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431. 
Врз основа на членот 91а став 2 од Уредбата 

за управување со основните средства на стопан-
ските организации („Службен" лист на ФНРЈ", бр. 
52/53, 25/54, 32/54, 52/54, 7/55, 35/55, 11/56, 1/57 и 
24/57) сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОР-
ТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОНО О ДР. 
ЖУВАЊЕ ВО ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 

1. Средствата на амортизациониот фонд за ин-
вестиционо одржување, затечени на посебна смет-
ка на овој фонд кај банката на 1 јули 1957 го-
дина, како и средствата на истиот фонд уплатени 
по 1 јули 1957 година што се пресметани за вре-
мето да 30 јуни 1957 година, а кои стопанската 

430. 
Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот 

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

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 
Член 1 

Во Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56) по членот 21 се додаваат нови чл. 21а и 
216, кои гласат? 

„Член 21а 
Државните секретари и секретарите во Сојуз-

ниот извршен совет што не се членови, на Сове-
тот а според положбата се државни потсекретари 
имаат право и должност да присуствуваат на сед-
ниците на Советот кога на дневен ред се наоѓаат 
прашања од делокругот на државен секретаријат 
односно секретаријат на Сојузниот извршен совет, 
и да учествуваат во претресувањето и, одлучува-
њето за тие прашања, 

Истите права и должности ги имаат и другите 
сојузни функционери што имаат положба на др-
жавен секретар, како и државните потсекретари 
што се назначени за заменици на државен се-
кретар." 

„Член 216 
Кога државни секретари и државни потсекре-

тари по налог или овластување од Сојузниот извр-
шен совет вршат должности во земјата или стран-
ство во рамките ,на делокругот на сојузната држав-
на управа, ги имаат ^ правата и должностите што 
со оваа уредба се утврдени за членовите на Со-
ветот." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п бр. 267 
19 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

организација до 30 јуни 1957 година не ги употре-
била ниту ангажирала за исплата на извршените 
или започнатите работи на инвестиционо одржу-
вање, се пренесуваат во корист на фондот на обрт-
ните средства на стопанската организација, без 
оглед дали на стопанската организција и е опре-
делен почетен фонд на обртните средства или не. 

Исто така, стопанската организација е должна 1 
да изврши книговодствен пренесување на вред-
носта на запасите на материјали и опрема затече-
ни на 1 јули 1957 година, а набавени 'од средствата^ 
на амортизациониот фонд за одржување, и тоа на 
товар на посебните аналитички конта во рамките 
на синтетичкото конто 31 — Запаси на материјали^ 
во корист на аналитичките конта во рамките на 
синтетичкото конто 04 — Инвестиции во тек. Во 
овој случај се пренесуваат истовремено и извори-
те на финансирање на товар на соодветните ана-% 
литички конта на синтетичкото конто 94 — Фи-
нансирање на инвестициите, во корист на соодвет-
ното аналитичко конто во рамките на контото 96 
— Фонд на обртните средства. 

2. По приемот на месечниот извештај за наста-
натите промени во состојбата на основните сред-
ства за јуни 1957 година, а врз основа на годишна-
та претсметка на амортизацијата и поединечни 
месечни извештаи за настанатите промени' во со-
стојбата на основните средства за периодот јану-
ари, јуни 1957 година, банката најдоцна во срок од 
20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба ќе го утврди конечниот износ на делот на 
амортизацијата за инвестиционо одржување за пр-
вото полгодиште од 1957 година. Така утврденион 
износ на амортизацијата за инвестиционо одржу-
вање банката ќе го намали за износот на уплатени-
те аконтации на име амортизација за инвестиционо 
одржување за 1957 година, а за разликата што 
претставува неуплатен дел, банката врз основа на 
налогот од стопанската организација ќе ја задол-
жи нејзината редовна жиро сметка во корист на 
амортизациониот фонд — дел за инвестиционо одр-
жување. Ако стопанската организација не и изда-
де на банката налог до определениот срок, бан-
ката ќе го изврши преносот и без налогот. 

3. Стопанската организација е должна нај-
доцна во срок од 20 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба да и поднесе на банката 
извештај за висо^шната на ангажираните средства 
потребни за исплата на оние извршени или започ-
нати работи на инвестиционо одржување, за кои 
стопанската организација до 30 јуни 1957 година 
донесла одлука дека ќе ги финансира од средства-
та на амортизациониот фонд — дел за инвестици-
оно одржување. 

Како доказ за височината на средствата анга-
жирани според претходниот став, стопанската ор-
ганизација ќе и поднесе на банката заверен пре-
пис односно извод од одлуката на надлежниот ор-
ган на управувањето на стопанската организација 
за изведување на работи на инвестиционо одржу-
вање, заедно со договорот склучен со изведувачот 
на работите. Ако стопанската организација не склу-
чила писмен договор за изведување на работите^ 
може место договор да поднесе претсметка или 
друг доказ за склучената погодба. 

4. По 30 јуни 1957 година не можат да се вршат 
исплати на товар на средствата од амортизаци-
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ониот фонд за инвестиционо одржување што се 
однесуваат на замената на основните средства, без 
оглед на тоа дали е со одлуката на органот на 
управувањето на стопанската организција или со 
договорот со изведувачот на инвестиционите ра-
боти или добавувачот на опремата предвидено пла-
ќање (но тие работи односно опрема на товар на 
средствата од амортизациониот фонд — дел за ин-
вестиционо одржување. 

б. Ако банката врз основа на извештајот и 
другите докази од точката 3 на оваа наредба утвр-
ди дека стопанската организација ги ангажирала 
средствата од амортизациониот фонд — дел за ин-
вестиционо одржување во склад со намената на 
фондот, ќе изврши издвојување на бараниот износ 
на посебна партија во рамките на аналитичката 
сметка 6652 - Амортизационен фонд за одржува-
л е под назив „Ангажирани средства од амортиза-
циониот фонд за одржување". Ако банката од под-
несеното барање и други докази утврди дека сто-
панската организација бара ангажирање на сред-
ства чиј?! употреба не е во склад со намената на 
фондот, ќе го одбие таквото барање. 

Остатокот од средствата на сметката на аморти-
зациониот фонд за одржување банката во срок од 
10 дена од истекот на срокот, од точ. 2 и 3 на оваа 
наредба ќе го пренесе на жиро сметката на стопан-
ската организација. 

6. Средствата издвоени на посебна партија на 
ангажираните средства од амортизациониот, фонд 
за одржување, стопанската организација може до 
Ѕ1 декември 1957 година да ги употреби исклучиво 
за оние работи за кои тие средства се ангажирани. 
Средствата ангажирани до 30 јуни 1957 година, а 
кои до 31 декември 1957 година нема да бидат по-
трошени не можат во 1958\година да се користат 
за целите за кои се ангажирани, туку под 31 де-
кември 1957 година се пренесуваат во корист на 
фондот на обртните средства на стопанската орга-
низација. 

7. Ако по извршеното прекнижување на зате-
чените средства од амортизациониот фонд за одр-
жување во корист на обртните средства ќе се утвр-
дат разликите меѓу конечно пресметаниот износ 
на амортизацијата за инвестиционо одржување но 
периодичната пресметка за периодот јануари- јуни 
1957 година или за поранешното време по завршна-
та сметаа за 1956 година и износот пресметан спо-
ред точката 2 од оваа наредба, стопанската орга-
низација ќе изврши исправка со прекнижување на 
утврдената разлика по тој основ. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден'по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14416 
15 јули 1957 година 

Белград 
Го заменува Државниот 

/ секретар за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

432. I 
Врз основа на членот 29 став 3 во врска со чле-

нот 52 став 2 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 
35/55, 11/58, 1/57 и 24/57) сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ Ш УСЛОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
НА НЕАМОРТИЗИРАИИОТ ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА 
НА РАСХОДУВАНИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1, Кога стопанска организација расходува еко-

номски или технички дотраено основно средство 
коз до денот на расходувањето не е амортизирано, 
должна е неамортизираииот дел од вредноста на 
таквото основ? о сродство до го уплати во ^морти-
зационит фонд во текот на месецот по истекот на 

месецот во кој е извршено раскопувањето, и тоа 
нк товар на средствата од фондот за самостојно ра-
сполагање. 

Според одредбата од претходниот став ќе по-
стапи стопанската организација и кога продава 
основно средство, ако износот добиен со продажба-
та не ја достига височината на неамортизираииот 
дел од вредноста на продаденото основно средство.' 

2. Ако стопанската, организација нема достаточ-
но средства за фондот за самостојно располагање 
за да го уплати во амортизациониот фонд неамор-
тизиранпот дел од вредноста на расходуваното од-
носно продаденото основно средство, на товар на 
средствата од својот резервен фонд ќе ја уплати 
разликата што не можела да ја уплатр! на товар 
на средствата од фондот за самостојно р а с т е -
гање. Ако овие средствата од резервниот фонд не 
се достаточни за подмирување на таа разлика, сто-
панската организација за ^подмирената разлика 
ќе изврши книжење на товар на посебното анали-
тичко конто во рамките на синтетичкото конто 13 
— Други побарување (Обврски спрема средствата 
на фондот за самостојно располагање), во корист 
на посебното аналитичко конто во рамките на син-
тетичкото конто 23 - Други обврски (Обврски од 
средствата на фондот за самостојно располагање 
спрема амортизациониот фонд за замена). 

V 3. По одобрение на завршната сметка за одно-
сната деловна година од страна на надлежниот 
орган на управувањето на стопанската организа-
ција, стопанската организација за износот книжен 
на посебните сметки според претходната точка ќе 
изврши уплата на товар на остварените средства 
од фондот за самостојно располагање. Ако ни оства-
рените средства од фондот за самостојно располаг-
а њ е според завршната сметка за односната годи-
на не бидат достаточни за покритие на износот 
книжен на посебни сметки според овој основ, сто-
панската организација ќе изврши уплата на товар 
на својот резервен фонд. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,.Службен лист на ФНРЈ ' , а ќе 
се применува и за целата 1957 година. 

Бр. 14415 
15 јули 1957 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, с. р. 

433. 
Врз основа на членот 60 став 8 и членот 64 од 

Уредбата за платите на работниците на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18'57), 
а во согласност со Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет, сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЛАТИ ВО 
ТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД И ЗА 
НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИСПЛАТА 

НА ПЛАТИТЕ 
I. Општи одредби 

1/ Претпријатијата и дуќаните, занаетчиските 
Задруги, претпријатијата и дуќаните за земјоделски-, 
те задруги, деловните сојузи на земјоделските задру-
ги што вршат стопанска дејност, погоните со само-
стојна пресметка на деловните сојузи на земјодел-
ските задруги, како и погоните на претпријатијата 
и на земјоделските задруги што самостојно вршат 
пресметување и расподелба на вкупниот приход (во 
натамошниот текст: стопанската организација), и-
маат право од својата жиро сметка к а ј банката во 
текот на месецот и по истекот на месецот да земаат 
средства за исплата на аконтации и плати на ра-
ботниците во височината и на начинот предвидени 
со оваа наредба, 
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2. Средствата за аконтации и плати односно за 
лични доходи стопанската организација во текот и 
по истекот на месецот може да ги зема од својата 
жиро сметка ка ј банката во границите на распо-
ложивите средства најмногу до износот на платите 
и додатоците според тарифниот правилник од чле-
нот 25 став 1 под а) од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/57 — во- натамошниот 
текст: Уредбата), пресметани до денот на земањето 
на средствата. 

3. Покрај средствата од претходната точка сто-
панската организација што врши расподелба на 
вкупниот приход со утврдување на добивката може 
да зема во полн износ средства за исплата: 

а) на издатоците што се признаваат како плати 
во смисла на членот 25 став 1 под б) и членот 144 
од Уредбата; 

б) на издатоците за законски обврски што имаат 
карактер на лични примања и за стипендии на сту-
дентите и учениците на средните училишта во сми-
сла на членот 32 точ. 1 и 2 и членот 145 од Уред-
бата; , 

р) на издатоците според членот 14 точ. 6, 9 и 10 
од Уредбата. 

4. Стопанската организација што Зрши распо-
делба на вкупниот приход со утврдување на дохо-
дот покрај средствата за лични доходи од точката 
2 на оваа наредба, може да зема во полн износ сред-
ства за исплата: 

а) на издатоците според членот 67 точ. 1, 2, 3, 6, 
7, 8 и 9 од Уредбата; 

б) на издатоците според членот 25 став 1 под 
б) точ. 1 до 8 и 12 од Уредбата. 

5. Стопанската организација со паушална пре-
сметка која нема тарифен правилник и земјодел-
ската задруга зема од банката средства за плати во 
границите на расположивите средства на својата 
жиро сметка. 

6. Денот во месецот за земање средства за ис-
плата на аконтации и плати го определува стопан-
ската организација во својот тарифен правилник 
по претходна спогодба со банката. 

Средствата за исплата на аконтации и плати во 
текот на месецот можат да се земаат најдоцна до 
25-ти во месецот за текуштиот месец, а пред др-
жавни правници (Нова година, Први мај и Дваесет 
девети ноември) до крајот на ,месецот. 

7. По истекот на секој месец стопанската орга-
низација освен стопанските организации од точ-
ката 5 на оваа наредба, е должна врз основа на 
конечниот платен список да и поднесе на банката 
месечен извештај за износот на платите и додато-
ците пресметани според тарифниот правилник и 
издатоците според точ. 3 и 4 на оваа наредба за 
изминатиот месец, на образецот — Плати — кој е 
составен дел од оваз наредба. Овој извештај и се 
поднесува на банката во три примерка од кои два 
примерка, заверени од банката, И се враќаат на сто-
панската организација, со тоа стопанската органи-
зација еден примерок да му предаде на органот на 
управата надлежен за прашањата на трудот на на-
родниот одбор на општината. 

По исклучок, железничките транспортни прет-
пријатија, претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони и претпријатијата на 
речниот сообраќај, како и градежните и монтажните 
претпријатија што имаат повеќе од 5 погонски од-
носно деловни единици надвор од подрачјето на на-
родниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на претпријатието, должни се ме-
сечниот извештај од претходниот став да И го под-
несат на банката најдоцна во срок од 30 дена по 
истекот на месецот за кој се поднесува извештајот. 

Селскостопанската организација што вовела 
плаќање по единица производ врз основа на постиг-
натиот принос, е должна да И то поднесе на бан-
ката образецот - Плати - и при земањето на 
разликата на платите до височина на платите пре-
сметани по единица производ. 

