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668. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1955 ГОДИНА 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на -власта, се прогла-
сува Буџетот на Федеративна Народна Република 
'Југославија (Сојузниот буџет) за 1955 година со За-
конот за буџетот на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија (Сојузниот буџет) за 1955 година, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на 
заседанието на Сојузниот собор од 29 декември 1954 
година и на заседанието на Соборот на производи-
телите од 29 декември 1954 година. 

ПР бр. 40 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката. 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУ-

ЏЕТ) ЗА 1955 ГОДИНА 
Член 1 

Сојузниот буџет за 1955 година со одделните 
прилози ги содржи: 

I. Сојузниот буџет: 
со приходи од Динари 234.410,000.000 
со расходи од Динари 234.410,000.000 

II. Пресметките на установите са самостојно 
финансирање: 

со приходи од Динари 2.205,091.000 
СО расходи од Динари 2.448,006.000 
и со вишок на расходите од — Динари 242,915.000 

III. Претеметките на одделните фондови: 
со приходи од Динари 100,000.000 
со расходи од Динари 100,000.000 

Член 2 
Вишоците на расходите во претсметките на 

установите со самостојно финансирање во вкупен 
Износ од 242,915.000 динари се покриваат со дота-
ции од сојузниот буџет, 

Член 3 
Од предвидениот вишок на приходите во прет-

сметката на Југословенската лотарија во вкупен 

износ од 300,685.000 динари им се расподелува на 
општествените организации: 

на Советот на друштвата за воспитување и гри-
жи за децата и младината на 
Југославија . . . . . . . . Динари 30,068.500 
на Југословенскиот Црвен крст Динари 48,109.600 
на Сојузот на воените инвали-
ди од војните на Југославија Динари 51,116.450 
на Сојузот на глувите на Југо-
славија Динари 51,116.450 
на Сојузот на слепите на Југо-
славија Динари 54,123.300 
на Сојузот на борците од На-
родноослободителната војна . Динари 66,150.700 

Член 4 
Установите со самостојно финансирање што во 

текот на^1355 година, со успешно организирано ра-
ботење, ќе реализираат вишок на сопствените при-
ходи над планираните ќе внесат во своите фондови, 
во смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање, од така реали-
зираниот вишок: 
Во фондот за наградување: 

Југословенската лотарија о% 
Телеграфската агенција Нова Југославија 10% 
Југословенскиот центар за техничка и на-
учна документација 10% 
Заводот за школска опрема . . . . . . 15% 
Институтот за млекарство 15% 

Во фондот за замена и дополнување: 
Југословенската лотарија 35% 
Телеграфската агенција Нова Југославија 90% 
Југословенскиот центар за техничка и на-
учна документација 90% 
Заводот за школска опрема 85% 
Институтот за млекарство . . . . . . . 85% 

Во резервниот фонд: 
Југословенската лотарија . 60% 
Расподелбата на вишокот на приходите^ што 

установата со самостојно финансирање не ќе го 
реализира на начинот предвиден во првиот став на 
овој член ќе се изврши со Законот за завршната 
сметка на ФНРЈ за 1955 година. 

Член 5 
Кредитите предвидени за исплата на хонорари 

и одделен додатоци во пресметките на сојузните 
органи и установи не можат да се наголемуваат со 
вирман. 

Член 6 
Во смисла на одредбата од чл. 30 на Основниот 

закон за буџетите, можат да се вршат исплати на 
товар на претсметката на расходите на Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана за 
1954 година до 30 април 1955 година за набавки, 
работи и услуги според материјално-финансискиот 
план, што се склучени до крајот на буџетската го-
дина, а исп ор ачки односно работи и услуги извр-
шени до 30 април 1955 година. 
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Завршната сметка за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите на Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана за. 1954 
година мора да се испрати до сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет 
најдоцна до 30 јуни 1955 година. 

Член 7 
Приходите што ги реализираат установите и 

единиците на Југословенската народна армија од 
продажбата на материјали од запасите ќе се упо-
требат исклучиво за обнова на материјалните запа-
си на Југословенската народна армија. 

Поблиски прописи за начинот за употребата на 
овие средства ќе донесе Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Нови назначување ка ј сојузните органи и уста-

нови:, доколку во претсметките не се осигурени по-
требни финансиски средства за таа цел, можат да 
се вршат само по претходна согласност од Соју-
зниот извршен совет. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", со важност 
од 1 јануари 1955 година. 

669. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

БУЏЕТИТЕ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за измени и дополненија на Основниот за-
кон за буџетите, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на заседанието на Сојузниот собор од 
29 декември 1954 година и на заседанието на Собо-
рот на, производителите од 29 декември 1954 година. 

ПР бр. 39 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ 

Член 1 
Во членот 10 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Одредбите од овој закон не се применуваат на 

фондовите чијашто предупредел еност и средства 
се утврдени со Сојузниот општествен план." 

Член 2 
Во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на претходниот став 

може со законот со којшто се одобрува сојузниот 
буџет да се определи поодделни видови приходи 
што ги реализираат државните органи и установи! 
да не се внесуваат во сојузниот буџет. Со истиот 
закон ќе се пропише и употребата на тие приходи." 

