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107. 
Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЛОБОДНО КУПУВАЊЕ ЖИТА ОД СТРАНА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ НЕПОСРЕДНО 

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1. Се ланските работни задруги и општите зе-
мјоделски задруги можат за потребите на своите 
членови да купуваат жита и нивни преработки 
непосредно од производителите на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија. 

2. Одредбите од Наредбата за регулирање про-
метот со жита („Службен лист на ФНРЈ", број 
40/52), доколку не се изменети со претходната точ-
ка, остануваат во важност. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 25 април 1953 година. 

Р. п. бр. 96 
23 април 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

109. 
Врз основа на чл. 79 тон. 7 и чл. 81 ст. 1 од 

Уставниот закон, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАЗИВОТ НА УПРАВАТА ЗА. 

РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА И РУДАРСКИ 
СТУДИИ 

1. Управата за рударски истражувања и ру-
дарски студии го менува својот назив во Завод за 
геолошко-рударски и технолошки истражувања. 

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

Р. П. бр. 94 
20 април 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р,. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р 

108. 

Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА ДО-
ПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА 

стоки ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ И РЕЧНИОТ 
СООБРАКАЈ 

1) Решението за дополнение на тарифите за 
превоз на стоки во железничкиот и речниот соо-
браќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52), со кое 
е воведен одделен додаток за превоз жита и пчен-
ка во железничкиот и речниот сообраќај се става 
вон сила. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 25 април 1953 година-

Р. п. бр. 97 
23 април 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

НО. 

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 31 точ. 
б) и чл. 33 од Законот за планското управување 
со народното стопанство и точ. 1 од Решението за 
определување државните органи надлежни за про-
пишување цени и тарифи, („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО НА МАС? 

И ЗЕЈТИН ЗА ЈАДЕЊЕ 
1) Производителите и увозните претпријатија 

ќе продаваат маст и зејтин за јадење по следните 
цени: 

Динари 
за 1 кг 

205 
215 

а) маст — — — 
б) зејтин за јадење 

Овие цени важат франко истоварната станица 
на купувачот" 

2) Одредбите од точ. 2, 3, 4 и 5 од Решението 
за продавните цени на големо на маст, зејтин за 
јадење и шеќер бр. 360 од 24 октомври 1952 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52) и натаму ва-
жат во целост, а одредбите од точ. 1 и точ. 6 на 
тоа решение важат само во поглед на шеќерот. 

3) Ова решение ќе се применува од 19 април 
1953 година. 

Бр. 98 
27 април 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен 4 совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р . 
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111. 
Врз основа на чл. 93 од Законот за Народната 

милиција пропишувам 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЧИНОТ КАПЕТАН, 
МАЈОР И ПОЛКОВНИК НА НАРОДНАТА 

МИЛИЦИЈА 
Член 1 

За офицерите на Народната милиција се уста-
новуваат испити за чинот капетан, мајор и пол-
ковник. Положениот испит е еден од условите за 
добивање на овие чинови. 

Член 2 
Право да полага испит има офицер на Народ-

ната милиција кој ги исполнува следните услови: 
1) да не е судски казнуван и да не се води 

против него судска или дисциплинска постапка во 
времето од поднесувањето на молбата до полага-
њето на испитот; 

2) да има положен матурски испит, или нај-
малу шест класа гимназија ако бил учесник во 
Народноослободителната војна; 

3) од денот на поднесувањето на молбата за 
полагање на испитот за една година да се здобива 
со правото на унапредување во чинот за кој го 
пријавува испитот; 

4) да провел најмалу една година во оператив-
ната служба на Народната милиција; 

5) за ^последните две години да имал задово-
лителни оцени; 

6) во определениот срок да поднесол молба за 
полагање на испитот. 

Член 3 
Офицерот на Народната милиција што пока-

жал во службата особени способности може да го 
полага испитот ч пред срокот предвиден во чл- 2 
точ. 3 од овој правилник, а може да биде и осло-
боден од полагањето на испитот. Решение за ова 
донесува сојузниот Државен секретар за внатрешни 
работи. 

Слушателите на Школата за офицери на На-
родната милиција што ја завршиле школата со 
просечна оцена 4 или поголема, ако порано или во 
таа година кога ја завршуваат школата се здобиле 
со правото за полагање на испитот за чинот ка-
петан, ослободени се од полагањето на испитот за 
овој чин. 

Член 4 
Молбата за полагање на испитот се поднесува 

до 10 јануари онаа година во која кандидатот се 
здобива со правото за полагање на испитот. 

Кон молбата кандидатот приложува заверен 
препис на уверението за школските квалификации 
кое го заверува прв-^претпоставениот старешина. 

Во молбата треба да се назначи за кој чин се 
пријавува испитот и кој пат се полага. 

Молбата се поднесува до првопретпоставениот 
старешина. 

Член 5 
Првопретпоставениот етарешеина е должен: 
1) кон молбата да приложи заверен препис на 

кандидатовите оцени за последните две години; 
2) да даде свое мислење за кандидатот; 
3) да констатира дали ги исполнува кандида-

тот условите од членот 2 точ. 1, 3 и 4 од овој пра-
вилник. 