8. Стопанската организација која во свој состав 
има погонски и деловни единици надвор од своето 
седиште, а за кои не се врши самостојно пресмету-
вање на вкупниот приход, е должна врз основа на 
одделни извештаи од своите погонски и деловни 
единици и на својот извештај од точката 7 на оваа 
наредба да состави збирен месечни извештај, што 
П го поднесува на банката ка ј која има жиро сме-
тка во срокот од точката 7 на оваа наредба. 

Погонските и деловните единици од претход-
ниот став еден примерок на извештајот од точката 
7 на оваа наредба И поднесуваат и на банката во 
своето седиште. 

9. По поднесениот месечен извештај за пре-
сметаните плати (образецот — Плати) стопанската 
организација може од расположивите средства на 
својата жиро сметка ка ј банката да ја земе разли-
ката међу износот на платите искажани во месеч--
ниот извештај и износите на исплатените аконтации 
во текот на месецот, ако по претходната периодична 
пресметка е остварен достаточен доход за покритие 
на платите заедно со придонесот за социјално осигу-
рување и станбена изградба содржани во реализира-
ните производи и во извршените услуги до крајот 
на пресметковниот период. 

Ка ј стопанските организации што расподелбата 
на вкупниот приход ја вршат со утврдување на до-
бивката, во смисла на оваа наредба, се смета дека 
е остварен достаточен доход ако стопанската орга-
низација во периодичната пресметка не искажува 
загуба. 

Ка ј стопанските организации што расподелбата 
на вкупниот приход ја вршат со утврдување на до-
ходот, се смета дека е остварен достаточен доход 
ако делот од доходот наменет за лични доходи на 
работниците искажан во периодичната пресметка е 
поголем од износот на реализираните лични доходи 
до крајот на пресметковниот период. Износот на ре-
ализираните лични доходи се утврдува на тој начин 
што од збирот на личните доходи содржани во зала-
е ш е од изминатата година и на износите на укалку-
лираните лични доходи до крајот на пресметковниот 
период, ќе се одбие износот на личните доходи содр-
жани во запалите на крајот на пресметковниот пе-
риод, а што се искажани под ред. бр. 42 на образецот 
— Доход од Наредбата за составување на периодич-
ните пресметки и за наплата на приходите на буџе-
тите и фондовите од стопанските организации (,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/57). 

Разликата од ставот 1 на оваа точка стопанска-
та организација може да је земе од банката ако 
претходно извршила ускладување на извршените 
исплати за плати во смисла на одредбите од точка-
та 43 на Наредбата за составување на периодичните 
пресметки и за наплата на приходите на буџетите 
и фондовите од стопанските организации. 

10. Селскостопанската организација што вовела 
плаќање по единица производ, покрај средствата за 
исплати според претходната точка, по пресметката 
на приносот односно постигнатиот прираст во текот 
на годината може да ја изземе од банката од сво-
јата жиро сметка разликата до износот пресметан 
по единица производ врз основа на постигнатиот 
принос. 

Износите на платите по единица производ врз 
основа на кои се пресметува височината на сред-
ствата за аконтации од претходниот став, селскосто-
панската организација е должна да ги утврди на 
почетокот на годината и да им поднесе пријава на 
органот на управата надлежен за прашањата на тру-
дот на народниот одбор на општината и на банката 
во своето седиште и во седиштата на одделни пого-
ни. Додека селскостопанската организација не ја 
поднесе оваа пријава, не може да зема средства за 
исплата по овој основ. 

11. Стопанската организација што не ќе поднесе 
за изминатиот месец извештај од точката 7 на оваа 
наредба, не може да зема средства за исплата на 
аконтации и плати се додека не го поднесе тој из-
вештај. 

12. Ако стопанската организација според прет-
ходната периодична пресметка остварила доход до-
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статочен во смисла на точката 9 од оваа наредба, 
а на жиро сметката нема средства за исплата на 
аконтациите и платите односно' личните доходи во 
текуштиот период, привремено може да користи 
средства од својот резервен фонд за исплата на 
полните износи на платите, односно на личните до-
ходи од точката 2 и на другите издатоци од точ-
ката 3 односно 4 на оваа наредба. Позајмените сред-
ства стопанската организација е должна да ги вра-
ти во резервниот фонд во срок од три месеци од 
денот на користењето, а најдоцна до истекот на 
срокот за поднесување на завршната сметка за 
текуштата година. 

Ако стопанската организација нема достаточно 
средства во резервниот фонд, банката е должна на 
стопанската организација, освен на стопанските ор-
ганизации од точката 5 на оваа наредба, да и одо-
,бри посебен кредит за исплата ца платите односно 
личните доходи во текуштиот период до височината 
рд 75% од платите и додатоците според тарифниот 
правилник од членот 25 под а) на Уредбата и на 
полниот износ на издатоците според точката 3 од-
носно 4 нџ оваа наредба. 

0 . Одредби за стопанските организации што 
Вршат расподелба на вкупниот приход со утврду-

вање на добивката 
13. Ако од периодичната пресметка се утврди 

дека стопанската организација што го распределува 
вкупниот приход врз основа на утврдувањето на до-
,бивката не остварила достаточен доход во смисла 
на точката 9 став 2 од оваа наредба за покритие на 
платите со придонесите содржани во реализира-
ните производи и во извршените услуги, непокрие-
ниот износ за тој пресметковен период ќе се нами-
ри од резервниот платен фонд, а ако овие средства 
не се достаточни, непокриената разлика ќе се под-
мири од резервниот фонд на стопанската организа-
ции 

Стопанската организација која според претход-
ниот став ги подмирила платите со придонесите со-
држани во реализираните производи и во изврше-
ните услуги има право во следниот пресметковен 
период да зема од својата жиро сметка на име сред-
ства за исплата во полн износ на аконтациите и 
платите според точката 2 и на издатоците според 
точката 3 од оваа наредба. 

14. Ако стопанската организација од претход-
ната точка со остварениот доход и со средствата од 
резервниот платен фонд односно од резервниот 
фонд на стопанската организација извршила по-
критие на платите со придонесите содржани во ре-
ализираните производи и во извршените услуги во 
височина од 75% и повеќе, но помалку од 100%, не-
покриениот износ за изминатиот пресметковен пе-
риод ќе го подмири на товар на платите во след-
ниот пресметковен период. Додека не го подмири тој 
износ стопанската организација во следниот пре-
сметковен период може да зема од својата ж-иро 
сметка средства за исплата на аконтациите и пла-
тите намалени за процентот што недостигал во о-
стварениот доход за покритие на платите содржани 
во реализираните производи и извршените услуги. 
Ова намалување не ,може да биде поголемо од 20% 
од износот на платите според точката 2 од оваа 
наредба. Покрај тоа стопанската организација има 
право да го земе полниот износ на издатоците спо-
ред точката 3 од оваа наредба. 

15. Ако стопанската организација од точката 13 
на оваа наредба со остварениот доход и со средства-
та од резервниот платен фонд односно од резервни-
от фонд не можела да покрие ниту до 75% од пла-
тите со придонесите содр,жани во реализираните 
производи и во извршените услуги, банката за раз-
ликата меѓу остварените плати и износот од 75% 
од платите со придонесите, ќе ги товари средствата 
на народниот одбор на општината. 

Разликата меѓу 75% и 100% на исплатените пла-
ти со придонесите содржани во реализираните про-
изводи и во извршените услуги во изминатиот пре-
сметковен период, стопанската организација е дол-
жна да и да врати на банката во следниот пресмета 

ковен период. Додека не ја врати таа разлика, сто-
панската организација во следниот "пресметковен 
период може да зема од својата жиро сметка 
средства за исплата на аконтациите и платите 6о 
височина од 75% од износот на платите според 
точката 2 на оваа наредба и на полниот износ на 
издатоците според точката 3 од оваа наредба, 

Х4сплатата на аконтациите и платите во висо-
чина од 75% од платите од точката 2 на оваа на-
редба и на полниот износ од точката 3 на оваа на-
редба ќе се врши во следниот пресметковен период, 
и тоа: 

а) во височина на процентуалниот однос на о-
стварените плати со придонесите содржани во ре-
ализираните производи и во извршените услуги 
спрема вкупните плати со придонесите содржани во 
реализираните производи и во извршените услуги 
во претходниот пресметковен период — на товар на 
средствата на стопанската организација; 

б) остатокот — на товар на средствата на на-
родниот одбор на општината. 

16. На стопанската организација од претходната 
точка која има достаточно средства на својата жиро 
сметка банката -к врши исплата на аконтациите и 
платите во височина од 75% од платите од точката 
2 И на полниот износ на издатоците од точката 3 
на оваа наредба, со тоа што за остатокот утврден 
според одредбите од претходната точка под б) ги 
товари средствата на народниот одбор на општи-
ната. 

На стопанската организација од претходната 
точка која нема достаточно средства на својата жи-
ро сметка, банката ќе обезбеди потребни средства на 
тој начин што на стопанската организација ќе и 
одобри, посебен кредит под условите од точката 24 
на оваа наредба во височина на износот утврден 
според одребите од претходната точка под а), а за 
остатокот утврден според одредбите од претходната 
точка под б) ќе ги товари истовремено средствата на 
наро-дниот одбор на општината. 

Банката може за остатокот од претходните 
ставови на оваа точка да ги товари средствата на 
народниот одбор на општината само за пресметков-
ниот период во кој стопанската организација не 
остварила достаточен доход и за наредните месеци 
до поднесувањето на следната периодична пре-
сметка. Оваа обврска на народниот одбор останува 
и натаму го сила се додека народниот одбор на 
општината не преземе мевки за санација или за 
присилна ликвидација на стопанската организација 
според одредбите од членот 62 на Уредбата за пла-
тите на работниците на стопанските организации. 
III. Одредби за стопанските организации што вршат 
расподелба на вкупниот приход со утврдување на 

доходот 
17. Ако од периодичната пресметка се утврди 

дека стопанската организација што го распреде-
лува вкупниот приход врз основа на утврдување 
на доходот не оствариле достаточен доход во сми-
сла на точката 9 став 3 од оваа наредба за покритие 
на личните доходи на работниците содржани во реа-
лизираните произво-ди и извршените услуги, непо-
креиниот износ за тој пресметковен период ќе се 
ћодмчри ед резервниот п л отен фонд. Во тој случај 
стопанската организација не ги применува одред-
бите од членот 73 на Уредбата, а во следниот пре-
сметковен период има право да зема од својата 
жиро сметка кај банката на име средства за 
исплата во полн износ на аконтациите и личните 
доходи според точката 2 и на издатоците според 
точката 4 од оваа наредба. 

18. Ако стопанската организа.ција од претход-
ната точка не остварила достаточен доход за по-
критие на заштитениот платен фонд содржан во 
реализираните производи и во извршените услуги, 
непокриениот износ о таа височина за изминатиот 
пресметковен период ќе се подмири во смисла на 
одредбите од членот 73 од Уредбата по овој ред: 

а) прво на товар на средствата наменети за сво-
ите фондови, ако е според членот 65 на Уредбата 
должна да издвојува средства во тие фондови 
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б).потоа на товар на придонесот за општестве-
ните инвестициони фондови; 

в) најпосле на товар на придонесот за буџетите 
од личниот доход на работниците, 

Ако средствата од претходниот став не се до-
статочни, стопанската организација може да ги ко-
ристи средствата од резервниот фонд за покритие 
на непокриениот остаток до височината на зашти-
тениот платен фонд содржан во реализираните 
производи и во извршените' услуги. Во тој случај 
стопанската организација има право во следниот 
пресметковен период од својата жиро сметка кај 
банката да зема средства за исплата на аконта-
циите и личните доходи до височината на полниот 
износ на заштитениот платен фонд утврден според 
одредбите од -чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на 
работниците на стопанските организации. 

19. Ако стопанската организација од претход-
ната точка со делот од доходот наменет за лични 
доходи на работниците, со средствата од членот 73 
извршила покритие на личните доходи во височ.ина 
на Уредбата и со средствата од резервниот фонд 
од 75% и повеќе, но помалку од 100% од заштите-
ниот платен фонд содржан во реализираните про-
изводи и во извршените услуги, непокриениот из-
нос за изминатиот пресметковен период ќе се под-
мири на товар на средствата за лични доходи во 
следниот пресметковен период. Додека не го под-
мири тој износ, стопанската организација во след-
ниот пресметковен период може да зема од сво-
јата жиро сметка средства за исплата на аконта-
циите и на личните доходи до височината на -за-
штитениот ^платен фонд намален за процентот што 
^достигнувал во остварениот доход за покритие на 
заштитениот платен фонд содржан во реализира-
ните производи и во извршените услуги. Ова нама-
лување на може да биде поголемо од 10% од изно-
сот на заштитениот платен фонд утврден според 
одредбите од чл. 89 и 90 на Уредбата за платите на 
работниците на стопанските организации. 

20. Ако стопанската организација од точката 
18 на оваа наредба со делот од доходот наменет за 
лични до-ходи на работниците, со средствата од 
членот 73 на Уредбата и со средствата од резер-
вниот фонд не можела да покрие ниту 75% од за.-
штитениот плгтен фонд содржан во реализираните 
производи и во извршените услуги, ,банката за ра-
зликата меѓу остварениот заштитен платен сћонд 
и износот до 75% од заштитениот платен фонд 
содржан во ре?лизиракиге производи и во извр-
шените услуги ќе ги товари средствата на народ-
ниот одбор на општината, 

Разликата меѓу 75% од заштитениот платен 
фонд содржан во реализираните производи и во 
извршените услуги и исплатените лични доходи 
во "изминатиот пресметковен период, стопанската 
организација е должна да и ја врати на банката во 
сле-дниот пресметковен период. Додека не ја врати 
таа разлика, стопанската организација во следниот 
пресметковен период може да зема од својата жиро 
сметка средства за исплата на аконтациите и на 
личните доходи во височина од 75% од заштитениот 
платен фонд утврден според чл. 89 и 90 на Уред-
бата за платите на рботниците на стопнските ор-
ганизации. 

Исплатата на аконтациите и на личните доходи 
во височина од 75% од заштитениот платен фонд ќе 
се врши во следниот пресметковен период, и тоа: 

а) во височина на процентуалниот однос на 
збирот на остварениот доход и на средствата на ре-
зервниот фонд спрема износот од 75% од заштите-
ниот платен фонд содржан во реализираните про-
изводи и во извршените услуги — на товар на сред-
ствата на стопанската организација; 

б) остатокт — на товар на средствата на на-
родниот одбор на општината. 

