процен-
ката, во случај кога вкупната вредност на бара-
ните исправки е помала од милион динари. 

Член 12 
Комисиите од стручњаци за попис и проценка 

ги вршат следниве задачи: 
1) проверуваат дали здравствената установа ги 

внела во обрасците за пописот и проценката сите 
основни средства и да ли ги искажала точно спре-
ма единствената номенклатура и одредбите од оваа 
уредба; 

2) вршат попис и проценка според оваа уредба 
и според единствената номенклатура на основните 
средства. 

Член 13 
Одделните групи од чл. 5 на оваа уредба ги 

вршат следниве задачи: 
1) ги вршат сите подготовки за попис и про-

ценка и изработуваат списоци на основните сред-
ства според единствената номенклатура и ценов-
никот; 

2) ги приготвуваат сите документи што се по-
требни за пописот и проценката; 

3) соработуваат со комисиите од стручњаци за 
попис и проценка при пописот и проценката; 

4) по завршениот попис и проценка ги разра-
ботуваат збирните проценки на поодделни пред-
мети што го сочинуваат односниот збир или група 
и ги оп рове дува ат во книговодствата книжењата 
што ќе бидат пропишани за тоа. 

Член 14 
Во текот на пописот и проценката здравстве-

ните установи имаат празо и должност: 
1) да побараат од комисијата за проценка при 

народниот одбор на око ли јата односно градот по-
требни објасненија во врска со пописот и процен-
ката;' 

2) во определниот срок да поднесат барање за 
исправка на проценката; 

3) на членовите на комисијата од стручњаци за 
попис и проценка да им ги платат патните трошоци 
како и Јфекувреадената работа ако пописот и про-
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ценката на основните средства се БОИШ во редов-
ното работно време на членовите на комисијата. 

III Предмет и метод на проценката 
Член 15 

Предмет на проценката се: 
1) сите основни средства со кои управуваат 

здравствените установи или се користат со нив бе$ 
обѕир дали се тие купени, добивени на користење 
или како подарок; 

2) сите основни средства во изградба (недовр-
шени инвестиции), невграден инвестиционен мате-
ријал и резервни делови, немонтирани машини, 
апарати и уреди; 

3) долгогодишните засади (овоштарници и лозја 
поголеми од 0,5 ха). 

Земјиштата не се процену ват туку само се по-
пишуваат, и тоа одделно селско-с шпански, а од-
делно други земјишта. 

Член 16 
Проценката на основните средства се врши 

збирно или поединечно. 

Член 17 
Збирно се врши проценката на истовидни, ти-

пизирани предмети што во единствената номенкла-
тура и ценовникот се предвидени со иста позиција. 
Во тој случај во образецот за пописот и проценката 
се внесува бројот, називот и техничкиот опис на 
предметите (кревети, душеци, кошули ити.), ако има 
во установата повеќе такви предмети и ако за про-
ценката имаат исти особини. 

Збирно можат да се проценуваат и типизира-
ните градежни објекти, ако ги исполнуваат усло-
вите за збирна проценка. 

Член 18 
Поединечно се врши проценка на сите оние 

предмети што спрема единствената номенклатура и 
ценовникот не можат да се групираат. 

Член 19 
Парните инсталации, лифтовите, дигалките, 

вградените шпорети и ел. се проценуваат одделно, 
но во книговодство се водат заедно со зградата. 

Резервните делови, како што се рентген-цевикх/ 
и ел. се проценуваат одделно. 

Член 20 
Проценката на градежните објекти, на опре-

мата и долгогодишните засади се врши според це-
ните определени во единствениот ценовник. 

Проценката на уште немонтиран^ апарати, ма-
шини и уреди се врши според единствениот ценов-
ник, така што комисијата од стручњаци за попис и 
проценка, по своја оценка, ја намалува цената од 
ценовникот за средните трошоци на монтажата. 

Член 21 
. Ако некои средства не се опфатени се оваа 

уредба и со единствената номенклатура, при про-
ценката ќе се користи единствената номенклатура 
и ценовникот за стопанство што ги издал Сојузниот 
завод за стопанско планирање. 