Сите старешини на Народната милиција што 
ја спроведуваат молбата даваат мислење за канди-
датот и предлог дали треба да му се одобри пола-
гање на испитот. 

Управата на Народната -милиција по молбата 
донесува решение со кое одобрува или не одобрува 
да се полага истиот. 

Член б 
Управата на Народната милиција е должна по 

примените молби да донесе решение најдоцна до 
март и да ги извести кандидатите во кој срок 

и каде ќе се јават на испит, ако им е одобрено по-
лагање на испитот. 

Член 7 
На негативните решенија од Управата на На-

родната милиција кандидатот има право на жалба 
до сојузниот Државен секретар за внатрешни ра-
боти' 

Жалбата се поднесува писмено преку прво-
претпоставениот старешина во срок од 10 дена од 
денот на соопштувањето на решението. 

Првопретпоставениот и другите старешини на 
Народната милиција молбата со свое мислење ја 
испраќаат до сојузниот Државен секретар за вна-
трешни работи. 

Постапката по примената жалба треба да се 
спроведе веднаш без задржување. 

Член 8 
Кандидатите на кои што им е одобрено пола-

гањето на испитот полагаат испит за секој чин 
одделно. 

Кандидатите се должни да пристапат кон по-
лагањето на испитот во времето што им е опре-
делено. 

Од полагањето на пријавениот испит кандида-
тот може да се откаже пред да почне полагањето, 
а недоаѓањето на испит се смета како премолчено 
откажување. 

Откажувањето од полагање испит повлекува 
губиток на правото за полагање испит во таа испит-
на година. Кандидатот што се откажал од полага-
њето на испитот може испитот повторно да го при-
јави во следните испитни години. 

Ако кандидатот започне да го полага испитот, 
па во текот на полагањето се откаже од натамо-
шното полагање или го напушти испитот, се смета 
дека не го положил испитот. 

Член 9 
Испитот може да му се одложи на кандидатот 

што е спречен да излезе на испитот во определеното 
време од следните причини: 

1) поради школување; 
2) поради важна службена потреба; 
3) поради болест; 
4) поради смрт на член од неговата поблиска 

фамилија. 
Испитот може да се одложи врз основа на мол-

ба од кандидатот, што ја поднесува по редовен 
пат до Управата на Народната милиција, која е 
надлежна да донесе решение за одложување на 
полагањето на испитот. 

Кандидатот на кој ќе му се одложи испитот од 
причините цитирани во ст. 1 од овој член, испитот 
може дополнително да го полага во истата испитна 
година. Кога ќе престанат причините поради кои 
бил одложен испитот, кандидатот поднесува молба 
повторно, а Управата на Народната милиција е 
должна да му определи вонреден испитен 'срок во 
истата година-

Ако го положи кандидатот тогаш испитот, се 
смета дека го положил во срокот што му бил по-
рано определен. 

Член 10 
Старешината на единицата може кандидатот 

на кој му е определен срокот за полагање на испи-
тот да го задржи поради важни службени причини 
само по одобрение од началникот на Управата на 
Народната милиција. 

Член И 
Причините наведени во молбата за одлагање 

на испитот мораат да бидат документирани, и тоа: 
1) спреченоста поради школување — со писмен 

извештај од командата на Народната милиција на 
народната република што го уплатила односниот 
кандидат на школување; 

2) спреченоста поради важна службена потре-
ба - со писмен извештај од командата од Народ-
ната милиција на народната република; 
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3) спреченоста поради болест — со извештај од 
првопретпоставениот старешина и со лекарско уве-
рение од здравствената установа во која што се 
наоѓа кандидатот на лекување, односно со увере-
ние од лекарска комисија; 

4) спреченоста поради смрт на член на поблиска 
фамилија — со потврда од првотретп оставениот 
старешина. 

Член 12 
Програмата за полагање на испитот ја про-

пишува Управата на Народната милиција за секо) 
чин одделно. Сите предмети предвидени со про-
грамата се една целост. 

Ако кандидатот не го положи испитот од еден 
предмет, не ќе му се позволи да полага натаму и 
се смета дека паднал на испитот. 

Начинот на полагањето на испитот од секој 
предмет ќе се регулира со програмата за полагање-
то на испитот. 

Член 13 
Испитите се полагаат пред испитната комисија 

за секој чин одделно. 
Членовите на испитната комисија и нивните 

заменици ги определува сојузниот Државен секре-
тар за внатрешни работи за секоја испитна година. 

Испитната комисија ја сочинуваат: претседа-
тел, втор член и член — испитувач. Претседателот 
на испитната комисија мооа да биде најмалу за 
еден чин постар од кандидатите што го полагаат 
испитот. 

Член 14 
Пред да почне полагањето на испитот испитна-

та комисија е должна: 
1) да ги прегледа и проучи документите на се-

кој кандидат; 
2) да состави испитни прашања, водејќи сметка 

со нив да биде опфатена сета материја предвидена 
со испитната програма и да бидат тие составени 
спрема чл. 17 од овој правилник; 

3) да состави распоред на полагањето на испи-
тот; 

4) да обезбеди литература и наставни учила и 
средства со кои кандидатите на испитот можат да 
се служат^ 

Член 15 
Испитната комисија ќе се грижи за време на 

испитот држењето и изгледот на кандидатот да им 
одговараат на дисциплинските прописи. 