21. На стопанската организација од п,ретходната 
точтга која има достаточно средства на својата жиро 
сметка банката и врши исплата на аконтациите И на 
личните доходи Ео височина од 75% од заштитениот 

платен фонд утврден според одредбите од чл. 89 и 
90 на Уредбава за платрћг^ ца работниците на сто-
панските организации!, со Ц1то за остатокот 

утврден според одредбите од претходната точка под 
б) ги товари средствата на народниот одбор на оп-
штината. 

На стопанската организација од предходната 
точка која нема достаточно средства на својата 
жиро сметка, банката ќе и обезбеди потребни сред-
ства на тој начин што на стопанската организација 
ќе и одобри посебен кредит под условите од точката 
24 на оваа наредба во височина на износот утврден 
според одредбите од претходната точка под а), а за 
остатокот утврден според одредбите од претходната 
точка под б) ќе ги товари истовремено средствава на 
народниот одбор на општината. 

Банката може за остатокот од претходните ста-
вови на оваа точка да ги товари средствата на на-
родниот одбор на општината само за пресметков-
ниот период во кој стопанската организација не 
остварила достаточен доход и за наредните месеци 
до поднесувањето на следната периодична пресметка, 
Оваа обврска на народниот одбор останува и на-
таму во сила се додека еародниот одбор на општи-
ната не преземе мерки за санација или за присилна 
ликвидација на стопанската организација според 
одредбите од членот 62 на Уредбата за платите на 
работниците на стопанските организации. 

22. Во случаите од точ. 20 и 21 на оваа наредба 
народниот одбор на општината не им обезбедува 
средства за исплата на аконтациите и на личните 
доходи на општите земјоделски задруги, на деловни-
те сојузи на земјоделските задруги што вршат сто-
панска дејност, на погоните со самостојна пресметка 
на деловните сојузи и на општите земјоделски за-
други, како ниту на'претпријатијата и дуќаните со 
паушална пресметка. 

23. Ако селскостопанската организација од чле-
нот 80 на Уредбата не оствари достаточен доход 
да ги покрие износите земени во текот на годината 
за исплата на аконтациите и личните доходи, непо-
криениот износ за изминатата година ќе го подмири 
на товар на личните доходи во следниот пресметко-
вен период. Додека не го подмири тој износ селско-
стопанската организација во следниот пресметковен 
период може да зема од својата жиро сметка сред-
ства за исплата на аконтациите и на личните доходи 
само до височината од 90% односно 75% од зашти-
тениот платен фонд, освен случаите на примена с:а 
членот 4 од Уредбата за покривање на загубите што 
селскостопански^ организации ќе ги претрпат од 
вонредните поплави и подземните води („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/56 и 24/57). 

24. При земањето на готовина за исплата на 
личните доходи, стопанските организации што го 
распределуваат вкупниот приход врз основа на 
утврдување на доходот, на банката и поднесуваат 
налози на нето износ на платите и на другите при-
мања, а истовремено и налози за уплата на соодвет-
ните придонеси за буџетите од личниот доход/на 
придонесот за социјално осигурување и на придо-
несот за станбена изградба во смисла на одредбите 
од Наредбата за утврдување на основиците и пре-
сметување на придонесот од личниот доход на ра-
ботниците на стопанските организации („Службен 
ЛИС!' на ФНРЈ", бр. 26/57). 

IV. Заеднички одредби 
25. ,Банката може на стопанската организација 

која не остварува достаточен доход да и дава сред-
ства за исплата на аконтациите и платите односно 
на личните доходи без намалувањето во смисла на 
одредбите од тач. 15 и 19 на оваа наредеа, ако оце-
ни дека стопанската организација во наредните пре-
сметковни периоди, а најдоцна до истекот ка срокот 
за поднесување на завршната сметка за текуштата 
година, ќе оствари достаточен доход за покритие 
на земените средства за исплата на аконтациите и 
платите односно личните доходи. 

26. Одобрените посебни кредити од тач. 16 и 21 
на оваа наредба, стопанската организација е должна 
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Стопанска организација 
Место Л околија 
бгшанска д,анка -

Образец - Плати 
За стопанските организации 
што ја утврдуваат добивката 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за пресметаните плати за времето од X јаунари до - 195— година 

број О П И С 
Од 1 јануари до 
крајот на прет-
ходниот месец 

Во месецот за 
кој се поднесу-
ва извештајот 

Од 1 јануари до 
крајот на изве-
штајниот месец 

1 2 3 4 5 

1 Платнана работниците и дода,тоци според чле-
нот 25 став 1 под а) од Уредбата за расподел-
ба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации: 
а) плати според тарифниот став (точ. 1 и 2) 

б) годишни одмори и државни празници (точ-
ка 3) 

в) доути додатоци (точ. 4 до 8) 

ј в Издатоци според членот 26 став 1 под б) к 
членот 144 од Уредбата: 

а) награди на учениците во стопанството (точ-
ка 1) 

б) други издатоци (точ. 2—12) (член 144) 

а Вкупно плати според чл. 25 и 144 од Уред-
бата (14:2) 

4 Законски обврски според членот 3(2 точ. 1 и 
2 и членот 145 од Уредбата 

5 Лични издатоци според членот 14 тон. 6, 9 и 10 

6 В к у п н о (3 до 5) 

' 7 Намалувана за % од платите под 
редниот број 1 XXX 

8 -Остаток (6 минус 7) 

9 Плати од добивката, награди и премии: 
а) остварено по последната периодична пре-

сметка динари 
б) исплатено без придонесите под 

в) и Г) динари 
в) придонес за социјално осигу-

рување динари 
т) придонес за станбена из-

градба динари динари 

10 В к у п н о (84:9) 

1 ххххххх 

11 Исплатено до крајот на извештајниот месец 

12 Останува за исплата (10 минус 11) 

195— година Раководител на книговодството, Директор, 

Примено во банката 
Извршил контрола -

З А Б Е Л Е Ш К А ; 
1) Од редниот број 1—6 во колоната 3 се внесуваат податоците за платите и за додатоците пресметани според 

тарифниот правилник како и другите издатоци, и тоа за времето од 1 јануари до крајот на претходниот месец з ! 
КОЈ се поднесува извештајот, а во колоната 5 за времетоод 1 јануари до крајот ма месецот за кој се поднесува 
извештајот. 

Разликата мег'у колоната 5 и 3 се внесува под редниот број 1 до 6 во колоната 4. 
2) Под редниот број 7 се внесува во колоната 2 процентот од точката 14 односно 15 на Наредбата за исплата 

на средствата за плати во текот на пресметковниот период и ва начинот за обезбедување средства на стопанските 
организации за исплата на платите, а во колоната 4 и 5 износот добиен со примена на тој процент врз износов 

на платите искажани под редниот број 1 во колоната 4. " у у ц ^ вуа 
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Стопанско организација 
и з о д и ј а 

Стопанска гранка 

Образец - Плати 
За стопанските организации 
што го утврдуваат — доходот 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за пресметаните плати за времето од 1 јаунари до — 195— година 

Ред. 
број О П И 

Од 1 јануари до Во месецот-за Од 1 јануари до 
кракот на прет- кој се поднееу- крајот на изве-
ходниот месец ва извештајот штајниот месец 

I 

1. Лични доходи на работниците и службениците 
според членот 25 став 1 под а) од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопански-
те организации: 
а; лични доходи според тарифниот став (точ.. 

1 и 2) 
б) годишни одмори и државни празници (точ. 3) -
в) други издатоци (точ. 4 и 7) 

2. Издатоци според членот 25 став 1 под б) од 
Уредбата: 
а) награди на учениците во стопанството (точ. 1) -
б) други издатоци (точ. 2 до 12) 1 

3. Лични доходи на работниците на селскостопан-
ските организации по единица производ (во 
бруто износ) 

4. Издатоци според членот 67 точ. 1 до 3 и 6 до 9 
и членот 146 од Уредбата 

5. В к у п н о (1 до 4) 

6. Заштитен платен фонд утврден според чл. 89 и 
^ 90 од Уредбата за платите на работниците на 

стопанските организации дин. 
Намалување за % од тој заштитен 
платен фонд . дин. ЛХХХХА 

О с т а т о к (5 минус 6) 

8. Остаток од остварените средства за лични до-
ходи, награди и премии по последната перио-
дична пресметка 

В к у п н о (8 плус 9) 

10. Исплатено: 
а) нето личен доходи (без придонесите под б 

до г) 
б) придонес за буџетите од личните доходи 
в) придонес за социјално осигурување 
г) придонес за станбена изградба 
В к у п н о (а—г) 

11. Останува за исплата (9 минус 10) 

195— година Раководител на книговодството, Директор, 

Примено во банката 
Извршил контрола -

1) Од в е ш о т број 1 - 5 во колоната 3 се внесуваат податоците за личните доходи пресметани според тари-
фниот тг,авичник како и другите издатоци, и тоа за времето од 1 јануари до крајот на претходниот месец за кол 
Ѕ по?Ѕа изЅешта?о" 2РвЅ колоната 5 за времето од 1 јануари до крајот на месецот за кол се поднесува 
пзвешта10т. „ „ „ 

1-лз-шката мег'у колоната 5 и 3 се внесува под ред. бр. 1 до 6 во колоната 4. 2) под редниот број в во колоната 2 се внесува износот на заштитениот платен фонд што е утврден според 
отоетоите на чтг 89 и с 0 о д Уредбата за платите на работниците на стопанските организации и намалувањето на 
тоТ заштитен п " а т е н % Ј н ^ односно 20 од Наредбата за исплата на сред. 
ствата за плати во текот на пресметковниот период и за нанинот на обезбедување средства на стопанските орха 
низации за исплата на платите, додека во колоната 4 и 5 се внесува утврдената Разлика. паР5отииттт-те по 

3) Под редниот број 8 се внесува преостанатиот дел од доходот наменет за лични доходи ^ раоотниЈџле по 
последната периодична пресметка по одбивање на личните доходи содржани во реализираните производи и извр-
шените услуги. 
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да П ги врати на банката во с,рок од три месеци од 
денот кога се одобрени. Интересот за овие к.редити 
се пресметува според највисоката интересна норма 
што И ја плаќа стопанската организација наѓ 
банката по кредитот за обртни средства. Ако сто-
панската организација не користи кредит за обртни 
средства, интересот го плаќа според нормата од 6% 
годишно. 

За посебните кредити одобрени според одред-
бите од оваа наредба гарантира народниот одбор на 
општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
стопанската организација. Народниот одбор на оп-
штината за оваа гаранција не донесува посебна од-
лука т^јсу гаранцијата настапува со самата уплата 
на одобрениот кредит, 

Ако стопанската организација не го отплати 
кредитот до срокот определен во ставот 1 од оваа 
точка, банката може според важечките прописи да 
изврши наплата на товар на средствата на народ-
ниот одбор н а општината. 

На народниот одбор на општината кој нема ра-
сположиви средства за исплата на ^подмирениот 
кредит од претходниот став односно нема располо-
живи средства за исплата на износите според точ. 
15, 16, 20 и 21 од оваа наредба банката ќе му одобри 
посебен кредит со срок за враќање од три месеци 
со интерес по нормата од "60/о годишно. 

V. Преодни и завршни одредби 
27. По исклучок од претходните одредби на 

ова-а наредба, селскостопанските организации во 
1957 година нема да вршат пресметување на при-
донесот за буџетите од личниот доход, на придо-
несот за социјално осигурување и на придонесот за 
станбена изградба врз индивидуалните примања на 
ра.ботниците, туку тие придонеси ќе ги пресметуваат 
и ќе ги плаќаат врз вкупните нето износи на при-
мањата на сите работници според посебните про-
писи. 

23. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Упатството за исплата на акон-
тациите ма платите на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55 и 57/55) и Од-
луката за обезбедување средства за исплата на пла-
тите на работниците и службениците на стопански-
те организации во височина од 60% од платите пре-
с м е т к и спорад тарифниот правилник („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/56 и 8/57). 

29. Оваа наредб-а влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 14234 
12 јули 1967 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

434. 
Врз основа на членот 176 став 3 од Уредбата за 

фондот на обртните средства на стопанските орга-
нЈ^ѓѕаѕ^и (Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 
49/56), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВА 

ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Височината на посебниот кредит одобрен на 
стопанските организации според чл. 17а и 176 од 
Уредбата за фондот на обртните средства на сто-
панските организации може да се менува во след-
ните случаи: 

1) кога стопанската организација не ги испол-
нува условите од членот 12 од Уредбата за кратко-
рочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56); 

2) кога е против стопанската организација по-
крената постапка на ликвидација; 

3) кога поради измена на економските инстру-
менти според сојузните прописи се намалува осно-
вата за кредитирање на стопанските организации 
за редовниот обем на нивното работење; 

4) кога стопанската организација го промени 
својот статус тг1ка што таа според важечките про-
писи да нема повеќе услови за користење на по-
себниот кредит; 

5) кога посебниот кредит се заменува со фон-
дот на обртните средства на начинот предвиден во 
членот 17в од Уредбата за фондот на обртните сред-
ства на стопанските организации, односно кога по-
себниот кредит се намирува на друг начин. 

II. Во случаите од претходната точка под 1, 2 
и 4 банката е должна на стопанската организација 
да И го откаже натамошното користење на посеб-
ниот кредит и да побара наплата во срок кој не 
може да биде покус од 30 дена. 

III. Во случаите од точката I под 3 и 5 Б И С О - ' 
чината на посебниот кредит се намалува во соод-
ветен износ едновремено кога со измената на еко-
номските инструменти е дојдено до намалување на 
основата за кредитирање, односно кога се врши 
зголемување на фондот на обртните средства на 
стопанската организација. 

IV. Стопанската организација може и без от-
казен срок да го врати посебниот кредит деломи-
чно или во целост, кога средствата од овој кредит 
не и се потребни. 

V. Одредбите од оваа наредба ќе се примену-
ваат и на кредитите што спрема посебните сојузни 
прописи им се одобруваат на стопанските органи-
зации според условите што важат за користење на 
посебниот кредит од членот 17а од Уредбата за 
фондот на обртните средства на стопанските орга-
низации. 

VI. Упатства за спроведување на оваа наредба 
издава Народната банка и тие се задолжителни за 
сите банки и штедилници. 

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 14541 
13 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

435. 
Врз осноза на чл. 24 и 62, во врска со членот 

151 од Уредбата за расподелба на вкупн.иот приход 
на стопанските организации („Службен лист н-а 
ФНРЈ", бр. 16/57), а со согласност од Сојузниот из-
вршен совету сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА КОМОРИТЕ, СТРУЧНИТЕ 
ЗДРУЖЕНИЈА И ЗАЕДНИЦИТЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКО И ЗА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ОД ВКУПНИОТ 
ПРИХОД ПРЕД УТВРДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА 

ОДНОСНО ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Стопанските организации им плаќаат члена-
рина на коморите, на стручните здруженија и на 
заедниците на стопанските организации според од-
редбите од Одлуката за членарината за коморите 
и стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/55, 37/55 и 57/55). 