При користењето на номенклатурата и ценов-
никот за стопанство треба да се води сметка некои 
Од цените искажани во тој ценовник да мораат 
претходно да се помножат со факторот 1,8 (Упат-
ството за примена на Решението за книжење вред-
носта на основните средства проценети по Упат-
ството за проценка на основните средства во сто-
панството — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/53), 
и при проценката во здравствените установи да не 
се зема во обѕир „економската 'застареност", која 
како одделен фактор е утврдувана при проценката 
во стопанството. 
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Член 22 
Со проценката на основните средства се утвр-

дува основната вредност (основата за амортизација) 
и сегашната вредност. 

Основна вредност претставува денешната на-
бавна цена нагол ©мена со трошоците на допрема-
њ е м и монтажата на основното средство,, а спрема 
ценовникот што ќе се даде со единствената номен-
клатура на основните средства на здравствените 
установи. 

Сегашната вредност на основното средство му 
одговара на оној дел на неговата полна вредност, 
т. е. основна вредност кој е во сразмер со него-
виот проценет уште можен корисен век на трае-
њето во однос на средниот корисен век на трае-
њето на таквото средство. 

Член 23 
Сегашната вредност на основното средство не 

може да биде помала од 5% од неговата основна 
вредност, дури и кога, поради проценет уште мо-
жен век на траењето, сметкснвно би била помала. 

Основните средства чијшто корисен век на тра-
ењето е неограничен, имаат иста основна и сега-
шна вредност. 

Член 24 
Намалувањето на основата за проценка на дол-

гогодишните засади поради нивната физичка ис-
трошеност ќе се врши на ист начин како и кај 
другите основни средства.. * 

За возрасните грла добиток што се проценуваат 
по тежината, основната и сегашната вредност се 
искажуваат со ист износ. По исклучок, за биковите 
се врши амортизација, но само до половината на 
нивната вредност. Бидејќи средниот век на кори-
сната употреба на биковите е шест години, основ-
ната вредност на бикот се намалува секоја година 
за дванаесетата од таа вредност. 

За возрасните грла добиток што се процену-
ваат по парче, сегашната вредност се добива на 
ист начин како и кај опремата т. е. со примена на 
процентот на преостанатиот век на траењето. 

IV. Постапка на пописот и проценката 
Член 25 

Постапката на пописот и проценката се состои 
од подготовките за попис и проценката во здрав-
ствените установи и од пописот и проценката. 

Член 26 
Подготовките за попис и проценка во здрав-

ствените установи се состојат: 
1) во средување и проверка на евиденцијата на 

основните и инвестиционите средства; 
2) во прибирање, средување и потполнување на 

податоците (со документација) потребни при попи-
сот и проценката; 

3) во пополнување еден примерок на образецот 
ПОС (само колоните 1—В и 12—15). 

Член 27 
Бидејќи на одделен лист односно на -листовите 

на образецот ПОС се врши попис и проценка на 
инвестиционите средства, здравствената установа е 
должна и тој образец да го приготви на начинот 
пропишан во претходниот член. 

За пополнување одделниот образец од претход-
ниот став, здравствената установа е должна да со-
стави претходно помошен список на инвестицио-
ниот материјал. Овој список останува во здрав-
ствената установа како документација. 

Член 28 
За земјиштата здравствената установа попол-

нува помошен список во кој се внесува одделно 
поѕврвнината на селско-стопанско, а одделно повр-
вниттата на другото земјиште. 

Член 29 
Пописот и проценката на осн.оашмте средства 

го врши комисијата од стручњаци за гаагше и про-
ценка, која пред да почне пописот ш проценката е 
должна да провери: 

1) дали се составени списоците з* проценка; 
2) дали во нив се опфатени сит* вековни сред-

ства што се предмет на пописот и црвценката; 
3) дали основните средства се групирани по ред 

спрема единствената номенклатура и правилно при-
кажани и технички опишани. 

Комисијата од стручњаци за петте и проценка 
е должна да го прегледа пописот запасите на 
инвестициониот материјал, на резервните делови, 
машините и уредите и да провери дали се внесени 
тие во одделеа прилог на инвестициониве средства. 