Во случај на постапка од кандидатот што им е 
противна на одредбите од овој правилник и на ди-
сциплинските прописи, комисијата е должна про-
.тив ваков кандидат да започне дисциплинска по-
стапка со поднесување извештај до началникот на 
Управата на Народната милиција или до дисци-
плинскиот суд при Управата на Народната мили-
ција. 

Кандидатот што се служи за време на пола-
гањето на испитот со неггозволени средства (го 
замени прашањето со друг кандидат, се служи со 
порано подготвени прибелешки итн.), се оддале-
,чува од испитот и се смета дека не го положил 
испитот. 

Член 16 
Испитите се полагаат по предметите со редот 

како е предвидено со програмата за полагање на 
испитот. 

Кандидатите пристапуваат кон испитот со оној 
ред што ќе го предвиди испитната комисија во сво-
јот распоред. 

Член 17 
За секој поодделен предмет се составаат испит-

ни прашања. Испитните прашања мораат да бидат 
напишани со машина за пишување, и тоа по три 
прашања на едно испитно ливче. Во овие три пра-
шања треба да биде опфатен материјал од разни 
области на односниот предмет. 

Испитните ливчиња мораат да фидат орг мета 
големина и боја, нумерисани и заверени со потпи-

сите од членовите на испитната комисија и со 
печат. 

Пред да почне испитот членот на испитната 
комисија — испитувачот ги распоредува испитните 
ливчиња на масата пред комисијата. 

Кандидатот извлекува прашање — ливче и 
откога ќе и' го соопшти на комисијата својот чин, 
презиме и името, го соопштува бројот на испитното 
ливче, а потоа заминува на определено место каде 
што ги проучува испитните прашања. 

При проучувањето на извлечените прашања 
кандидатот има право да состава писмени белешки 
и да се служи со позволените учила и литера.тура. 

Проучувањето на прашањата трае 10 до 15 ми-
нути. 

Член 18 
По завршеното проучување на прашањата кан-

дидатот излегува пред испитната комисија, му се 
обрнува на претседателот на комисијата и сооп-
штува дека е подготвен да го полага испитот. 

Членот на испитната комисија — испитувачот, 
откога ќе го земе од кандидатот испитното ливче, 
му ги постава прашањата по оној ред како што се 
напишани на ливчето. 

На поставените прашања кандидатот одговара 
изложувајќи се' што знае за материјата што е 
опфатена со прашањето. Членот на испитната ко-
мисија — испитувачот може да го прекине изло-
жувањето на кандидатот само тогаш ако се одда-
лечил кандидатот од прашањето или ако не го 
разбрал. 

Кога кандидатот завршил со изложувањето, а 
во одговорот не ја опфатил сета материја, членот 
на испитната комисија му постава потпрашања се1 

дотогаш додека материјата на пршањето не ќе се 
исцрпи наполно. 

Ако некој од членовите на испитната коми-
сија не здобил јасна слика за тоа дали на канди-
датот треба да му се даде слаба или преодна оцена, 
може да бара од претседателот на испитната ко-
мисија на кандидатот да му се поетаваат уште едно 
а најповеќе две нови прашања кои не се во врска 
со прашањето на испитното ливче. 

Кога комисијата добила јасна слика за позна-
вањето на предметот од страна на кандидатот, му 
одобрува да се оддалечи и веднаш го оценува. 

Член 19 
Испитната комисија е должна внимателно да 

го следи излагањето на кандидатот и да ги оценува 
одговорите на секое прашање и потпрашање. 

При оценувањето на кандидатот комисијата не 
се ограничува само на оцената на неговото теорет-
ско познавање на материјата туку проценува и 
колку влегол кандидатот во суштината на мате-
ријата, колкава е неговата способност за практична 
примена на теоретско знање, каква е способноста 
на кандидатот за изразување на мислата, колкава 
е ширината на неговата општа спрема; кај писме-
ните испити, комисијата покрај познавањето на 
материјата, ја оценува и писменоста на кандидатот 
како во поглед на содржината така и во поглед на 
стилот и познавање^ на правописот. Ако се работи 
за практичен испит на терен, комисијата ја оцену-
ва и самостојноста на кандидатот и неговата спо- , 
собност за самостојно решавање на̂  задачите. 

Врз основа на мислењето што ќе го добие ко-
мисијата за кандидатот, таа му дава оцена. Оцена-
та може да биде: „Положил одлично (5)", „Положил 
многу добро (4)", „Положил добро (3)", и „Не поло-
жил (2)". 

Член 
Членовите на испитната комисија го оценуваат 

одделно секој кандидат, давајќи му оцена за секое 
прашање и потпрашање, наполно независно еден 
од друг. 

Заради што поправилно оценување и што по-
голема меѓусебна независност, членовите на испит-
ната комисија треба да имаат секој' своја шифра 
со која ги означуваат оцените' 
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Член 21 
По завршеното испитување на сите кандидати 

од еден предмет, членовите на испитната комисија 
даваат крајни оцени за тој предмет на секој по-
одделен кандидат. 