II. Придонесите за унапредување на стопански-
те дејности ги плаќаат, и тоа: 

1) придонесот за унапредување на индустри-
ското производство го плаќаат сите стопански ор-
ганизации од областа на индустријата и рударството 
со примена на нормите определени со Одлуката за 
нормите на придонесот за унапредување на инду-
стриското производство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/55) врз основицата определена со таа одлука; 
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2) придонесот за унапредување на градежни-
штвото го плаќаат сито стопански организ-ации од 
областа на градежништвото, како и стопанските 
организации од други стопански области кои спо-
ред одредбите од точката 2 на Одлуката за осни-
вање Сојузна градежна комора („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/54) можат да бидат членови на Со-
јузната градбена комора, и тоа со примена на нор-
мата определена со Одлуката за определување нор-
мите на придонесот за унапредување на градеж-
ништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/55) врз 
основица.та определена со таа одлука; 

3) придонесот за унапредување на надвореш-
н,ата трговија според одредбите од членот 3 ма 
Уредбата за управување со фондот за унапредува-
ње на надворешната трговија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 23/56) го плаќаат сите стопански органи-
зации што вршат надворешнотрговска дејност. 

III. Членарината за фондовите, стручните 
здруженија и заедниците на стопанските организа-
ции, како и придонесите за унапредување на сто-
панските дејности според претходната точка од 
оваа наредба стопанските организации ги плаќаат 
од вкупниот приход пред утврдувањето на добив-
ката односно доходот. 

IV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
1Јр објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 14302 
13 јули 1957 година Државен секретар 

Белград за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

436. 
Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
Дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/56, 1/57, 
2^/57 и 31/57), сојузниот Државен секретаријат за 
Заврти на стоковниот промет, со согласност од со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите и од Секретаријатот за селско стопанство и 
шумарство на Сојузниот извршен совет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА ОД 

РОДОТ НА 1957 И 1958 ГОДИНА 
1. На задружните организации, селскостопан-

с к и ^ имоти, селанските работни задруги и еконо-
миите им се обезбедуваат гарантираните цени за 
житата од родот на 1957 и 1958 година, и тоа: 
пченица — — — — — 36 динари за 1 кг 
'рж — — — — — — 33 динари за 1 кг 
овес, јачмен и пченка — 31 динар за 1 кг 

2. Се обврзува Дирекцијата за исхрана по це-
ните од предната точка да ги купува сите коли-
чини на жита од родот на 1957 И 1958 година што 
задружните организации, селскостопанските имо-
ти, селанските работни задруги и економиите ќе 
ќ ги понудат за продажба. 

3. Цените од точката 1 на оваа наредба важат 
за квалитетот определен во Наредбата за опреде-
лување цените за купување на ушур и уем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 50/56 и 32/57), "франко ва-
гон утоварна станица на продавачот, или франко 
магацин железничка станица на продавачот, или 
франко магазин на овластеното претпријатие одно-
сно мелница. 

4. Во цените од точката 1 на оваа наредба се 
зр.сметани трошоците на складирањето и чувањето 
на стоките од страна на стопанските организации 
од точката 1, во текот на првите 30 дена од денот 
кога според склучениот договор продавачот ќе И ја 
стави стоката на располагање на Дирекцијата за 
пе-рана. 

5. Дирекцијата за исхрана и стопанските орга-
низации од точката 1 на оваа наредба ги регули-
раат по пат на договор прашањата за срокови на 
преземањето, за трошоците на складирањето и сите 
други услови околу испораката и преземањето на 
житата^ 

6. Дирекцијата за исхрана може да овласти 
одделни стопански организации за нејзина сметка 
да вршат купување на жита во смисла на одред-
бите од оваа наредба. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5560 
13 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Марјан Вредел,, с. р. 

437. 
Врз основа на членот 7 став 4 од Уредбата за 

прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/59, 3/58, 46/56, 18/57 и 31/57) сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА 
1. Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе 

им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овла-
стените претпријатија за промет и преработка на 
жита и на овластените мелници по цената што ќа 
ја утврдат со согласност од Државниот секретари-
јат за работи на стоковниот промет. Така утврде-
ната цена се наголемува за износот на возарината 
од железничката станица Нови Сад до истоварната 
станица на купувачот (паритет Нови Сад). Испора-
ката на пченица и ,рж се врши франко истовар-
ната станица на купувачот. 

Кога претпријатијата за увоз и извоз на жита 
им ја продаваат увезената пченица и 'рж на овла-
стените претпријатија за промет и преработка на: 
жита и на овластените мелници на подрачјето на 
околијата Нови Сад, покрај цената од предниот: 
став ќе го засметаат и износот од 0,50 динари за 
секој килограм на име просечна возарина. 

Пресметувањето на разликата меѓу набавната 
цена на увезената пченица и 'рж и продажната цена 
од претходните ставови ќе се врши преку посебна 
сметка ка ј Народната банка, на начинот што ќе го 
пропише сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

2. Цените за пченицата и 'ржта од топката 1 на ' 
оваа наредба важат за квалитетот определен во На-
редбата за определување цените за купување на 
ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50'56 и 
32/57). 

3. Овластените претпријатија за промет и прера-
ботка на жита и овластените мелници ќе го прода-
ваат брашното „тип — 1100", „тип — 1200" и „тип 
— 950" добиено со мелење на увезената пченица и 
'рж по цената која не може да биде поголема од 42 
динари за 1 кг, зголемена за износот на возарината 
од железничката станица Нови Сад до утоварната 
станица на продавачот односно за просечната воза-
рина од 0,50 динари за кг од ставот 2 точка 1 на 
оваа наредба, ако ^товарната станица на продавачот 
се наоѓа на подрачјето на околијата Нови Сад. 

Цените од оваа точка важат франко вагон уто-
варна станица на продавачот. 

4. Овластените претпријатија за промет и пре-
работка на жита и овластените мелници ќе ги прода-
ваат: 

а) пченицата и 'ржта од уем и ушур по цените 
од точката 1 на оваа наредба; 

б) брашното „тип - 1100", „тип - 1200" и „тип 
— 950" добиена со мелење на пченицата и 'ржта од 
уем и ушур по цените од точката 3 на оваа на-
редба. 

5. Дирекцијата за исхрана може количините на 
пченица и 'рж купени во смисла на Наредбата за 
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гарантираните цени на житата од родот на 1957 и 
1958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/57), да 
им ги продава на овластените претпријатија за про-
мет и преработка на жита и на овластените мел-
ници по цените во паритет на цените на увезената 
пченица и 'рж со тоа овие претпријатија и мел-
ници да имаат брашно „тип — 1100", „тип — 1200" 
и „тип — 950", произведени од таа пченица и 'рж 
по цените од точката 3 од оваа наредба. 

6. Дирекцијата за исхрана го остварува надоме-
стокот на разликата во цената за продадените коли-
чини на пченица и 'рж од точ. А и 5 на оваа наред-
ба во смисла на Одлуката за израмнување на цени-
те во прометот на жита бр. 246 од 16 јули 1957 го-
дина. 

7. Овластените претпријатија за промет и пре-
работка на жита и овластешгге мелници што имаат 
разни набавни цени на пченицата и 'ржта од ѓон. 
3 до 5 од оваа наредба поради различниот подвоз 
и паритет, ќе ги формираат своите просечен про-
дажни цени за брашното „тип - 1100", „тип — 
1200" и „тип — 950" катткулативно, сразмерно со 
цените и количините на вака купените стоки, имај-
ќи ги предвид елементите врз" основа на кои се 
определени цените на брашното во точката 3 од 
оваа наредба. 

8. Другите типови пченично брашно и гриз и 
другите мелнички производи добиени со мелење на 
пченица и 'рж од точ. 3—5 на оваа наредба, како 
и сите ^ мелнички производи од другите количини 
жита, ќе ги продаваат овластените претпријатија 
за промет и преработка на жита и овластените 
мелници по слободно формираните цени спрема 
условите на пазарот. 

9. Малопродажните цени на брашното од „ти-
пот - 1100", „типот - 1200" и „типот - 950" и 
малопродажните цени на лебот од тоа брашно до-
биено со мелење пченица и 'рж од точ. 3—5 на оваа 
наредба, ги формираат трговските претпријатија и 
дуќани и пекарските претпријатија и дуќани, кал-
кулативно, со тоа што советот надлежен за работи-
те на стоковниот промет на народниот одбор на 
околијата ќе ги определи највисоките трошоци на 
трговијата на мало и највисоките трошоци за пе-
чење на лебот^ ^ 

Другите типови пченично брашно и гриз и про-
изводите од нив трговските претпријатија и ду-
ќани и пекарските претпријатија и дуќани ќе ги 
продаваат по слободно формираните цени спрема 
условите на пазарот. 

10. Стопанските организации што се занима-
ваат со промет на жита ќе ги продаваат сите видо-
ви жита произведени во земјата и преработките од 
овие жита, во прометот на големо и мало, по сло-
бодно формираните цени според условите на па-
зарот, освен количините на пченица, 'рж и брашно 
од точ. 4 и 5 на оваа наредба, 

11. При формирањето на малопродажната цена 
за брашно и леб во смисла на точ. 9 и 10 од оваа 
наредба, ќе се укалкулира и износот од најмалку 2 
динари за 1 кг брашно односно износот од најмал-
ку 1 динар за 1 кг леб и износот од најмалку 2 
динари за 1 кг печиво, 

Трговските претпријатија и дуќани и пекар-
ските претпријатија и дуќани ќе ги уплатуваат из-
носите од претходниот став во општинскиот инве-
стиционен фонд со намената определена во Одлу-
ката за употреба на средствата од придонесот на 
прометот на жита и на производи од жита („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 43/56). 

12. Претпријатијата овластени за откуп на мел-
нички ушур се должни за секој килограм купен 
у т у р од пченица, 'р ж, - јачмен, овес и пченка од 
^делниците на камен (воденици, поточари и др) да 
уплатат по 1 динар во корист на буџетот на оп-
штината на чие подрачје се п -о1'а гелшгцита од 
која 9 извршен откупот. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5559 
13 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
^ Марјан Брецељ, с. р, 

438. 
хЗрз основа на членот 7 од Уредбата за проме-

тот на жита („Службен лист на ФНРЈ511, бр. 31/55, 
3/56, 46/56, 18/57 и 31/57), а по предлог од Сојузниот 
уред за цени и од Дирекцијава за исхрана, сојуз-
ниот ^ Државен секретаријат за работи на стоков-
ниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ 

НА УШУР И УЕМ 
1. Во Наредбата за определување цените за ку-

пување на ушур и уем („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/56) во точката I став 1 одредбите под 1—4 се 
менуваат и се дополнуваат, така што да гласат: 

,Д) пченица - 36 
2) ^рж 33 
3) пченка 31 
4) јачмен (освен пиварски) 31 
5) овес 31' 

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во цените од претходниот став, засметан е и 

придонесот што се плаќа врз основа на одредбите 
од Одлуката за уплата на придонесот од прометот 
на жита за унапредување на производството и про-
метот на жита („Службен лист на ФНРЈ581. бр4 
31/57)." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
П. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на сите количини уШур и уем од жи-
тата од родот на 1957 година. 

Бр. 5558 
13 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет^ 
Марјан Вредел., с. р. 

439. 
Врз основа на членот 70 точка 6 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на' ФНРЈ", бр. 37/55, 
1/57 и 24/57) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а со 
согласност од Секретаријатот за селско стопанство 
и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на стоков-
ниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО-
Ж Е ДА СЕ ВРШИ КОНТРДХИРАЊЕ НА ИНДУ-

СТРИСКИ РАСТЕНИЈА 
1.Со оваа наредба се регулира склучувањето на 

договори за производство и испорака на индустри-
ски растенија, и тоа на: шеќерна репка, сончоглед, 
маслодајни репки, соја, арашид, сусам, рицнчус, 
мак, коноп, лен, памук, маслинки, индустриска пи-
перка, цикорија и пиварски јачмен (во па1омошли-
от зекет: индустриски растенија). 

Договарањето за производство и испорако па 
тутун и мак — афион се врши според посебни про-
писи. 



Срег1 а, 31 јули 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 32 - Страна 615 

2. Стопанските организации што се занима-
ваат со преработка односно со промет на инду-
стриски растенија можат да силучаваат договори за 
производство и испорака на индустриски растенија 
со општите земјоделски задруги и со деловните со-
јузи, како и со се л скосто ланските и други орга-
низации — производители на индустриски расте-
нија. 

3. Општите земјоделски задруги склучуваат 
договори за производство и испорака на индустри-
ски растенија со индивидуалните производители 
на начинот определен во членот 70а од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани. 

4. Стопанските организации од точката 2 на 
оваа наредба можат да се договараат за цените и 
за подрачјата на кои одделни стопански органи-
зации можат да вршат склучавање 'на договори за 
производство и испорака на индустриски растенија. 

Договарањето во смисла на претходниот став 
може да се врши само на состаноците што ги ор-
ганизира Сојузот на селскостопанско-шумарските 
комори на ФНРЈ во спогодба со Сојузната инду-
стриска комора и со Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5686 
17 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, с. р. 

440. 
Врз основа на членот 70 точка 5 од Уредбата 

Ѕа трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 
1/57) и членот 3 под а) точка 5 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), а со согласност од Се-
кретаријатот за 'се л еко стопанство и шумарство на 
Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОГОВОР АНКЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

со промет на селскостопански производи можат да 
се договараат за цените и за другите услови на ку-
попродажбата на овие производи. 

2. Договорањето во смисла на претходната точ-
ка за сите селскостопански производи освен за ин-
дустриски растенија, се врши на состаноците што 
ги организира Сојузот на трговските комори на 
ФНРЈ. На овие состаноци присуствуваат овласте-
ните претставници на Сојузната индустриска комо-
ра, на Сојузот на селскостопанско-шумарските ко-
мори на ФНРЈ, на Сојузната надворешнотрговска 
комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ. 

Договорањето за индустриски растенија се вр-
ши според одредбите од точката 4 на Наредбата 
за определување условите под кои може да се 
врши контрахирање на индустриски растенија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 32757). 

Сојузот на трговските комори н? ФНРЈ може 
де. одлучи договарањето за одделни селскостопан-
ски производи да се врши на состаноците во рам-
ките на трговската комора на народната република. 