Комисијата од претходниот став мето така е 
должна да провери, дали единичните цени од це-
новникот се правилно земени и дали сметковните 
дејствија се исправни. 

Член 30 
Ш> извршените проверки од претходниот член, 

комисијата од стручњаци за попис и проценка ја 
врши проценката. 

Податоците за проценката се искажуваат на 
образецот ПОС, со кој се опфаќаат сз^те основни и 
инвестициони средства на здравствената установа 
во која се врши пописот и проценката. 

Комисијата од ст. 1 на свој ЧЈЗДН, СО стручен 
преглед на основните средства, ги пополнува коло-
ните 9—11 на образецот ПОС. 

Член 31 
Комисијата од стручњаци за попис и проценка 

е должна да изврши проценка на времето (бројот 
на годините) за кое основното средство, односно 
основните средства ако проценката се врши збир-
но, може уште да биде во употреба во конкретните 
услови и при нормалното користеше и редовното 
инвестиционо одржување. Ова врем<з се определува 
со преглед на основните средства на самото место и 
се запишува во соодветната колон* ж» образецот 
ПОС (колона 9). Кај збирната п р о ц е н а одредува 
средниот' уште можен век на траење*©. 

Член 32 
За предметите што до проценката биле во упо-

треба помал број години отколку ауто изнесуваат 
дадените нормативи на просечниот век на траењето 
за односниот вид основни средства, преостанатиот 
уште можен век на корисна употреба на такви 
предмети, по правило, не може да биде проценет со 
покус отколку што е разликата меѓу досегашниот 
век на траењето на тие средства и нивниот среден 
век на траење. При тоа, проценетиот уште можен 
век на корисната употреба може, според оценката 
на комисијата од стручњаци за попис и проценка, 
да биде подолг од таа разлика. 

Член 33 
При - пописот и проценката на основните сред-

ства ќе се користат: 
1) категоризацијата на основните средства која 

служи за систематска поделба на основните сред-
ства според нивниот вид и пред определеност; 

2) нормативите на средниот век на траењето и 
нормите на отписот и на инвестиционото одржу-
вање; 

3) образецот за попис и проценка на основните 
средства (ПОС); 

4) единствената номенклатура на основните 
средства и ценовникот. 

Категоризацијата на основните средства, нор-
мативите на просечниот век на траењето и нормите 
на отписот и инвестиционото одржување, како и 
образецот за попис и проценка на оснорЈШте сред-
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е те а (ПОС) се даваат како прилог и се составен 
дел од оваа уредба. 

Член 34 
Основните средства ќе се убележуваат во обра-

сците ПОС според категориите и внатре во катего-
риите по групи. 

За забележувањето и проценката на основните 
средства на секоја поодделни категорија одделно 
се издвојува и се користи потребен број обрасци 
ПОС. 

Член 35 
Ако некое основно средство не е споменато во 

единствената номенклатура на основните средства 
и во ценовникот, ќе се користи номенклатура и 
ценовникот за стопанство, или цената ќе се одреди 
ио ана лети ја. 

Член 36 
За пописот и проценката на основните средства 

се состава записник. Записникот се состава во пет 
примероци и содржи: назив на здравствената уста-
нова, место, околија односно град и народна репу-
блика;-имиња и презимиња од членовите на коми-
сијата од стручњаци за попис и проценка со точна 
адреса на службување^; основна вредност (основа 
за амортизација), годишен отпис на вредноста, го-
дишно инвестиционо одржување и сегашна вред-
ност на основните средства. 

Покрај записникот се состава и рекапитула-
ција во два примерока, која се потпишува на ист 
начин како и записникот. 

Сите суми односно вредности се внесуваат во 
записникот по категориите. 

Во записникот одделно се внесуваат поврвни-
ните на селско-стопанското и другото земјиште. 

. ј Член 37 
Секој примерок од записникот го потпишуваат: 

сите членови на комисијата од стручњаци за попис 
и проценка, управникот на здравствената установа, 
претседателот на управниот одбор, како и раково-
дителот на стопанско-сметковниот сектор на здрав-
ствената установа. 