Оценувањето се врши без присуство на канди-
датот, со јавно гласање, со тоа што прв гласа чле-
нот-испитувач, потоа вториот член и на крајот 
претседателот на испитната комисија, 

Како крајна оцена за секој поодделен предмет 
се смета онаа оцена за која гласаат два члена од 
испитната комисија. Во случај сите три члена да 
дале различни оцени, како крајна оцена се смета 
аритметиката средина. 

Работата на комисијата при гласањето е по-
верлива и се смета како службена тајна, 

Член 22 
На завршетокот на испитот испитната комиси-

ја дава крајна оцена на успехот од сите испитни 
предмети на секој поодделен кандидат. Како крај-
на оцена на успехот се зема количникот што се 
добива кога збирот на оцените ќе се подели со бро-
јот на предметите. 

Ако се јави како аритметичка средина децима-
лен број, тогаш како крајна оцена се зема: од 3 
до 3,50 како.,добар", од 3,51 до 4,50 како „многу до-
бар", од 4,51 до 5 ка^о „одличен". 

Член 23 
По завршетокот на испитот од секој поодделен 

предмет комисијата им го соопштува успехот на 
сите кандидати со „положил" или „не положил". 

По завршетокот на испитот од сите предмети 
комисијата им го соопштува на кандидатите крај-
ниот успех со: „Положил со одличен", „Положил 
со многу добар" или „Положил со добар". Во оваа 
прилика комисијата го соопштува и просечниот 
успех на кандидатите изразен со број. 

По соопштувањето на оцените комисијата дава 
образложение па оцената на успехот, укажувајќи 
им на кандидатите на недостатоците забележени 
во текот на испитот, односно пофалувајќи ги оние 
кандидати што се истакнале особено за време на 
полагањето на испитот. 

Член 24 
По завршениот испит и по давањето на крај-

ните оцени, комисијата им дава на кандидатите 
што го положиле испитот дипломи-уверенија. 

Дипломата-уверение ја потпишува претседате-
лот и вториот член на испитната комисија' 

Имињата на кандидатите што го положиле ис-
питот за поодделни чинови се објавува во Билте-
нот на персоналната служба. 

Член 25 
Завршувајќи ја својата работа комисијата 

треба да изврши уште и следни административни 
работи: 

1) да ги пополни испитните листови; 
2) од испитните листови да ги внесе оцените 

во главната книга на оцените; 
3) ЕО главната книга на оцените од своите 

прибелешки да ги внесе општите забележувања 
за секој поодделен кандидат; 

4) за својата работа да поднесе извештај до 
Управата на Народната милиција. Извештајот се 
пишува во два примерка, од кои дупликатот оста-
нува кон главната книга на оцените која се чува 
во Школата за офицери на Народната милиција 
како документ со трајна вредност од која може 
да се издаде дупликат за загубеното уверение. 

Испитните листови ги потпишуваат членовите 
на испитната комисија — испитувачи секој во ру-
бриката на својот предмет, а точноста на внесените 
оцени ги заверува со свој потпис претседателот и 
вториот член на испитната комисија. 

Точноста на преписот на оцените од поодделни 
листови во главната книга на оцените ја заверуваат 
со свој потпис претседателот и вториот член на 
испитната комисија. 

Извештајот за работата на испитната комисија 
го потпишува претседателот на испитната коми-
сија. 

Член 26 
На кандидатите што полагаат испит им при-

паѓа: 
1) бесплатен возен билет за соодветна класа од 

местото на службување^ до местото каде што се 
полага ^испитот и назад; 

2) половина дневница за времето поминато на 
пат и на испитот; 

3) бесплатно сместување ако се полагаат ис-
питите во Школата за офицери на Народната ми-
лиција. 

Кандидатите што ќе бидат оддалечени од испи-
тот поради неправилни постапки во текот на по-
лагањето на испитот, или кои без оправдана при-
чина ќе се откажат од испитот, должни се да ги 
надокнадат трошоците за возните билети искори-
стени заради полагање на испитот и немаат право 
на половина дневница. 

Член 27 
На кандидатите што ќе се пријават за пола-

гање испит им припаѓаат 15 дена отсуство за под-
готвување кое не се засметува во годишниот од-
мор. Ова време кандидатите можат да го проведат 
во Школата за офицери на Народната милиција, 
но без право на никаква надокнада (дневница). 

Ако се откаже кандидатот без оправдана при-
чина од полагањето на испитот било пред поче-
токот на испитот или во текот на самото полагање, 
времето одобрено за подготвување му се засметува 
во годишниот одмор. 

Член 28 
Испитите за чиновите за кои се пропишани 

испити со овој правилник можат да се полагаат 
најповеќе три пати. 

Член 29 
За кандидатите што го полагале веќе испитот 

за чинот поручник, мајор и полковник на Народ-
ната милиција и паднале на него — не важат од-
редбите од овој правилник" Повторниот испит тие 
ќе го полагаат по одредбите од досегашниот пра-
вилник се дури не ќе го положат испитот или не 
го загубат правото на натамошно полагање. 