3. Договорот се смета полноважен кога заши 
те рестораните стопански организации 'Ја истиот ќе 
склучат писмен договор. 

Договорот од претходниот став ги обврзува са-
1ло стопанските организации потписнички на дого-
ворот 

Со договорот може да се предвидат имотно-
правни санкции за случај непридржување за усло-
вите од договорот. 

4 Комората што го организирала дог зорањего, 
е должна за извршеното договарање и за склуче-
ниот договор да го извести и Сојузниот уред за цени 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во ,.Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 5695 
17 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Ерецељ, с. р. 

441. I 
Брз основ.3 на членот 45 од Уредбата за дано-

кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54 и 24/57), сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО. 

ТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ДАНОКОТ НА П Р О М К 

1. Во Упатството за извршување на Уредбата 
за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ \ 
бр. 2/54 и 4/55) кон членот 4 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Освен тоа, даночна основица во паушален из-
нос може да им се определи и на одделни заназт-
чиски претпријатија и дуќани, на угостителски ду-
ќани и други претпријатија и дуќани со средства 
во општествена сопственост, што плаќаат паушален 
износ на обврските спрема општествената заедница 
според прописите за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации. Паушалниот из-
нос на данокот мора да се определи посебно од дру-
гите обврски." 

П. Упатството кон членот 7 се менува и гласи: 
,Д. Ако за одделни случаи во Тарифата не е 

определено поинаку, данокот на промет се плаќа 
не само на прометот на производите што се произве-
дени во земјата, туку и при увозот на такви про-
изводи, и тоа по истите даночни норми по кои се 
плаќа данокот на промет на такви производи про-
изведени во земјата. 

2. При извозот на производите данокот кг про-
мет не се плаќа во следните случаи: 

а) кога производителот — даночен обврзник, не-
посредно извезува производи на чиј промет се 
плаќа данок. Како непосреден извоз од страна на 
производителот се смета и извозот преку стопанска 
организација регистрирана за работи на извоз и 
увоз, под услов извозот да се врши од името и за 
сметка на производителот (агентско работење) От-
премата на производите производителот ќе ја вове-
дува во посебна книга на прометот извршен без 
плаќање на данокот на промет со следните пода-
тоци: вид и количина на стоките, ден на отпремата 
и број на товарниот лист, име и место на купува-
чот, брфј на издадената фактура, датум и број на 
извозната пријава, тарифен број, даночна норма и 
износ на данокот што би требало да се плати ако 
стоките се пуштени во внатрешен промет по цената 
по која тие производи се продаваат во земјата; 

0 б) кога стопанската организација што е реги-
стрирана за работи на извоз и увоз набавува про-
изводи наменети за извоз непосредно од произво-
дителот — даночен обврзник, и тоа било како ку-
пувач или како комисионер, како во случаите кога 
набавените производи ги извезува непосредно про-
изводителот, така и ЕО случаите кога тие производи 
пред извозот се класираат и се сортираат во скла-
дот на извозникот. При тоа мора до се постапи н:-
следниот начин: 

аа) ако набавените производи наменети за из-
ФОЗ г и транспортира во странство непосредно про-
изводителот, извозното претпријатие е должно П; :Ј 
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преземањето на тие производи да му издаде на 
производителот потврда дека преземената количина 
производи е наменета за извоз, со точни податоци 
за видот и количината на производите, за земјата 
во која се извезуваат и за називот на странскиот 
купувач 

Извозното претпријатие е должно во срок од 
10 дена од денот на царинскиот преглед на произ-
водите при извозот да му достави на производите-
лот копии од извозната пријава со потврда од над-
лежната царинарница за извршениот извоз. Изво-
зната царинарница ќе му издаде на извозникот за 
таа цел посебен примерок (копија) од извозната 
пријава на која ќе биде назначено: „копија наме-
нета за правдање на данокот на промет". 

Производителот ^ должен о премата на произ-
водите наменети за извоз да ја внесе во книгата 
на прометот извршен без платениот данок на про-
мет и кон соодветниот реден број од книгата да ја 
приложи потврдата од извозното претпријатие и 
копијата на заверената извозна пријава; 

бб) ако извозното претпријатие не ги извезува 
набавените производи непосредно во странство, ту-
ку претходно ги внесува во собирниот склад за-
ради одбирање, класирање, сортирање или подоц-
нежен извоз, истото е должно во срок од 30 дена 
од денот на преземањето на производите да му из-
даде на производителот потврда дека оносните про-
изводи се сместени во собирниот склад со точна 
ознака на видот и количината на производите, де-
нот на приемот во собирниот склад и на редниот 
број од м а ј ч и н с к а т а книга под кој е воведен при-
емот на тие производи. Оваа потврда мора да биде 
заверена од општинската управа за приходи над-
лежна за местото во кое се наоѓа складот. За таа 
цел ^општинската управа за приходи е должна на ј -
малку два пати месечно да изврши преглед на ма-
ј ч и н с к а т а книга на складот и при тоа да ги за-
вери потврдите за преземањето на производите. За -
верената копија од потврдата мора да биде прило-
жена кон соодветниот реден број од магацинската 
книга. 

По приемот на производите во складот, изво-
зното претпријатие ја прима и одговорноста за пра-
вилната пресметка и наплата на данокот на промет 
за оние количини примени производи за кои со 
потврди за извршениот увоз нема оправдано дека 
е извозот навистина извршен. Ако извозното прет-
пријатие пушти во внатрешен промет производи 
што не им одговараат на условите за извоз, тоа е 
должно при нивното пуштање во промет да го 
уплати данокот врз даночната основица и по да-
ночната аоома определена со соодветниот тар, бр, 
од Тарифата за данокот на промет. Во магацинската 
книга на складот при секој реден број на износот на 
производите мораат да бидат означени податоците 
за транспортните документи и за бројот на ориги-
налната извозна пријава односно за бројот на ф а к -
турата при пуштањето на производите во внатре-
шен промет 

На годишното или повременото инвентарисање 
на запаситз на производите во складот мора да 
присуствува и службеник на општинската управа 
за приходи надлежна за местото во кое се наоѓа 
складот, ко при тоа ќе провери дали за секо^ из-
нос на производите од собирниот склад постојат со-
одветни потврди за извршениот извоз односно ф а к -
тури за пушта-њето на производите во внатрешен 
промет со податоците за платениот данок на про- ^ 
мет, како и дали состојбата На запасите на произво-
дите во складот и одговара на состојбата според 
ма јчинската книга. За најдената состојба се соста-
вува краток записник во два примерка од кои еден 
му се предава на претпријатието, а другиот го за-
држува општинската управа за приходи. 

Производното претпријатие е должно отпремата 
на производите до извозното претпријатие да ја 
воведе во книгата на прометот извршен без пла-
ќање данок со податоците наведени во точката 2 
под а) од ова упатство. Заведената потврда на из-

возното претпријатие мора да биде приложена кон 
соодветниот реден број од книгата на прометот. 

3. Одредбите на точката 2 од ова упатство не 
се применуваат при извоз на природно вино и ра-
кија. 

4. Во другите случаи кога се извезуваат прои-
зводи на кои е платен данок при нивното пуштање 
во промет, извозникот има право на враќање ѕ!а 
платениот данок по извршениот извоз на тие прои-
зводи. Овде спаѓаат производите што не се наба-
вени непосредно од даночен обврзник, како и про-
изводите што се набавени непосредно од даночните 
обврзници — приватни занаетчии и други приватни 
лица, а исто така и природното вино и ракија без 
оглед на тоа дали се набавени непосредно од да-
ночниот обврзник или не. Враќањето на платениот 
данок на промет се врши на товар на сојузните бу-
џетски приходи од данокот на промет, без оглед 
на тоа дали приходите од данокот на промет на 
одделни производи им-се отстапени деломично или 
во целост на народните републики. 

Барањето за враќање на платениот данок на 
извезените производи и се поднесува на онаа банка 
ка ј која извозното претпријатие има своја жиро 
сметка. Кон барањето мораат да се приложат след-
ните документи и податоци: 

а) оригиналната извозна пријава со потврдата 
од надлежната царинарница за извршениот извоз 
и еден препис од истата. Оригиналната извозна 
пријава ќе му се врати на извозникот по одобрува-
њето на враќањето, со тоа што банката на неа прет-
ходно ќе го назначи износот на одобреното враќање 
и другите податоци за книжењето; 

б) потврдите од општинската управа за при-
ходи на чие подрачје е платен данокот на промет 
на извезените производи, кои треба да г содржат: 
количина и. вредност на производите на чиј промет 
е платен данокот од стргша на даночниот обврзник, 
тарифен број и даночна норма по која е пресметан 
данокот и износ на платениот данок на промет, 
Ако виното и ракијата се извезуваат од складот н^. 
извозно претпријатие, потврдата за платениот дф-
НОЌ може да ја издаде и општинската управа 
приходи надлежна за местото во кое се наоѓа скла-
дот, под услов од книговодствените податоци на 
претпријатието да може на несомнителен начин да 
се утврди дека на сите количини вино и ракија во 
складот е платен данокот на промет. 

5. Одредбите од точ. 1, 2 и 4 од ова упатство 
важат само во поглед на данокот на промет што со 
плаќа по сојузната тарифа на данокот на промет. 

6. Враќањето на платениот општински данок на 
промет на производите што се извезени нема да се 
врши според одредбите од точката 4. 

Ако е со прописите за општинскиот данок на 
џромет што ги донесува народниот одбор на околи-
јата, , предвидена можност за враќање на п л а т е н и ^ 
општински данок на промет во случај на извоз, 
враќањето може да се врши само на товар на при-
ходите од општинскиот данок на промет 

7. Стопанските организации регистрирани за 
работи на извоз и увоз што вршат извоз на прои-
зводи преку собирни складови на начинот предви-
ден во точката 2 под б) од ова упатство, се должни 
по влегувањето во сила на ова упатство да и го 
пријават собирниот склад на општинската управа 
за приходи и во срок од 15 дена да извршат попис 
на производите наменети за извоз што се затечени 
во складот и на кои е платен данок на промет од 
страна на производителот. Пописот на стоките во 
складот ќе се изврши во присуство на службени:? 
на надлежната општинска управа за приходи. 

Во записникот за пописот, кој треба да се со-
стави во 3 примерци, треба да се внесат следните 
податоци: 1) вид и количина на производите, 2) 
назив и место на производителот од кого се презе-
мени производите, 3) набавна вредност на произво-
дите според фактурата, 4) тар. број од Тарифата 
на данокот на промет, 5) норма на данокот и 6) из-
нос на платениот дг^нок. Податоците под 6) се вне-
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с/ваат во записникот врз основа на потврдите за 
платениот 'данок на промет кои претпријатието е 
должно да ги прибави и да ги приложи кон запи-
с, 

Ррз основа на записникот за извршениот попис 
претпријатието ќе поднесе барање за враќање на 
вкупниот износ на платениот данок на премет утвр-
ден според записникот. Барањето за враќање и се 
поднесува не. спаа банка кај која претпријатието 
има жиро сметка. Враќањето на платениот данок 
на промет ќе се изврши без оглед на тоа што не 
се ,извезени производите. 

На количините на производите што од складот 
се отпремени за извоз пред почетокот на пописот 
ќе се изврши враќањето на платениот данок според 
досегашните прописи. Во тој случај кон барањето 
за враќање на платениот данок на промет претпри-
,јатието е должно да поднесе докази дека произво-
дите с,е отпремени од складот пред извршениот 
попис. 

Вкупните количини на производите утврдени со 
записникот за пописот претпријатието е должно да 
ги правда со потврдената пријава за извршениот 
извоз, односно со потврдата за платениот данок на 
промет, согласно со одредбите од точката 2 под б) 
- б б од ова упатство. 

8. Народната банка со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите ќе 
издаде техничко упатство заради обезбедување по-
датоци за износот на данокот што не е платен на 
производите кои се наменети за извоз, како и за 
износот на вратениот данок на промет на произво-
дите кои се извезени." 

III. Во упатството кон членот 9 се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Ако со Тарифата за данокот на промет е опре-
делено за одделни производи данокот на промет да 
се плаќа само ако ги набавуваат купувачи од опре-
делени категории износот на данокот на промет ќе 
се покаже посебно во сметката 

Ако со Тарифата за данокот на промет е про-
пишано ослободување од плаќањето на данокот во 
случаите во кои производите се продаваат за опре-
делени цели и во случаите во кои се пропишани 
намалени даночни норми, продавачот е должен на 
фактурата посебно да назначи за кои цели се из-
дадени производите и врз основа на кои одредби." 

IV. Во упатството кон членот 13 стгшот 3 се 
брише. 

V. Упатството кон членот 14 се менува и гласи: 
„Како преработка, обработка или доработка 

на производи во смисла на членот 14 став 1 од 
Уредбата се подрс^збира преработката, обработката 
и доработката на оние производи на чиј промет 
веќе е "платен данокот од страна на поранешниот 
производител, под услов при преработката, обработ-
ката или доработката да не настапиле такви про-
мени на производот што за последица би имале и 
промена на класификацијата на употребениот про-
извод според одредбите од Тарифата за данокот на 
промет, односно ако со преработката, обработката 
или доработката не е добиен нов производ за чиј 
промет со Тарифата е предвидено плаќање на да-
нок по посебна даночна норма или по друг тарифен 
број. Според тоа, обврскава за плаќање данок на 
разликата во цената настанува само ако и на про-
метот на производите добиени со преработка, обра-
ботка или доработка е предвидено плаќање на да-
нокот по истата даночна норма по која се плаќа 
данокот и на прометот на употребени производи. 
Разликата во цената се појавува поради производ-
ниот процес извршен од страна на преработувачот, 
та тој се појавува како нов даночен обврзник, но 
само за разликата меѓу набавната цена на употре-
бените и продажната цена на добиените производи. 
Значи, даночната обврска настанува само во случај 
ако е производот што се преработува, се обработува 
или се доработува набавен од другото. Како даночен 
обврзник се смета под исти услови и преработува-

чот на материјалот донесен од страна на нарачи-
телот. 

Меѓутоа, како преработка, обработка и дора-
ботка во смисла на членот 14 став 2 од Уредбата 
се подразбира таква преработка, обработка или до-
работка со која е добиен нов производ во смисла 
на одредбите од Тарифата за данокот на промет, 
односно на чиј промет Тарифата предвидува пла-
ќање на данокот по друга даночна норма а не по 
нормата по која се плаќа данокот на промет на 
производите употребени при преработката, обработ-
ката и доработката. Во такви случаи обврската 
за плаќање данок настанува без оглед на тоа дали 
преработката, обработката или доработката е извр-
шена од страна на ист (т.и. меѓуфазее данок) или 
од страна на друг производител (види го упатството 
кон чл. 1 и И), та и данокот на промет на новите 
производи треба да се уплати од полната даночна 
основица и по полната даночна норма определена 
за производите добиени со преработка, ако со Та-
рифата за данокот на промет не е пропишано пои-
наку. 