Членовите на комисијата од претходниот став 
ја потпишуваат посекоја страна на сите примероци 
на записникот. 

Членовите на комисијата од ст. 1 на овој член 
што не ќе се сложат со заклучоците од комисијата 
можат да го издвојат своето мислење со потребно 
писмено образложение. 

Член 38 
Комисијата од стручњаци за попис и проценка 

и' предава два примерока од записникот и еден при-
мерок од рекапитул аци јата на управата на здрав-
ствената установа, а другите три примероци од за-
писникот и вториот примерок од рекапитулацијата 
ти испраќа до комисијата за проценка при народниот 
одбор на околината односно градот. 

Комисијата за проценка при народниот одбор 
та окати јата односно градот води евиденција за 
примените записници и ја проверува нивната фор-
мална исправност. Откога ќе ти завери, двата при-
мерока од записникот и рекапитул аци јата ги ис-
праќа до републичката комисија за проценка. 

Републичката комисија за проценка задржува 
еден примерок од записникот и рекапитул аци јата, 
а вториот примерок од записникот го испраќа до 
'Сојузната комисија за проценка. 

V. Исправки и ревизија на проценката 
Член 39 

Здравствените установи можат да поднесат ба-
рање за Исправка на проценката до крајот на 1955 
година.. 

Барањето од претходниот став мора да биде 
образложено. Во него мораат точно да се означат 
предметите до кои се однесува и што се оспорува 
кај проценката на тие предмети. 

Член. 40 
Барањето од претходниот член се испраќа до 

комисијата за проценка при народниот одбор на 
сколи јата односно градот, .ако вкупниот износ на 
бараните исправки не преминува сума од милион 
динари. 

Ако вкупниот износ на бараните исправки пре-
минува сума од милион динари, барањето за испра-
вка на проценката се испраќа до републичката ко-
мисија за проценка, преку комисијата за проценка 
при народниот одбор на околијата односно градот. 

Член 41 
Комисијата за проценка при народниот одбор 

на околината односно градот е должна да го про-
учи барањето за исправка на проценката. Таа го 
прави тоа врз основа на материјалот со кој распо-
лага,, или врз основа на дополнителните дополну-
вања на податоците и проверката на оправданоста 
на поднесеното барање. 

По извршената постапка од претходниот' став, 
комисијата за проценка при народниот одбор на 
околината односно градот решава за барањето. 

Член 42 
Ако барањето за исправка на проценката ќе 

биде одбиено, здравствената установа може во срок 
од 15 дена од денот кога е примено решението за 
одбивање на барањето да подаде приговор до ре-
публичката комисија за проценка. 

Приговорот се подава преку комисијата за про-
ценка при народниот одбор на око ли јата односно 
градот. 

Член 43 
Ако за барањето решава републичката коми-

сија за проценка, комисијата за проценка ири на-
родниот одбор на околната односно градот ќе по-
стапи и со ова барање согласно чл. 41 ст. 1 од оваа 
уредба и ќе даде свое мислење. 

Републичката комисија за проценка може, по 
потреба, да нареди повторна проверка. 

Член 44 
. Против решението од републичката комисија за 

проценка со кое се одбива барањето за исправка 
ка проценката, може да се ќодадф приговор до- Со-
јузната комисија за проценка во срок од 15 дена 
од денот кога е примено решението. 

Приговорот се подава преку републичката ко-
мисија за проценка. 

Член 45 
Сојузната комисија за проценка или републич-

ката комисија за проценка може да реши да се 
изврши ревизија на проценката на основните сред-
ства во поодделни здравствени установи. Таа може 
да донесе вакво решение по барање од народниот 
одбор на околината односно градот или по своја 
иницијатива. 

Народните одбори на околиите односно градо-
вите можат да поднесуваат барање за ревизија на 
проценката до крајот на 1955 година. 

Член 46 
Ревизијата на проценката може да баде дело-* 

мичи а или потполна. 
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Во случај на ревизија, републичката комисија 
за проценка одредува комисија од стручњаци за 
повторна проценка. 