Член 30 
кандидатите што биле на школување им 

се смета само половина од тоа време за добивање 
на наредниот чин. 

Член 31 
Во врска со чл. 2 точ. 4 од овој правилник 

како оперативна служба се сметаат следните дол-
жности во Народната милиција: командир на ста-
ница, вод и чета (ескадрон) и нивните заменици; 
командант на баталјон на Народната милиција, ко-
мандант на команда на Народната милиција на 
град, автономна област, автономна покраина и на-
родна република и нивните заменици односно по-
мошници; началник на одделение, инспектор, шеф 
на отсек во Управата на Народната милиција, во 
командата на Народната милиција на народната 
република и во командата на Народната милиција 
на автономнта единица; наставник, командант и 
помошник на командант на школата на Народната 
милиција. 

Во врска со чл. 11 точ. 4 од овој правилник 
како членови на поблиска фамилија се сметаат: 
брачниот другар, децата, родителите, браќата и 
сестрите. 

Член 32 
Испитите по овој правилник како услов за до-

бивање чинот капетан, мајор и полковник ќе се 
бараат од 1 јануари 1954 година. 
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Член 33 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за испи-
тите за чиновите офицер на Народната милиција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/49 и 41/52), освен 
за кандидатите од членот 29 на овој правилник. 

Бр. 6783 
11 април 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Свефановиќ, с- р. 

112. 
Врз основа на чл. 12 точ. 5 и чл- 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со чл. 57 ст. 2 од Основниот закон за општестве-
ниот придонес и за даноците, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТА НА 

СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 
1. Во' Наредбата за наплата на данокот при 

исплата на сметките на приватните лица („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 60/52), се вршат следни 
измени и дополненија: 

1) На крајот на првиот став од тон. 1) се до-
дава нова реченица, која гласи: 

„Народниот одбор на околијата односно градот 
може овие работи да ги пренесе на народните од-
бори на општините што имаат податоци за даноч-
ното задолжување." 

2) После вториот став на точ. 1) се додава нов 
став, кој гласи: 

„Ако наплатата за извршените услуги не се 
врши врз основа на поединечни сметки туку по 
список, исплатната благајна на корисникот на услу-
гите е должна да состави одделни списоци за на-
родните одбори на секоја околија односно град во 
кои дотичните даночни обврзници имаат место 
на постојаното живеење' Овие списоци исплатната 
благајна ќе ги испрати до надлежните народни 
одбори кои се должни овие списоци да ги реги-
стрираат, да ја утврдат висината на данокот што 
треба да ја наплатат -од поодделни или од сите 
лица цитирани во списокот и списоците во што 
покусо време да и1 ги вратат на исплатната бла-
гајна на корисникот на услугите." 

3) После последниот став на точ. 4) се додава 
нов став, кој гласи: 

„По исклучок, ако лицата од точ. 1) од оваа на-
редба го намириле доспеалиот данок по сите форми 
за текуштото тримесечје, органот за финансии на 
надлежниот народен одбор на околијата односно 
градот може на тоа лице да му издаде уверение 
дека го намирило сиот данок што доспеал за на-
плата до крајот на тримесечје^ за кое што се из-
дава уверението. Во тој случај овие лица не мо-
раат да поднесуваат на регистрација секоја сметка, 
туку на исплатната благајна на својот должник на 
кој што поднесуват сметка за исплата ќе и' го под-
несат на увид споменатото уверение. Врз основа на 
ова уверение исплатната благајна ќе изврши ис-
плата без претходна регистрација, но при тоа е 
должна да го запре данокот по поднесената смет-
ка и запрениот износ да му го испрати на надле-
жниот околиски односно градски народен одбор. 
На вирманскиот налог со кој се уплатува зпрениот 
износ, и тоа на делот од налогот наменет за изве-
стување сопственикот на сметката, исплатната 
благајна е должна точно да го назначи името, 

презЉето и адресата на лицето од кое е извршено 
запирањето, бројот и датумот на поднесеното уве-
рение, вид на производите, услугите или друг ос-
нов по кој е извршена исплатата, износот на испла-
тената сума и тарифниот број на тарифата на да-
нокот на промет по кој е пресметан и запрен да-
нокот. 

Уверението од претходниот став важи до кра-
јот на тримесечјето за кое е платен доспеалиот 
данок." 

4) На крајот на првиот став од точката 6) се 
додава нова реченица, која гласи: 

„Исто така можат да се даваат налози за ис-
плата на сметки и на оние лица што ќе поднесат 
уверение дека го платиле данокот до крајот на 
текуштото тримесечје'" 

5) После вториот став од точ. 6) се додава нов 
став, кој гласи: 

„Исто така, и службеникот на финансискиот 
орган на народниот одбор на околијата, градот или 
општината што ќе издаде погрешен налог за запи-
рање или неточно уверение, или кој не го води 
редно пропишаниот регистер, ќе се казни за фи-
нансиски прекршок, што не исклучува дисциплин-
ска и материјална одговорност." 