Ако е во прашање преработка, обработка или 
доработка на производи' на чиј промет е платен 
данокот по единица мерка (литар, килограм, хек-
толитарски степен итн.), и ако со преработката, 
обработката или доработката е добиен производ од 
ист вид на чиј промет се плаќа данокот по ист та-
рифен број и по иста даночна норма — на проме-
тот на производите добиени со преработка, обработ-
ка или доработка ќе се плати данок само на разли-
ката во даночната основица ако постои разлика 
меѓу количината на употребените производи и ко-
личината на производите добиени со преработка, 
обработка или доработка. Како даночен обврзник 
за разликата во даночната основица (количината) 
се смета преработувачот, ако употребените произ-
води ги набавил од другего, или ако на него му ги 
дал нарачителот. 

Ако со преработката, обработката или доработ-
ката се добиени нови производи на чиј промет со 
Тарифата за данокот на промет? е предвидено пла-
ќање на данокот по друга даночна основица или по 
друга даночна норма, на прометот на производите 
добиени со преработката, обработката или доработ-
ката, ќе се плати данокот по полната даночна осно- " 
вица (единица мерка или продажна цена) и по пол-
ната даночна норма, без оглед на тоа дали прера-
ботката, обработката или доработката е извршена 
од страна на ист или од друг производител, ако со 
Тарифата не е определено поинаку. 

Ако производите на чиј промет е платен данок 
се вратат на преработка затоа што пред потрошу-
вањето станале неупотребливи за целите за кои се 
наменети, а со преработката ќе се добијат производи 
од ист вид на чиј промет се плаќа данокот по ист 
тарифен број и по иста даночна норма, при повтор-
ното пуштање во промет на преработените произ-
води нема да се наплати данокот под услов во кни-
говодството на претпријатието да се обезбедат точни , 
податоци за количината и вредноста на произво-
дите примени на преработка на чиј промет е пла-
тен данокот, како и за количините и вредноста на 
производите добиени со преработката. При приемот 
на преработка, како и при повторното пуштање во 
промет мора точно да се утврди видот и количи-
ната, тарифниот број и износот на данокот на про-
мет што е порано уплатен." 

VI. Во упатството кон членот 15 ставовите 4—7 
се менуваат и гласат: 

„По исклучок, за стоките што граѓаните ги 
внесуваат односно примаат од странство, за кои 
важат одредбите од Уредбата за царинската тарифа 
за стоките што граѓаните ги внесуваат односно 
примаат од странство („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 25/57) и чија вредност е утврдена во Листата на 
вредностите на стоките за примена на царинската 
тарифа за стоките што граѓаните ги внесуваат од-
носно примаат од странство („Службен лист на 
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ФНРЈ", бр. 25/57), како даночна основица се смета 
вредноста пропишана во Листата на вредностите на 
стоките без додавање на царинските давачки. Нор-
мата пропишана во Тарифата нема - да се пресме-
тува во нормата „во сто" туку ќе се примени на 
таква определена вредност. Исто така ќе се постапи 
и ако цената на одделни производи ја утврдуваат 
царинските ортани по комисиски пат. 

Данокот на промет на увезените производи го 
пресмет-ува и го наплатува: 

1) филијалата на Народната банка или друга 
банка кај која претпријатието има своја жиро 
сметка, ако при увозот наедно се пресметува и ра-
зликата во цената (по коефициентите) во работе-
њето со странство; 

2) надлежната царинарница, ако при увозот се 
пресметува и се наплетува царина. 

Данокот на промет на увезените производи се 
плаќа во сроковите во кои се плаќаат и разликите 
во пената при увозот односно царинските давачки." 

VII. Во упатството кое членот 16 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

-,По исклучок, ако стопанската организација из-
работува производи за сопствената употреба за ин-
вестициони цели (основни средства) како даночна 
основица ќе се смета цената на чинењето на тие 
производи наголемена со данокот на промет. За таа 
цел определената даночна норма за тој производ ќе 
се пресмета во нормата „во сто" по формулата да-
дена во претходниот член и добиената норма ќе се 
примени врз цената на чинењето." 

VIII. Во упатството кон членот 17 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„По исклучок, кога производите наменети за 
извоз ги презема од производителот претпријатие 
регистрирано за работи на извоз и увоз како ко-
мисионер, нема да се плати данок на прометот из-
вршен со комисионерот, согласно одредбите од чле-
нот 7 и членот 19 точка 8 од Уредбата за данокот 
на промет." 

IX. Во упатството кон членот 18 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Исто така ќе се постапи и во случаите кога со 
една фактура се пуштаат во промет производи на 
чиј промет не е предвидено плаќање на данок и 
производи на чиј промет е предвидено плаќање на 
данокот. Ако даночниот обврзник во фактурата по-
себно ја искаже количината и вредноста на прои-
зводите на чиј промет не е предвидено плаќање на 
данок, таа количина односно вредност нема да вле-
зе во даночната основица. В.о случај кога според-
ните трошоци се пресметуваат наедно за произво-
дите на чиј промет се плаќа данокот и за произво-
дите на чиј промет не се плаќа данок или за прои-
зводите на чиј промет се плаќа данокот по различ-
ни норми, тогаш сразмерниот дел од споредните тро-
шоци може да се искаже посебно по видови стоки 
на чиј промет се плаќа данокот по различни да-
ночни норми и стоки на чиј промет не се плаќа 
данок. Делбата на споредните трошоци се врши 
според количината или според вредносна на произ-
водите, според тоа дали тие се за сметани според 
количината или според вредноста." 

X. Во упатството кон членот 19 се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Авансите ^недовршеното производство не мо-
жат да се фактурираат и не засновуваат даночна 
обврска. По исклучок во случај на изработка на 
производи или изведување на работи (услуги) што 
траат подолго време и за кои е договорена исплата 
по привремени ситуации, данокот на промет ќе се 
пресметува и ќе се уплатува при издавањето на 
привремените ситуации по нормите што важат во 
тоа време. Ако при конечниот прием на работите 
(кол ауд аци јата) ќе се покаже разлика во вредноста, 
данокот на покажаната разлика ќе се пресмета 
спрема даночната норма која важи во моментот на 
издавањето на записникот за колауд аци јата." 

XI. Во упатството кон членот 20 се додава нов 
став 3. кој гласи' 

„Паушална основица на данокот на промет мо-
же да им се определува и на занаетчиските прет-
приј атија и дуќани, на угостителските дуќани и 
други претпријатија и дуќани со средства во оп-
штествена сопственост за кои паупглното пре^ 
сметување на обврските спрема општествената за-
едница е определено со прописите за расподелбата 
па вкупниот приход на стопанските организации. 
Паушалната основица на данокот на промет, а не 
паушалниот износ на данокот мора да се определи, 
за во случај на промена на даночните норми во 
текот на годината да може да се изврши соодветна 
измена на износот на данокот." 

XII. Во упатството кон членот 21 по ставот 5 
се додава нов став 6, кој гласи: 

„Даночните обврзници кои врз основа на одред-
бите на Уредбата за данокот на промет или Тари-
фата за данокот на промет можат без плаќање на 
данок да пуштаат во промет производи што се на-
менети за извоз, се должни да водат посебна книга 
на прометот на производите наменети за извоз, со-
гласно одредбите од упатството кон членот 7." 

Досегашните ставови 6—13 стануваат ставови 
7—14. 

XIII. Народната банка согласно одредбите од 
членот 3 под Р о д Уредбата за измени и дополне-
нија на Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/57) со која е укинато плаќа-
њето на данокот на билетите за кино-претстави и 
одредбите од точ 2, 4 и 6 од Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претпријатијата за 
прикажување на филмови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/57), ќе го прокнижи од сметката на 
ДСЈНОПОТ на промет на посебна сметка на придонесе г 
за унапредување на домашниот филм вк.упниов из-
нос на данокот на билетите за кино-пр^тстави пла-
тен за периодот од 1 јануари до 19 јуни 1Ѕ57 го-
дина), со тоа распоредот на овие средства да има да 
се изврши според одредбите од точката 4 на споме-
натата одлука. 

XIV. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 20 јуни 1957 година. 

Бр. 14414 
15 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

442. 
Врз основа на точката 2 став 4 од Одлуката 

За основите за определување платите на нови-
нарите во новинските претпријатија и новинските 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/57), Се-
кретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗД ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЈА СОСТАВУ-
ВААТ НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА НИ-

ВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ 
I. До,кументацијата што новинските претприја-

тија ја составуваат за нивото на тарифните ставови 
утврдено според одредбите од точката 2 на Одлу-
ката за основите за определување платите на 
новинарите во новинските претпријатија и новин-
О^̂ ите̂ Ј с т а нов л, содржи податоци за сегашната со-
стојба, за зголемувањето на нивото на тарифните 
ставови и за состојбата спрема предлогот на новите 
тарифни ставови. 

И. Податоците за сегашната состојба содржат: 
1) број на работните места на новинарите 
а) предвидени со тарифниот правилник за 3957 

година, спрема состојбата при влегувањето во сила 
на тарифниот правилник за 1957 година; 

б) ковововеденр! по влегувањето во сила на та-
рифниот правилник за 1957 година заклучно до 
30 април 1957 година; 
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в) укинати по влегувањето во сила на тариф-
ниот правилник за 1957 година заклучно до 30 
април 1957 година; 

г) постојано непополнети на 30 април 1957 го-
дина; 

д) состојба на 30 април 1357 година; 
2) број на запослените новинари, новинарски 

приправници и помошни соработници (во натамо-
шниот текст: новинари) на тие работни места на 30 
април 1957 година. Во бројот на запослените нови-
нари влегуваат и лицата на привремено непопол-
нети работни места ако го опреде,ли тоа органот 
на управата надлежен за работите на трудот и за 
работните односи на народниот одбор на околи-
јата, врз основа на доказ од новинското претприја-
тие дека односното работно место пред тој ден било 
пополнете и дека не е укинато. 

Ако смета дека органот на управата надлежен 
за работите на трудот и за работните односи на 
народниот одбор на околијата неосновано му го 
ускратил правото според оваа точка, новинското 
претпријатие може да бара да донесе зА тоа свое 
решение републичкиот секретаријат за трудот; 

3) вкупен износ на тарифните ставови во месе-
чен износ'утврден во границите на зголеменето ниво 
според одделот 1 главата XIX на Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година. Вкупниот износ на та-
рифните ставови се утврдува врз основа на кон-
кретно определените тарифни ставови за секое од-
делно лице. 

Ако тарифните ставови во тарифниот правил-
ник се определени во распон, вкупниот износ на 
тарифните ставови се утврдува врз базата на кон-
кретно определените тарифни ставови во границите 
на распонот за секое лице. Ако на 30 април 1957 
година работното место чиј тарифен став е опре-
делен во распон било привремено непополнето, во 
основот за определување на нивото се влегува со 
конкретно определени тарифни ставови во грани-
ците на распоните што ги имале лицата што биле 
последни на тоа работно место. 

Како конкретни износи на тарифните ставови 
во границите на распонот се земаат износите од 
решенијата со кои се определени тарифните ставови 
на поединци, и тоа само ако се движат во границите 
на распонот и ако им одговараат на критериумите 
за определување на височината на тарифните ста-
вови во границите на распоните што се определени 
во тарифниот правилник; 

4) просечен тарифен став за едно запослено 
лице врз основа на податоците под 2) и 3) на оваа 
точка. 

Ако под 30 април 1957 година е намален бројот 
на работните места на новинарите и на запослените 
лица, за утврдување на нивото на тарифните ста-
вови ќе служи како основ состојбата на работните 
места, на запослените лица и височината на тариф-
ните ставови во времето на донесувањето на изме-
ните на тарифните ставови . 

III. Податоците за зголемување нивото на та-
рифните ставови содржат: 

1) процент што го определиле Сојузот на нови-
нарите на Југославија и Здружението на новин-
ските претпријатија на ФНРЈ врз основа на точката 
2 став 2 од Одлуката за основите за определување 
на платите на новинските претпријатија и новин-
ските установи; 

2) износ што се добива со примена на процентот 
од точката III под 1) врз вкупниот износ на тариф-
ните ставови од точката II под 3); 

3) просечен износ што се добива кога процентот 
од точката III под 1) ќе се примени врз просечниот 
износ од точката И под 4). 

IV. Податоците според предлогот на нов тари-
фен правилник содржат: 

1) број на работните места на новинарите; 
2) број Ца лицата на тие работни места; 
3) вкупен износ на тарифните ставови за ли-

цата под 2) утврдени во границите на зголеменото 
ниво на тарифните ставови спрема податоците од 

Точката III; 

4) просечен тарифен став за еден новинар. 
V. Кон документацијата според точката I од 

оваа наредба новинското претпријатие приложува: 
1) табела на тарифните ставови од тарифниот пра-
вилник на претпријатието од 1957 година; 2) копија 
на платниот список за април 1957 година; 3) преглед 
на конкретните износи на тарифните ставови опре-
делени на лицата на работните места со тарифни 
ставови во распон што се земени предвид при утвр-
дување на нивото на тарифните ставови на 30 
април 1957 година; 4) преглед на распспите на та-
рифните ставови на новинарите што ги утврдиле 
Сојузот на новинарите на Југославија и Здруже-
нието на новинските претпријатија на ФНРЈ според 
одредбите од точката II став 2 на Одлуката за осно-
вите за определување платите на новинарите во 
новинските претпријатија и новинските установи. 

VI. Документацијата од точ. I—V на оваа на-
редба новинското претпријатије ја составува во пет 
примероци, од кои по еден примерок приложува 
кон предлогот на нови износи на тарифните ставови 
што им го доставува на органите надлежни за до-

,несување на тарифниот правилник, еден со пред-
логот на табела во исто време му доставува на орга-
нот на управата надлежен за работите на трудот 
и за работните односи на народниот одбор на око-
лијата, а еден задржува за себеси. 

Ако органот на управата надлежен за работите 
на трудот и за работните односи на народниот одбор 
на околијата утврди неточност или неправилност 
во пресметката на износите за нивото на тарифните 
ставови или во документацијата, ќе го предупреди 
на тоа новинското претпријатие. Ако претпријатието 
смета дека забелешката од органот на управата 
надлежен за работите на трудот и за работните 
односи на народниот одбор на околијата е неосно-
вана, може да бара републичкиот секретаријат за 
трудот да донесе за тоа решение. 