Член 47 
Решенијата со кои се исправаат или ревиди-

раат проценките се испраќаат до заинтересираните 
здравствени установи, до комисиите за проценка 
при народните одбори на околиите и градовите и 
до Сојузната комисија за проценка. 

VI. Завршни одредби 
Член 48 

Здравствените установи се должни на комиси-
ите од стручњаци за поже и проценка да им ста-
ват ка располагање потребен број сметковно-тех-
|{Т'тчки персонал кој ќе работи, под раководство и 
контроло на овче комисии, на сметковните опера-
н а во врска со пополнувањето на поодделни ко-
*-г":г ч? обрасците. 

Член 49 
Со одделни прописи ќе се регулира набавката, 

евиденцијата, расходувањето и амортизацијата на 
основните средства, како и учеството на амортиза-
цијата во структурата на цената во здравствените 
услуги и користењето на амортизационите фондови 
во здравствените установи. 

Член 50 
Технички објасненија за начинот на спроведу-

вањето на оваа уредба ќе дава Секретарот за соци-
јална политика и народно здравје на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 51 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и 

ла здравствените установи што ќе бидат основани 
по нејзиното влегување во сила. 

Член 52 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 472 
20 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Прилог 1 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
Категорија — 1 — градежни објекти 
Група 11 — згради 

11—1 згради и објекти за лекување 
11—2 административни згради 
11—3 економски згради и објекти (работил-

ници, кујни, перални, гаражи, магаци-
ни, топли леи, стан и др.) 

11—4 други згради, освен станбените (мрто-
вечници и ел.) 

11—5 станбени згради 
Група 12 — уреди на земјишта 

12—1 водоводна, електрична и телефонска 
мрежа вон зградите, инсталации за 
пречистување вода, бунари, водоскоци, 
цистерни, пумпи, базени и ел. 

12—2 канализација 
12—3 патишта и патеки 
12—4 огради и порти 
12—5/ други уреди и земјишта 

Група 13 — уреди на згради 
13—1 инсталации за парно греење и плино-

води (радијатори, цевки) 
13—2 други уреди на згради 

Категоријата 2 — не постои во здравствените уста-
нови 

Категорија 3 — енергетски машини, уреди и по-
стројки 

Група 31 — парни машини 
Група 32 — мотори со внатрешно согорување 
Група 33 — електро-енергетски машини, уреди и 

постројки 
Група 34 — други енергетски машини, уреди и по-

стројки 
Група 35 — вградени уреди и предмети 

Категорија 4 — машини работилки, уреди и по-
стројки за општа намена 

Група 41 — работилкички машини и уреди 
Група 42 — земјоделски машини 
Група 43 — уреди и постројки за кујна 
Група 44 — уреди и постројки за перални 
Категоријата 5 — не постои во здравствените уста-

нови 

Категорија 6 — средства за транспорт и врски 
Група 61 — автомобили 

61—1 патнички, автомобили 
61—2 автобуси 
61—3 камиони 
61—4 санитетски коли и приколици 

Група 62 — моторцикли, трицикли, .приколици, ве-
лосипеди и слично 

Група 63 — средства за внатрешен превоз (колич-
ки и слично) 

Група 64 — спрежни возила 
Група 65 — други возила (ед ри лици, кај аци и ел.) 
Група бб — телефонски и радио апарати и уреди 
Категорија 7 — апарати, инструменти, опрема, ин-

вентар и алат 
Група 71 — медицински апарати и опрема 

71—1 електро-медицински апарати 
71—2 други медицински апарати 
71—3 помошни медицински апарати 
71—4 медицински иструменти 
71—5 лабораториска опрема 
71—6 фото-лабораториска опрема 
71—7 опрема на а поте ки 

Група 72 — намештај 
Група 73 — канцелариски машини 
Група 74 — постелина, долни алишта, облеки и друг 

текстил 
Група 75 — опрема на кујни (шпорети и ел.) 
Група 76 — опрема на перални (казани, корита и 