6) Точ. 8) од наредбата се менува и гласи: 
„Нема да се поднесуваат на регистрација смет-

ките: 
а) за испорачените основни производи на сел^ 

ското стопанство што ги испорачуваат самите про-
изводители на овие производи; 

б) за сите други испорачени производи и за 
извршените услуги по кои вкупно договорената 
цена односно надокнада не применува 3.000 динари. 
Ако нема писмен договор, одредбите за регистра-
ција на сметките нема да се применуваат само ако 
збирот на сите примања од еден подносител на 
сметка (признаница) од една исплатна благајна во 
текот на календарската година не премине износ 
од 3.000 динари, но ако збирот на исплатите пре-
мине 3.000 динари при наредните исплати мора да 
се постапи по оваа наредба. По исклучок, за про-
изводите на народната радиност што им се испо-
рачуваат на претпријатијата за промет на произ-
води на народната република нема да се поднесу-
ваат на регистрација сметките чијашто сума не 
преминува 6.000 динари годишно, под услов лицата 
што вршат испорака да не се регистрирани како 
занаетчии; 

в) за продажба стари 'предмети освен отпадо-
ците што им се продаваат на претпријатијата за 
отпадоци; 

г) за продажба стоки преку комисиони дуќани; 
д) за производни услуги на лица што се дол-

жни да плаќаат данок по чл. 6 од Уредбата за 
тарифата на данокот на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/53); 

ѓ) за авторските хонорари што ги примаат на-
учниците, писателите, сликарите, вајарите, компо-
зиторите и другите за своите творби, а кои се 
ослободени од плаќањето на данокот по точ. 6 чл. 
8 од Уредбата за данокот на промет на производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47). 

Во случаите под а) до д) од оваа точка исплат-
ните благајни се должни да го запрат данокот на 
промет по поднесената сметка односно по потпи-
шаната признаница, ако производите или услугите 
за кои е сметката или признаницата издадена под-
лежуваат на плаќање данок на промет. За извр-
шеното исплатување исплатните благајни се дол-
жни во смисла на последниот став од точката 4 
на оваа наредба да го известат надлежниот наро-
ден одбор на околијата односно градот. 
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2, Онаа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 7000 
20 април 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с- р. 

113. 
Врз основа на точ. 5 чл. 12 и чл. 13 од Законот 

за спроведување на Уставниот закон и чл. 24 од 
Законот за регулирање платниот промет со стран-
ство (Девизен закон), а во врска со чл. 27 од Уред-
бата за извозот и увозот на стоките и за девизно-
то работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ДОЛГУВАЊАТА 
И ПОБАРУВАЊАТА ВО СТРАНСТВО НА 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1952 ГОДИНА 
1) Стопанските организации, општествените ор-

ганизации, државните органи, надлештвата и уста-
новите, што имале на 31 декември 1952 година по-
барувања или долгувања во странство, по кој и да 
било основ, должни се да и' испратат на Народ-
ната банка на ФНРЈ до 15 мај 1953 година пода-
тоци за износот на тие долгувани односно поба-
рувања, спрема состојбата на 31 декември 1952 
ГОД!'" МИ 

2) Неиспраќање во определен срок податоци од 
претходната точка или испраќање невистинити и 
неточни податоци ќе се смета како девизен прекр-
шок во смисла на точ. 8 чг. 15 од Законот за ре-
гулирање платниот промет со странство (Девизен 
закон), 

3) Поблиски упатства за спроведување на оваа 
наредба пропишува Народната банка на ФНРЈ. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавување во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 7202 
23 април 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

114. 
„ Врз основа на чл. 33 од Уредбата за завршните 

рбетни на стопанските организации за 1952 година 
(„Службен лист -на ФНРЈ", бр. 12/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА (ДОСТАВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА СОГЛАСНОСТ 
НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОХО-
ДОТ ПО ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 

1952 ГОДИНА 
I. Решението за согласност на завршната смет-

ка на стопанска организација за 1952 година, што 
се дава во смисла на чл. 28, 29 и 30 од Уредбата 
за завршните сметки на сгопанските 'организации 
за 1952 година, треба да содржи податоци за изно-
сите што се предложени и одобрени од претприја-
тието, за износите на кои се дава согласност ,и за 
разликите помеѓу износите предложени од прет-
пријатието од една, и износите на кои се дава со-
гласност од друга страна, и тоа според приложе-
ниот образец што е составен дел од ова упатство. 

Поодделни податоци се внесуваат во образецот 
непосредно од завршната сметка, а износот на до-

ходот во фактурираната и ненаплатената реали-
зација под реден бр. 9 се добива на тој начин што 
износот на фактурираната и ненаплатената реали-
зација од реден бр. 7 се множи со износот на до-
ходот под реден бр. 8 и овој резултат се дели со 
износот на вкупната реализација во 1952 година 
под реден бр. 6. 