VII. Органите надлежни за донесување на та-
рифниот правилник можат да се согласат со пред-
логот на новата табела на тарифните ставови откога 
1ретходно ќе го добијат извештајот од секретарија-
тот за трудот од народниот одбор на околијата дека 
документацијата е примена и прегледана, односно 
дека претпријатието постапило по забелешките од 
секретаријатот ако биле ставени. 

VIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1595 
6 јули 1957 година 

Белград 
1о заменува 

Секретарот за трудот на 
Сојузниот извршен совет 

Помошник државен секретар, 
инж, Спасоје Велимировиќ, с. р. 

443. 
Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55) и членот 10 оддел I под б) точка 9 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а на предлог од 
Сојузната надворешнотрговска комора и од Соју-
зот на селскостопанско-шумарските комори на 
ФНРЈ, Секретаријатот за селско стопанство и шу-
марство на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО 
ВРШАТ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЛЕКО-

ВИТИТЕ РАСТЕНИЈА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Лицата што вршат контрола на квалитетот на 
Лековитите растенија наменети за извоз во смисла 
на Уредбата за контрола на квалитетот на селско-
стопанските производи наменети за извоз, мораат 
да ја имаат следната стручна спрема' 
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1) свршен фармацеутски факултет и најмалку 
три години пракса нѓа работите со лековити расте-
нија; или 

2) свршен земјоделски или шумарски факултет 
и најмалку три години пракса на работите со леко-
вити растенија; или 

3) свршено средно земјоделско училиште и на ј -
малку десет години пракса на работите со лековити 
растенија. 

Член 2 
Лицата определени за вршење контрола на ква-

литетот на Лековитите растенија наменети за извоз 
не можат да вршат, контрола на Квалитетот на ле-
ковитите растенија наменети за извоз во претпри-
јатието во кое сб запослени. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ' . 
Бр. 1173 

15 јули 1957 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство 

на Сојузниот извршен совет, 
инж. Драгослав Мутаповиќ, с. 

444. 
Врз основа на челнот 60 од Уредбата за гра-

дење (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52 и 5/54), 
членот 9 оддел I под а) точка 2 од Уредбата зп пре-
несување работите во надлежност н-а сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија 
на Сојузниот извршен совет, во согласност со соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финанси-
ите, пропишува, 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

И РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 
Член 1 

Државните органи и самостојните установи и 
организациите (во натамошниот текст: инвеститори) 
можат да изведуваат во сопствена "режија граде-
жни објекти и работи (во натамошниот текст: ра-
боти), и тоа: 

1) работи на одржување на постојните објекти; 
2) работи на адаптации и реконструкции чија 

вкупна вредност на еден градежен објект не над-
минува 10,000.000 динари; 

3) работи од доверлива природа; 
4) работи од специфична природа, како и оние 

за кои не постои подобен изведувач; 
5) итни работи во врска со елементарни непо-

годи ; 
6) работи врзани за дел од производството (ек-

сплоатација), за кои не е потребна градежна до-
звола; 

7) работи во врска со истражувачките работи; 
8) подготвителни работи и работи на расчисту-

вање терен за новоградба; 
9) работи што не можеле да бидат отстапени 

на ниеден од начините предвидени со Правилни-
кот за отстапувањето на градежни објекти и ра-
боти на изведување (',Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/57); 

10) работи што градежните претпријатија ги 
изведуваат за сопствените потреби (управни згради, 
станбени згради и сл.); 

И) работи на обезбедување терен од ерозија и 
на уредување на пороите; 

12) работи на модернизација на коловозната 
прекривка без поголеми реконструкции на трупот 
на патот; у 

13) работи на патиштата и патните '^ојекти на 
кои учествува и доброволна работна сила. 

Работите од точ. 4, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 од 
ходниот став можат да се изведуваат во сопствена 

режија ако за такво изведување е прибавено одо-
брение од органот на управата надлежен за изда-
вање на градежна дозвола. Ова одобрение може 
да биде содржано во самата градежна дозвола. 

Инвеститорот е должен пред почетокот на ра-
бо,тите да^ и достави на банката преку која ќе се 
врши исплатата препис од актот за одобрение на 
изведувањето на работите во сопствена режија, од-
носно препис од градежната'дозвола. 

Член 2 
Инвеститорот може да пристапи кон изведува-

ње на работите во сопствена режија ако обезбедил 
финансиски средства, ако ги прибавил докумен-
тите според важечките прописи за градење, како 
и ако прибавил одобрение од ставот 2 на претход-
ниот член доколку е такво одбрение потребно. 

По исклучок, кон изведување на работите во 
сопствена режија од членот 1 точ. 1 и 5 на овој 
правилник инвеститорот може да пристапи и без 
одобрен главен проект и градежна дозвола, но 
овие рабови мора веднаш да му ги пријави на ор-
ганот на управава на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на градежништвото. 

Член 3 
Работите во сопствена режи!а се изведуваат 

во потполна или мешовита режија. 
Сите работи во потполна режија се изведуваат 

под непосредно раководство^ на режиски одбор, 
Член 4 

Одделни рг^боти или делови објекти што се из-
ведуваат во мешовита режија, режискиот одбор 
може да и отстапи на изведување на овластената 
стопанска организација, со тоа вредноста односно 
обемот на отстапените работи да не смее да над-
мине 50"/о од вкупната вредност на работите што 
се изведуваат во режија. 

При давање одобрение од членот 1 став 2 на 
овој правилник, начинот на изведувањето на ра-
ботите (потполна или мешовита режија) го опреде-
лува органот што го дава одобрението. 

За работите за кои не е потребно одобрение од 
членот 1 став 2 на овој правилник, начинот на из-
ведувањето на работите го определува инвеститорот 

Член 5 
Работите што се изведуваат во мешовита ре-

жија. режискиот одбор им ги отстапува на изведу-
вање на другите цретпријатија и занаетчиски ду-
ќани со присобирана на понуди. Ако по првата по-
кана не се поднесени најмалку три понуди од стра-
на на понудувачи што ги исполнуваат условите за 
изведување на тој вид работи, режискиот.одбор во 
срок од 15 дена од денот определен за отворање 
понуди по првата покана ќе присобере нови понуди. 

Ако присобираното на понуди не успее ни по 
втората покана, режискиот одбор може да ги от-
стапи работите на изведување со непосредна по-
годба. 

Член 6 
Со изведувањево на работите во сопствена ре-

жија раководи режискиот одбор. 
Режискиот одбор мора да има три члена, од коп 

еден е раководител на работите. 
Раководител на работите во режија може да 

биде само лице што има овластување за одговорен 
раководител на работите што се изведуваат, а кај 
помали и поедноставни работи лице што има со-
одветна стручна спрема. 

Органот на управата надлежен за издавање 
градежна дозвола определув-а кои работи се сметаат 
како помали и поедноставни во смисла на претход-
ниот став. 

По потреба инвеститорот може да врши и про-
мени во составот на режискиот одбор, со тоа во 
таков случај да мора да се изврши примопредавање 
на должноста според важечките прописи. 

Службеното лице на инвеститорот што го до-
несле решението за изведување на работите во 
сопствена режија не може да биде член на режич 
скиот одбор ниту да врши работи на режисер, 
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Член 7 ^ 
Ивесткторот е должен да донесе решение з-а 

изведување на работите во сопствена режија. 
Решението од претходниот став мора да содржи: 
1) име на од гов ор н и с т раководител на работите 

и на другите членови на режискиот одбор; 
2) вид и обем на работите, пресметковна вред-

ност и срок за довршување на работите; 
3) начин на финансирањето и на исплатата на 

работите; 
4) права и должности на режискиот одбор. 

Член 8 
Градежните претпријатија што изведув,аат ра-

боти за сопствените потреби не мораат да форми-
раат режиски одбор, но тие работи мораат посебно 
да се искажат во книговодството. 

Ако одделни државни органи имаат секција за 
изведување работи во сопствена режија, не мораат 
да формираат режиски одбори. Овие секции ги 
имаат правата и должностите предвидени се овој 
правилник за режискиот одбор. 

Ако инвеститорот има посебен градежен погон, 
не е должен да формира режиски одбор за своите 
работа. 

Член 9 
Амортизацијата и интересот на основните сред-

ства што се употребуваат за изведување на работ 
тите во сопствена режија, данокот на промет, за-
купнината на основните средства и другите обврски 
што кај стопанските организации се засметуваат во 
цената на чинењето, се плаќаат од пресметковната 
сума за работите во сопствена режија. 

Работите во сопствена режија режискиот одбор 
ги пресметува со инвеститорот по пената на чине-
њето. 

Режискиот одбор води посебно книговоиство и 
евиденција за работите што ги изведува во соп-
ствена режија. 

Член 10 
Работите во сопствена режија треба да се изве-! 

дуваат според одобрениот главен проект^ технич-
ките прописи и стандардите. 

Режискиот одбор е должен да води градежен 
дневник и градежна книга. Ако се ука-же потреба 
од непредвидени работи; режискиот одбор мора за 
тие работи пред нивното извршување да бара одо-
брение од инвеститорот. 

По исклучок, режискиот одбор може и без одо-
брение да започне и да изведува итни работи кои 
поради безбедност и сигурност на објектот мораат 
веднаш да се извршат, но во овој случај е должен 
во срок од 15 дена од денот на започнуваното на 
работите да побара дополнително одобрение од ин-
вести-торот. 

Член 11 
Режиските одбори можат да отвораат к^Јиено-

ломи и чакаларници според важечките прописи 
само за потребите на своите работи и слични работи 
на други режиски одбори. 

Член 12 
Режискиот одбор му е одговорен на инвестито-

рот за изведувањето на целокупната работа во по-
глед на квалитетот, квантитетот, срокот" за извршу-
вање и цената на чинењето, без оглед дали се изве-
дувани работите во потполна или мешовита ре-
жи! а. 

Член 13 
По довршувањето на работите изведени во со-п-

ствена режија режискиот одбор е должен да побара 
технички преглед и прием на истите. 

Без добиена дозвола за употреба не смее да се 
употреби изградениот објект. ( 

Одредбата на претходниот стаз нема да се при-
менува на работите од членот 1 точ. 1, 3. 5, 6, 7 и 8 
од овој правилник, 

Член 14 
Работите изведени во сопствена режија се ксз-

Судираат според важечките прописи колауда-
цијата на изведените градежни работи, освен оние 
работи за кои поинаку о определено при давањето 
на одобрението од членот 1 став 2 од овој правил-
ник. 

Работите за кои не е потребно одобрение за из-
ведување во сопствена режија според членот 1 став 
2 од овој правилник нема да се колаудираат. 

Колаудација на работите бара режискиот од-
бор кога ќе ги заврши работите и ќе состави пре-
сметка на извршените работи. ' 

По извршеното примопредавање на работите, 
инвеститорот го разрешува од должност режискиот 
одбор. 

За работите извршени во сопствена режија на 
се врши суперколаудација. 

Член 15 
Работите извршени во врска со елементарни 

непогоди (член 1 точка 5), како и работите на одр-
жувгње на патишта зиме, нема да се колаудиреет. 

Член 16 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

Се казни за прекршок стопанската организација и 
установата со самостојно финансирање како инве-
ститор : 

1) ако изведувањето на работите во сопствена 
режија го отпочне пред да добие одобрение според I 
членот 1 на овој правилник, ако такво одобрение 
е пропишано; 

2) ако во режискиот одбор за раководител на 
работите не определи лице во смисла на членот 6 
став 3 од овој правилник. 

За "прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорниот раководител на инвеститорот (член 1) 
и членовите на режискиот одбор, секцијата односно 
погонот (член 8 став 3) со парична казна од 1.000 
до 5.000 динари. 

Со парична казна од ставот 2 на овој член ќе 
се казнат за прекршок членовите на режискиот 
одбор, секцијата односно погонот: 

1) ако противно на членот 4 став 1 од овој пра-
вилник на овластената стопанска организација и 
отстапат на изведување работи ЕО обем поголем од 
50% од вкупната вредност на работите: 

2) ако во случај на мешовита режија отстапу-
вањето не го вршат на начинот пропишан во чле-
нот 5 од овој правилник; 

3) ако постапат противно на членот 9 од овој 
правилник. 

Адмжшстративно-казнената постапка се води 
според одредбите на Основниот закон за прекршо-
ците. 

Член 11 
Одредбите од овој правилник нема да се при-

менуваат на работите кои се изведуваат во соп-
ствена режија а кои се започнати пред влегувањето 
во сила на овој правилник, но финансиското рабо-
^ ^ е има да се сообрази кон одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

По објавувањето во „Службен лист па ФНРЈ". 

Бр. 991/1 
7 јуни 1957 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с, р. 
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445. 
Врз основа на членот 4 став 3 од Уред-

бата за привремените цени и услови за продажба 
на електрична енергија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/57), Секретаријатот за индустрија на Соју-
зниот извршен совет, во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на стоковниот промет, 
по предлог од Заедницата на југословенското елек-
тростопанство, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
1. Начинот и времето за испорака на електрич-

на енергија, ограничувањето на употребата на елек-
трична енергија, мерењето, утврдувањето, пресме-
тувањето и наплатата на потрошената електрична 
енергија и видовите на инсталациите и приклучо-
ците се регулираат единствено со Општите услови 
за испорака на електрична енергија, кои се соста-
вен дел од овој правилник. 

2. Општите услови за испорака на електрична 
енергија ќе се применуваат како на новите потро-
шувачи, така и на досегашните потрошувачи на 
електрична енергија кои во срок од 30 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник пи-
смено не го откажат натамошното презелвање на 
електрична енергија. 

3. Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 805 
2 јули 1957 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

446. 
Бре основа на членот 46 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осугурување („Службен лист 
на ФНРЈ5 ', бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување, во согласност со Сојузни-
от извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА РУДАРСКИТЕ ЗАДРУГИ 
ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПОМОРСКО РИБАР-
СТВО и ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА РИБАРСКИТЕ 

СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како основ за пресметување на придонесот за 

социјално осигурување за членовите на рибарските 
задруги што се занимаваат со поморско рибарство и 
за работниците кои како рибари се запослени во ри-
барските стопански организации на поморското, ре-
чното и езерското рибарство и во стопанските орга-
низации што се занимаваат со преработка (конзер-
вирање) на риба, ќе се земаат, без оглед на изно-
сот на остварените лични доходи, следните износи: 

25.200 динари - за висококвалифицираните ри-
бари; 

19.200 динари — за квалифицираните рибари; 
1Ѕ.300 динари — за полуквалифицираките ри-

бари; 
14.800 динари — за неквалифицираните рибари. 
2. Со одлука на извршниот одбор на околиски-

от завод за социјално осигурување донесена во со-
гласност со надлежниот совет на народниот одбор 
на околијата, паушалните основи за пресметување на 
придонесот определени во точката 1 од оваа одлука 
можат за одделни задруги и претпријатија од точ-
ката 1 на оваа одлука сразмерно да се покачат за 
износ до 20% од тие основи, ако се во прашање за-
други односно претпријатија кои поради употреба на 
посовремени риболовни средства остваруваат по-

голем улов и поголем личен доход на членовите 
односно работниците. 