слично) 
Група 77 — опрема на работилници 
Група 78 — стручна медицинска библиотека 
Група 79 — друг инвентар 
Категорија 8 — долгогодишни засади 
Група 81 — лозја поголеми од 0,5 ха 
Група 82 — овоштарници поголеми од 0,5 ха 
Категорија 9 — основно стадо 
Група 91 — коњи 
Група 92 — говеда 
Група 93 — свињи 
Група 94 — овци 
Група 95 — Друго основно стадо 
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Прилог 2 

НОРМАТИВИ НА СРЕДНИОТ ВЕК НА ТРАЕЊЕТО И НОРМИ НА ОТПИСОТ И ИНВЕСТИЦИОНОТО 
ОДРЖУВАЊЕ 

Назив на основното средство Среден век 
на траењето 

Норма на 
отписот 

Иорма на 
инвест, 

одржување 

Норма на 
вкуп. аморти-

зација 
Згради од тврд материјал 
Згради од мешан материјал 
Згради од слаб материјал 
Бараки лимени 
Бараки дрвени 
Телефонски централи и апарати 
Инсталации за парно греење 
Лифтови, дигалки и ел. 
Водоводни доводи и разводна мрежа 
Инсталации за пречистување вода 
Цистерни и резервоари-ѕидани 
Цистерни и резервоари челични 
Пумпи 
Бунари 
Канализација улична и собирни канали 
Патишта од бетон и асвалт 
Патеки од бетон и асвалт 
Огради и порти — ѕидани и железни 
Огради и порти — дрвени 

50 
33 
20 
25 
20 
19 
33 
25 
71 
бб 

100 
50 
10 
50 

100 
100 
50 
50 
10 

Медицински уреди, апарати и инструменти 8 
Душеци, перници и ќебиња 10 
Друг текстил 3 
Намештај за одаи и канцеларии 15 
Канцелариски машини 15 
Каси и касети 33 
Опрема на работилниците 20 
Библиотека (стручна) 20 
Овоштарници 
Лозја _ _ _ _ _ 

40 
33 

Коњи 
Мазги, мули 
Биков« 

12 
18 в 

2 
3 
5 
4 
5 
5,4 
3 
4 
1.4 
1.5 
1 
2 

10 
2 
1 
1 
2 
2 

10 

0,8 
1 
1 
1 
1.5 
1.6 

2 
0,6 
1 
0,2 
0,4 
3 
1 
0.5 
1 
1 
1 
2 

12 
10 
33 
7 
7 
3 
5 
5 

2,5 
3 
8 
5Ј5 
8 

2,8 
4 
6 
5 
6,5 
7 
5 
6 
2 
2,5 
1,2 
2.4 

13 
3 
1.5 
2 
3 
3 

12 
Термоцентр али 18 »1 5,5 1,5 7 

Парни казани, тапани и ел. во куј1ш и перални 15 f) 7 3 10 
Трактори и комбајни i 8 1» 12 4 16 
Други земјоделски машини 12 и 8 2 10 

Автомобили патнички 10 п 10 6 16 
Автобуси 8 п 12 7 - 19 
Камиони 10 и 10 7 17 
Санитетски коли 8 и 12 7 19 
Моторцикли, трицикли и велосипеди 10 1» 10 7,5 17,5 
Сцрежни патни возила 10 1» 10 4 ,5 14.5 

12 
10 
33 
7 
7 
3 
7 
5 

2,5 

8 
5,3 
8 

Прилог & 
Образец ПОС 

Здравствена установа • Вид иа здрав, установа 
Народна република — " ~ ; 

Категорија 

Реден 
број 

О с н о в н о с р е д с т в о 
Количина 

Цена по 
единица на 
- мерка 

Основна вредност 
(основица за 
амортизација) 

Реден 
број Шифра Назив Единица 

на мерка 
Количина 

Цена по 
единица на 
- мерка 

Основна вредност 
(основица за 
амортизација) 

Реден 
број 

стара нова 
Назив Единица 

на мерка 
Количина 

Цена по 
единица на 
- мерка 

Основна вредност 
(основица за 
амортизација) 