Покрај податоц,ите од образецот решението за 
согласност мора да содржи: 

1) образложение за секоја евентуална измена 
на поодделен податок од предложената завршна 
сметка; 

2) налог на претпријатието да изврши потребни 
книжења во своето книговодство во 1953 година 
доколку се извршени исправки во завршната смет-
ка при давањето на согласноста, со тоа што во 
налогот мораат да бидат означени износите што 
треба да се книжат како и контата на кои треба 
да се извршат исправки; 

3) налог на претпријатието да ги изврши вед-
наш односно најдоцна во срок од 20 дена сите 
уплати на евентуалните обврски спрема буџетот, 
спрема општиот фонд на обртните средства и дру-
гите фондови што произлегуваат од завршната 
сметка за 1952 година, доколку такви уплати не се 
извршени до денот на дадената согласност на за-
вршната сметка; 

4) ознака на органот до кого и во кој срок 
може да се поднесе жалба на решението со упа-
тување за плаќање такса. 

И. Исправките во општествената евиденција 
врз основа на податоците од завршните сметки на 
претпријатијата за 1952 година Народната банка 
на ФНРЈ ќе ги изврши на следен начин: 

1) ако доходот по завршната сметка на прет-
пријатието за 1952 година е поголем од доходот 
по евиденцијата на банката за, износот на разли-
ката се задолжува сметката „Разлики по завршна-
та сметка", во корист на остварениот платен фонд 
и остварената акумулација и фондови; 

2) ако доходот по завршната сметка на прет-
пријатието за 1952 година е помал од доходот по 
евиденцијата на банката износот на разликата и4 

се одобрува на сметката „Разлики по звршната 
сметка", на товар на остварениот платен фонд и 
остварената акумулација и фондови; 

3) покрај исправките под 1) и 2) од оваа точка, 
Народната банка на ФНРЈ ќе изврши и други 
книжења спрема податоците од образецот бр. 19 
на завршната сметка, како и решението за даде-
ната согласност на завршната сметка за 1952 го-
дина. 

III. Сите уплати на евентуалните обврски спре-
ма буџетот спрема општиот фонд на обртните сред-
ства и другите фондови што е должно претприја-
тието да ги уплати веднаш, односно најдоцна во 
срок од 20 дена по дадената согласност на завр-
шната сметка, како и исплатите на неуплатениот 
дел на остварениот платен фонд што произлегува 
од завршната сметка за 1952 година, можат да се 
вршат само во рамките на расположивите средства 
на претпријатието на текуштата сметка при бан-
ката. 

Претпријатието не може да го користи неис-
платениот дел на остварениот платен фонд за 1952 
година, додека не ќе ги уплати сите обврски од 
точ. I ст. 3 под 3). 

IV. Позитивните односно негативните разлики 
на остварената акумулација и фондови помеѓу из-
носите по завршната сметка на претпријатието за 
1952 година и пресметката по општествената еви-
денција за 1952 година се распределуваат според 
прописите од законите за општествените планови 
за 1952 година. Овие разлики се пренесуваат во 
корист односно на товар на соодветните сметки од 
1953 година, и тоа: разликите во износите на при-
донесот за социјално осигурување од 1952 година 
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ќе се пренесат на одделна сметка при Народната 
банка на ФНРЈ, Главна централа бр. 01-338356 — 
„Разлики на социјалниот придонес по завршните 
сметки за 1952 година", а разликите во износите 
на општествениот придонес од 1952 година се пре-
несуваат на сметките на соодветните буџети од 
1953 година, преку збирната сметка бр. 329761 „Ра-
злики на општествениот придонес по завршните 
сметки за 1952 година". 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОКОЛИЈА (ГРАД) 

V. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 6843 
28 април 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

Народниот одбор на околија (град) на својата седница од -
а во смисла на чл. 28 (29 или 30) од/ Уредбата за завршните сметки на стопанските 

организации за 1952 година, донесе следно ^ Ј 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1952 ГОДИНА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

Во 
Народниот одбор по извршениот преглед на завршната сметка на претпријатието ^ 

. во во поглед на правилноста на пресметката на доходот и него-
вата расподелба, како и во поглед на ракувањето со општонароден имот во текот на 1952 година, дава 
на истиот своја согласност како следува: 

Ред. 
бр. О П И С 

Износ предложен 
и одобрен од 
претпријатието 

Износ на кој 
се дава 

согласност 

Разлика 
(3—4) или 
(4-3) 

1 3 4 ^ 5 

1 
2 
3 
4 
5 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

Збир на билансот 
Фонд на основните средства 
Исправки на вредноста на основните средства 
Фонд на обртните средства на 31-ХП-1952 год. 
Други фондови (поодделно) 

а) 
б) 
в) 
г) 

Вкупна реализација во 1952 год. (за трговијата 
само за II полугодие) 

Фактурирана до 31-ХП-1952 год. ненаплатена 
реализација 

Доход за 1952 година (за трговијата само за II 
полугодие) 

Износ на доходот во фактурирана а ненаплатена 
реализација 

Стопа на АФ во проценти^ (одобрена со решени-
ето бр. од ) 

Износ на акумулацијата и фондовите 
Поделба на остварената АФ: 

а) Фонд за самостојно располагање 
б) Резервен фонд 
в) Други фондови 

г) Придонес за соц. осигурување 
д) Придонес за соц. осигурување на учени-

ците во стопанството од 1-Х-1952 год. 
ѓ) Општествен придонес 

Остварен платен фонд и негова расподелба 
1) Остварени заработка (платен фонд) 
2) Надокнади за кои не се евидентира ра-

ботното време (и награди на учениците 
во трговијата) 

3) Остаток на остварениот платен фонд (1—2) 
4) Просечен платен фонд 
5) Вишок на платниот фонд (3—4) 
6) 

а) Данок на вишокот на платниот фонд 
б) Дел од вишокот на платниот фонд ра-

споделба во фондот за самостојно ра-
сполагање 

/с ? 