Со одлука на извршниот одбор на околискиот за-
вод за социјално осигурување донесено во согла-
сност со надлежниот совет на народниот одбор на 
околијата, паушалните основи за пресметување на 
придонесот определени во точката 1 од оваа одлука 
можат за одделни задруги и претпријатија од то-
чката 1 на ова одлука сразмерно да се намалат 
за износ до 2 0 ^ од тие основи, ако се во прашање 
задруги односно претпријатија кои поради послаба 
опременост со риболовни средства остваруваат по-
мал улов и помал личен доход на членовите од-
носно работниците. 

Обврската за плаќање на придонесот од осно-
вите покачени според ставот 1 односно намалени 
според ставот 2 од оваа точка започнува од првиот 
ден на наредниот месец по доставата на одлуката 
на задругата односно претпријатието. 

Покачувањето односно наменувањето на осно-
вите според претходните ставови може да се из-
врши за работниците од сите или од одделни 
квалификациони групи од точката 1 на оваа одлука. 

3. Согласно членот 1 став 2 од Уредбата за спро-
ведување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/54), ќе се смета дека на членовите 
на рибарските задруги работата во задругата им е 
единствено или главно занимање ако во претхо-
дното полгодиште работале просечно најмалку 208 
часови месечно. Како полгодишта се сметаат кален-
дарските периоди: јануари—јуни и јули—декември. 

4. За учениците во рибарството, како основ за 
пресметување и плаќање на придонесот ќе се зе-
маат истите основи како и за учениците во сто-
панството. 

5. Задругите што се занимаваат со поморско ри-
барство, како и стопанските организации на помор-
ското, речното и езерското рибарство, се должни на 
надлежниот околиски завод за социјално осигуру-
вање да му поднесат во заверен препис решение за 
своето оснивање односно регистрација. 

6. Основите од точката 1 односно точката 2 на 
оваа одлука служат како основ за пресметување на 
придонесот и во случај кога придонесот се плаќа 
според посебните норми на придонесот определени 
врз основа на одредбите од чл. 48—52, како и за 
додатокот на придонесот определен врз основа на 
че. 56—58 од Уредбата за финансирање на соци-
јалното осигурување. 

7. Придонесот за социјално осигурување се пре-
сметува според општата норма на придонесот за со-
цијално осигурување што важи за селскостопан-
ските организации. 

Задругите и стопанските организации од точката 
1 на оваа одлука ќе го пресметуваат придонесот 
за социјално осигурување од основите според точка-
та 1 односно точката 2 на оваа одлука почнувајќи 
од 1 јули 1957 година. 

8. За,другите и стопанските организации од то-
чката 1 на оваа одлука ќе го пресметаат придонесот 
за социјално осутурување за периодот од 1 јануари 
до 30 јуни 1957 година од основите определени со 
Одлуката ' за основите за плаќање на придоне-
сот за социјално осигурување на рибарските 

^стопански организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/55), пресметани на нови основи на начинот 
предвиден со Упатството за пресметување на тари-' 
фните ставови во тарифните правилници на сто-
панските организации што расподелбата на вкупни-
от приход ја вршат со утврдување на доходот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/57). 

94 Оваа одлука влегува во сила со денот па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година, со кој ден 
престанува да важи Одлуката за основите за пла-
ќање на придонесот за социјално осигурување на 
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риГ,греките стопански организации („Службен лист 
ва %ФНРЈ1', бр. 23/55). 

Бр. 2512 
6 јули 1957 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас,. с. р 

447. 

Претседател, 
Илија Дошен, с. р. 

Врз основа на членот 46 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/55), Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, УГО-
СТИТЕЛСКИТЕ И ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И 
ПОМАЛИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. За пресметување на придонесот за социјално 
осигурување за работниците во трговските, угости-
телските и занаетчиските дуќани и во помалите 
угостителски претпријатија кои врз основа на од-
редбите од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57) обЕрските спрема општестве-
ната заедница ги извршуваат во паушален ,износ 
(во натамошниот текст: дуќаните и претпријатијата 
со паушална пресмет-ка), се установуваат месечните 
паушални основи, и тоа: 

22.800 динари за висококвалифицираните работ-
ници и службениците со виша стручна спрема; 

16.300 динари за квалифицираните работници и 
за службениците со средна стручна спрема; 

13.900 динари за приучените работници и за 
службениците со н и н а стручна спрема; 

12.400 динари за неквалифициранпте работници 
и за помошните службеници. 

2. Дуќаните и претпријатијата со паушална пре-
сметка се должни придонесот за социјално осигу-
рување да го пресметуваат од соодветниот и з н о с на 
месечниот паушален основ од точката 1 на оваа од-
лука за сите работници на кои работата во дуќа-
нот односно претпријатието со паушална пресметка 
им е редовно занимање. 

Се смета дека работата во дуќанот и во прет-
пријатието со паушална пресметка им е редовно за-
нимање на оние работници што Во тие дуќани и 
претпријатија с е запослени со полно редовно работ-
но време. Овие работници се осигурени на сите 
права од социјалното осигурување. 

3. Со одлука на извршниот одбор на околискиот 
завод за социјално осигурување, донесена во согла-
сност со надлежниот совет на народниот одбор на 
околијата, паушалните основи за пресметување на 
придонесот определени во точката 1 на оваа одлука, 
можат за одделн-и дуќани и претпријатија со пау-
шална пресметка сразмерно да се покачат за износ 
до 20% од тие основи, ако се установи дека про-
сечниот месечен износ на личните доходи на работ-
ниците запослени во тие дуќани односно претприја-
тија, кој, по одбивање на придонесот за буџетите 
од личниот доход, остварен во изминатата година, 
е поголем за повеќе од 10% од основите од ставот 
1 на оваа одлука. 

Со одлука на извршниот одбор на околискиот 
завод за социјално осигурување донесена во согла-
сност со надлежниот совет на народниот одбор на 
околијата, паушалните основи за пресметување на 
придонесот определени во точката 1 на оваа од-
лука, можат за одделни претпријатија и дуќани со 
паушална пресметка сразмерно да се намалат за из-

нос до 20% од тие основи, ако се установи дека про-
сечниот месечен износ на личните доходи на работ-
ниците запослени во тие дуќани односно претприја-
тија, кој, по одбивање на придонесот за буџетите 
од личниот доход, остварен во изминатата година, 
е помал за повеќе од 10% од основите од точката 1 
на оваа одлука. 

Обврската за плаќање на придонесот од основи-
те покачени односно намалени според ст. 1 и 2 на 
оваа точка започнува од првиот ден на наредниот 
месец потем доставата на одлуката на дуќанот од-
носно на претпријатието со паушална пресметка. 

Покачувањето односно намалувањето на осно-
вите според претходните ставови може да се из-
врши за работниците од сите или одделни квали-
фикациони групи од точкава 1 на оваа одлука. 

4. За работниците што не се запослени со полно 
редовно работно време, но редовно се ,запослени 
најмалку с0 половина од полното редовно работно 
време, како и за работниците што редовно се запо-
слени помалку од половина на полното редовно ра-
ботно време и кои уживаат права од здравственото 
осигурување во обемот и под условите предвидени 
според одредбите од Законот за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците спрема 
траењето на нивното работно време дуќаните и 
претпријатијата со паушална пресметка го пресме-
туваат придонесот од износот на личните доходи на 
работниците по одбивање на придонесот за буџе-1 
тите од личните доходи. 

5. Основите од точката 1 односно од точката 3 
на оваа одлуката служат како основи за пресмету-
вање на придонесот и во случај кога придонесот 
се плаќа по посебните норми на придонесот опре-
делени врз основа на чл. 48—52, како и за до-
датокот на придонесот определен врз основа на чл. 
56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување 

6. Придонесот за социјално осигурување се пре-
сметува според општата норма на придонесот за со-
цијално осигурување што важи за стопанските ор-
ганизации кои расподелбата на вкупниот приход ја 
вршат врз основа на утврдување на доходот. 

Дуќаните и претпријатијата со паушална пре-
сметка ќе го пресметуваат придонесот за социјално 
осигурување од основите од точката 1 односно 
точката 3 на оваа одлука почнувајќи од 1 јули 195г" 
година. 

7. Занаетчиските и угостителските дуќани кои 
до влегувањето во сила на оваа одлука придонесот 
за социјално осигурување го пресметувале од осно-
вите определени со Одлуката за паушалните основи 
за пресметување на придонесот за социјално оси-
гурување за работниците на помали занаетчиски и 
на помали угостителски дуќани С,,Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 23/55), ќе го пресметаат придонесоа за 
социјално осигурување за периодот од 1 јануари до 
30 јуни 1957 година од основите според таа одлука, 
пресметани на нови основи на начинот предвиден 
со Упатството за пресметување на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на стопанските 
организации што вршат расподелба на вкупниот 
приход со утврдување на доходот („Службен лист 
НсЈ ФНРЈ", бр. 25/57) 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година, со кој ден 
престанува да важи Одлуката за паушалните осно-
ви за пресметувањето на придонесот са социјално 
осит;, дување за работниците на помали занаетчи-
ски и на помали угостителски дуќани. 

Бр. 2514 
6 јули 1957 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко ХасГ с. р. 

Претседател, 
Илија Дошен, с. р. 
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448. 
Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
--и точката 5 одделот 1 главата XXVI од Сојузниот 

општествен план зц 1957 година, а во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите, Југословенската инвестициона банка до-
несува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XXI КОНКУРС 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ ПАТИШТА 
СО ЦЕЛ ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ШУМСКИ 

ПОДРАЧЈА 
1. Срокот за поднесување барања за заем од 

точката XIII на распишаниот XXI конкурс за одо-
Г рување инвестициони заеми од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за изградба на шум-
ски патишта со цел за отворање на нови шумски 
подрачја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57) се 
гроголжува до 15 септември 1957 година. 

2. Барањата примени во срокот од точката XIII 
па распишаниот конкурс ќе се решат независно од 
барањата што ќе бидат поднесени во продолжениот 
срок. 

3. Ова дополнение влегува во сила осмиот ден 
но објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

О. бр. 627 
13 јули 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Претседател на 
Генерален директор, Управниот одбор, 
Аугустин Папиќ, с. р. Никола Минчев, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за Сојуз-

ниот завод за урбанизам, комунални и станбени 
прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/57), а во 
врска со членот 26 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ И 
СТАНБЕНИ ПРАШАЊА 

За директор на Сојузниот завод за урбанизам, 
комунални и станбени прашања се назначува инж. 
Марјан Тепина, досегашен секретар за урбанизам, 
комунални работи и станбена изградба во Извр-
шниот совет на НР Словенија. 

В. бр. 2725 
29 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

ОПШТИ УСЛОВИ О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

које је прописао секретар за индустрију Савезног 
извршног всћа под бр. 805 од 2 јула 1957, објављени 
су као прилог „Службеног листа. ФНРЈ", бр. 32, од 
31 јула 1957. 

Цена 50 динара. 
Поруџбине прима комерцијално одељење „Слу-

жбедог листа ФНРЈ", Белград, Краљевића Марка 
бр, 9, тел 22-619. Жиро рачун 1032-Т-220. 

Среда, 31 јули 19јј7 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

430. Уредба за дополненија на Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет — — — — — — — — 605 

431. Наредба за пренесување на средствата на 
амортизациониот фонд за инвестиционо о-
држување во фондот на обртните средства 605 

432. Наредба за начинот и условите за уплату-
вање на неамортизираеиот дел од вредно-
ста на расходуваните основни средства на 
стопанските организации — — — - 606 

43ЈЈ. Наредба за исплата на средствата за плати 
/ во текот на пресметковниот период и за 

начинот за обезбедување средства на сто-
панските организации за исплата на пла-
тите — -— — — — — — — — — 606 

434. Наредба за условите под кои може да се 
менува височината на посебниот кредит на 
стопанските организации — — — — 612 

436. Наредба за членарината за коморите, 
стручните здруженија и заедниците на 
стопанските организации, како и за придо-
несите за унапредување на стопанските 
дејности што се плаќаат од вкупниот при-
ход пред утврдување на добивката одно- ' 
сно доходот на стопанските организации 612 

436. Наредба за гарантираните цени на житата. 
од родот на 1957 и 1958 година - - — 813 

437. Наредба за продажните цени на житата 
и на производите од жита — — — — 613 

436. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување цените за купу-
вање на ушур и уем — — — — — — 614 

439. Наредба за определување условите под 
кои може да се врши контрахирање на ин-
дустриски растенија — — — — — — 614 

440. Наредба за договарањето на стопанските 
организации за купување селскостопански 
производи — — — — — — — — 615 

441. Упатство за измени и дополненија на У-
патството за извршување на Уредбата за 
данокот на промет — — — — — - 615 

442. Наредба за документацијата што ја соста-
вуваат новинските претпријатија за ниво-
то на тарифните" ставови — — — — 618 

443. Правилник за стручната спрема на лицата 
што вршат контрола на квалитетот на ле-
ковити растенија наменети за извоз — 619 

444. Правилник за изведувањето на градежни 
објекти и работи во сопствена режија — 620 

445. Правилник за општите услови за испора-
ка на електрична енергија — - — — 622 

446. Одлука за паушалните основи за пресме-
тување на придонесот за социјално осигу-
рување за членовите на рибарските задру-
ги што се занимаваат со поморско рибар-
ство и за работниците на рибарските сто-
пански организации — — — — - — 622 

447. Одлука за паушалните основи за пресме-
тување на придонесот за социјално осигу-
рување за работниците и во трговските, у-
гостителските и занаетчиските дуќани и 
во помалите угостителски претпријатија 623 

448. Дополнение на XXI конкурс за одобрува-
ње инвестициони заеми од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за изград-
ба на шумски патишта со цел за отворање 
на нови шумови подрајчја — — — — 624 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. 
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