1 2 3 4 5 | б 7 

Среден век 
на 

траењето 

Уште можен 
век на 

траењето 
°/0 на физ. 
способност 

Сегашна 
вредност 

Год отпис Год. инвест, 
одржување Забелешка 

Среден век 
на 

траењето 

Уште можен 
век на 

траењето 
°/0 на физ. 
способност 

Сегашна 
вредност 

0/ / 0 од изн. 0-/о од изн. 
Забелешка 

8 9 10 И | 12 13 14 15 16 
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593. 
Врз основа на ст. 2 тон. 2 одделот 1 од главата 

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

О Д Л У К А 
ЗА СРАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 
ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ДА МОЖАТ ДА ГИ 
НА? ОЛ ЕМА Т ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ 

ПЛАТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРУПИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Се овластуваат народните одбори на околиите 
(градовите) односно нивните собори на производи-
телите, водејќи сметка за тежината и условите на 
работата, да можат да ги наголемат износите на 
пресметковните плати, и тоа: 

на рудничките погони на рудниците и на прет-
пријатијата на црната и обоената металургија; на 
рудничките погони на рудниците и претпријатијата 
на неметали и на рудничките погони на фабриките 
за гемент до 5%. 

За рудниците и погоните од претходниот став 
за кои веќе постои овластување за наголемување 
17>есметксзните плати досегашниот процент до кој 
можеше да се одобри наголемувањето се наголему-
ва до процентот од горниот став. 

II. Се овластуваат народните одбори на око-
лии ге (градовите) да можат да им одобрат на руд-
ниците на јаглен за време од 1 јануари до 30 сеп-
тември 1954 гогпка -зголемување на пресметковни-
те плати до 10% над предвиденото наголемување во 
точ. 2 одделот I од главата XX на Сојузниот опште-
ствен план за 1954 година заради исплата награди 
на рударите. 

За. ие^-^т.г^ о х Д с^ом^пи 1954 година ќе се 
применува "Решението за овластување народните 
одбори на околиите (градовите) да можат да ги 
х.аголемат износите на пресметковните плати за 
рудниците на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр 

44/54), со исправката објавена во („Службениот лист. 
на ФНРЈ", бр. 47/54). 

JTI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а на-
големуван>атаЈ :тг: г^есметкозните плати одобрени-
врз основа на тон. I важат од 1 октомври 1954 го-
дина. 

Р. п. бр. 469 
19 ноември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

. О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 20 од 30 октомври 1954 година објавува: 

Правилник за завршниот испит во индустри-
ската школа; 

• Одлука за олеснувањата при плаќањето здрав-
ствените услуги во здравствените установи на под-
рачјето на Околијата цетинска. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

591. Уредба за отштета за убиениот, закла-
ниот или пцовисаниот добиток 677 

592. Уредба за попис и проценка на основни-
те средства на здравствените установи — 678 

593. Одлука за овластување народните одбори 
на околиите (градовите) да можат да ги 
наголемат износите на пресметковните 
плати за определени групи претпријатија 684 

Покана за претплата на „Службен лист на ФНРЈ" 
за 1955 година 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1955 година изнесува 1.200 динари за еден при-
мерок. 

Претплатата се уплатува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена 
кон овој број на „Службен лист на ФНРЈ"; текушта сметка бр. 1032-Т-220 при Народната банка на 
ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. 

Претплатниците што примаат повеќе преш дроци ќе ја најдат чековната уплатница зо бројов 
врз кој е адресата. 

Доколку претплатата не се обнови до 25 декември оваа година, ќе се запре испраќањето на 
весникот од 1 јануари 1955 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон забелешките врз грбот на чековната 
уплатница и својата адреса да ја напишат читливо и јасно (по можност со машина) без никакви ску-
сувања. Со непотполна адреса весникот нема редно да ви доаѓа. 

Ако ја испраќате претплатата со вирмански налог, потребно е врз истиот да се стават сите 
податоци од нашата чековна уплатница. 

Доколку за 1954 година ја положил претплатата за вас повисокиот орган, тој за тоа е од-
делно известен, па затоа на такви претплатници не им е приложена чековна уплатница кон овој број. 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е тоа да се напише врз грбот на чекот. 
Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претплатен број. 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Белград, поштенски фах 226, тел. 26-276 