А^З.909 

г 1 

т 

Ч Ако стопата на АФ се изменила во текот на 1952 год. се внесува стопата пресметала спрема 
чл. 18 од Уредбата за завршните сметки. 
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14 

15 
16 

2 

7) Вишок на платниот фонд за исплата (5—6) 
8) Платен фонд за исплата (2 + 4 + 7) 
9) Распореден платен фонд 

10) Нераспореден остаток на платниот фонд 
Структура во калкулираната заработка на 31-

ХИ-1952 год. 
1) Кл. 5 Недовршено производство 
2) Кл. 6 Готови производи 
3) Кл. О Основни средства 
4) Кл. 3 Запаси на суровини и материјали 

Данок на промет според издадените фактури 
Доход во трговијата за I полугодие 1952 год. и 

негова расподелба 

(Во продолжеток да се дадат податоците спрема точ. I ст. 3 од ова упатство) 

Секретар 
на народниот одбор 

Претседател 
на народниот одбор 

115 О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско" 1-1 А Н Л Р О Л Н М Т Р Р Р П У К П Ш С М 

телеграфско-телефонската тарифа, донесувам 1 1/-\ I 1/-АГ чу /Л1 1ГВ11- г 1-И 1 / ЦГ/ВУПЧП 
Р Е Ш Е Н И Е НАРОДНЕ НОВИНЕ 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ПОШТЕНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ДОПИСНИЦИ-РАЗГЛЕДНИЦИ ХРВАТСКЕ 

На 26 април 1953 година ќе се пуштат во про- „Нарздне новине" службени лист Народне Ре-
мет поштенски дописници-разгледници со слики публике Ховатске во бројот 15 од 2 април 1953 го-
на разни мотиви на туристички места и градови во дина објавуваат: 
ФНР Југославича. п гт„Ј Ј Решение за определување стопите на аморти-

Д е Л 0 Д п р е д н и т а с т р а н а н а д о п и - зацијата за државните трговски претпријатија; сницата-разгледница во горниот агол е отпечатена „ 
ма она од 10 динари со лик на Претседателот на Решение за определување стопите на адппни-
ФНР Југославија Маршал Тито, а на левиот дел страцијата за угостителските претпријатија. 
во просторот за писмени соопштенија отпечатена е ад јдае" - - - - - - — ; 
слика со мотив на туристичко место или град. Г Л Т Т П Ж И П А 

Продавката цена на дописницата-разгледница С О Д Р Ж И Н А : 
е 12 динари. Страна 

Бр. 4645 107. Одлука за слободно купување жита од 
22 април 1953 година страна на земјоделските задруги непо-

Белград средно од производителите 173 
Директор 108. Одлука за ставање вон сила Решението 

на Главната дирекција на поштите, за дополнение на тарифите за превоз на 
Никола Милановиќ, с. р. стоки во железничкиот и речниот соо-

" бр а кај - 173 
109. Одл ука за измена на називот на Улра-

Сојузнмот извршен совет, по извршеното срав- вата за рударски истражувања и рудар-
нување со изворниот текст, установи дека во тек- ски студии — — 173 
с тот на Уредбата за данокот на платниот фонд, НО. Решение за продавните цени на големо 
објавена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 17/53 на маст и зејтин за јадење 173 
се потерале грешки и дава следна 111. Правилник за полагање испити за чинот 

М Г П Р Д П 1 Г Д капетан, мајор и полковник на Народ-
И Ш Г А С К А ната милиција 174 

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПЛАТНИОТ ц 2 . Наредба за измени и дополнение на На-
ФОНД редбата за наплата на данокот при ис-

Во чл. 4 во претпоследниот ред на вториот плата на сметките на приватните лица 177 
став стои: „за бројот на дните", а треба: „за бро- 113. Наредба за испраќање податоци за дол-
гот на работните дни". гуваљата и побарувањата во странство 

Во чл. 6, точ. б), во петтиот и шестиот ред стои: на 31 декември 1952 година 178 
„претпријатијата на црна металургија", а треба: 114. Упатство за составање решение за согла-
„претпријатијата на црната и обоената металур- сност на завршните сметки на стопан-
к а " . ските организации и за пресметка на 

Во чл. 9 точ. 1 во последниот ред зад зборот доходот по општествената евиденција за 
„пракса" се брише точката и запирката и се до- 1952 година — — 178 
даваат зборовите: „и положен пропишан стручен 115. Решение за пуштање во промет поштен-
испит;". ски дописници-разгледници — 178 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 27 април Исправка на Уредбата за данокот на плат-
1953 година. ниот фонд 1 7 8 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Марка бр. 9, - ' Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ% Марка бр. 9. 

Печат на Југословенското штаипарско претпријатие. Белград 