Член 3 
Во членот 30, по ставот 5 се додава нов став 6, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на ставот 1 и 2 на 

овој член можат со законот со којшто се одобрува 
сојузниот буџет да се пропишат и подолги срокови; 
за извршување на расходите според претсметката 
на Државниот секретаријат за работи на народ-
ната одбрана." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

670. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ОКОЛИИ БУЈЕ И КОПЕР 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за избирање народни пратеници за Соју-
зната народна скупштина на подрачјето на админи-
стративните околии Бу је и Копер, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на заседанието на 
Сојузниот собор од 29 декември 1954 година и на 
заседанието на Соборот на производителите од 29 
декември 1954 година. 

ПР бр. 37 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ОКОЛИИ БУЈЕ И КОПЕР 

Член 1 
За да се спроведе Законот за важењето на Уста-

вот, законите и другите сојузни правни прописи на. 
територијата на којашто со Меѓународната спогодба 
е проширена цивилната управа на Федеративна На-
родна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45i/54), ќе се изврши во околиите Бује и 
•Копер избирање на народните пратеници за Соју-
зната народна скупштина според одредбите од Зако-
нот на правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници и според 
одредбите од овој закон. 

Член 2 
За избирање народни пратеници за Сојузниот 

собор на Сојузната народна скупштина, избрана на 
изборите од 22 ноември 1953 година, администра-
тивните околии Бује (НР Хрватска) и Копер (НР 
Словенија) формираат одделни изборни околии и 
избираат секоја по еден народен пратеник. 

Изборот за овие пратеници ќе го распише Соју-
зниот извршен совет. 

Член 3 
Административните околии Бу је и Копер СФ 

вклучуваат секоја во една од изборните околии што 
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постојат на групата на индустријата, трговијата и 
занаетчиството, односно на групата на селското 
стопанство на територијата на НР Хрватска одно-
сно на НР Словенија. Одлука за тоа во кои из-
борни околии ќе бидат вклучени донесува Соју-
ниот извршен совет по предлог од Извршниот со-
вет на Сабсрот на НР Хрватска односно Извршниот 
совет »а Народната скупштина на НР Словенија. 

Член 4 
Народните пратеници избрани за Соборот на 

производителите на Сојузната народна скупштина 
во групата на индустријата, трговијата и занаетчи-
ството односно во групата на селското стопанство 
во изборната околија во која се вклучува админи-
стративната околија Бу је односно околијата Копер 
ќе ги претставуваат во Соборот на производителите 
и производителите на соодветната производители:* 
група на односната административна околија. 

Овие пратеници едновремено се здобиваат со 
правото на член на Соборот на производителите на 
Народниот одбор на околната Бује односно Народ-
ниот одбор на околината Копер. 

Член 5 
За извршување на изборите на подрачјето на 

околиите Бује и Копер ќе се грижи Сојузната 
изборна комисија. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

671. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА) 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, со прогла-
сува Завршната сметка на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија (Сојузната завршна сметка) за 
1953 година со Законот за завршната сметка на 
Федеративна Народна Република Југославија (Со-
јузната завршна сметка) за 1953 година што ја 
усвои Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година, и 
на заседанието на Соборот на производителите од 
28 декември 1954 година. 

ПР бр. 34 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката. 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната неродна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУ-

ЗНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА) ЗА 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Реализираните приходи и извршените расходи 
во буџетската 1953 година изнесуваат, и тоа: 
I според сојузниот буџет: 

Приходи — Дин. 188.767,633,656 
Расходи „ 204z.792j620.174 
Вишок на расходите л 16.024,986.518 

II според претсметките на установите со самостојно 
финансирање: 

а) на установите чии претсметка се вклучени 
во буџетот за 1953 година 

Приходи • Дин. 690,442.447 
Расходи „ 690,442.447 
б) на установите прогласени за установи со са-

мостојно финансирање во текот на 1953 година, чии 
претсметка! не 6-иле вклучени во буџетот 

Приходи Дин. 1.114,474.339 
Расходи — > „ 1.114,474.339 

Ш според пресметките на одделните фондови: 
а) на Фондот за спроведување девизната кон-

трола 
Приходи Дин. 58,446.735 
Расходи „ 49,297.308 
б) на Фондот за унапредување девизно-контрол-

ната служба 
Приходи Дин. 6.517.501 
Расходи — „ 2,697. Ш> 
в) па Фондот за спроведување царинската кон-

трола 
Приходи Дин. 89,611.794 
Расходи 89,611.794 
г) на Фондот за унапредување царинско-кон-

тролната служба 
Приходи Дин. 45,109.535 
Расходи „ 45.109.535 

Член 2 
Вишокот на извршените расходи пад реализи-

раните приходи според сојузниот буџет во износ од 
16.024,936.518 динари ќе се покрие од средствата на 
сметката 338.070 при Народната Ганка на ФНРЈ 
формирани врз основа на тон. 8 од Одлуката на 
Сојузната народна ск\-пштина за патените и до-
полненијата на Сојузниот општествен план за 
година, од 15 јуни 1954 година. 

Член 3 
Се одобруваат одлуките па Сојузниот извршен 

совет Р.п. бр. 55 од 30 март 1953 година и бр. 261 
од 17 октомври 1953 година со коишто врз основа 
на овластувањето од чл. 7 на Законот за буџетот 
на Федеративна Народна Република Југославија за 
1953 година е извршен распоред на средствата одо-
брени во буџетот за 1953 година па новоформира-
ните и реорганизираните сојузни опт;1 ли и установи. 

Член 4 
Се одобрува Сојузната завршна сметка за 1953 

година поднесена согласно одредбата од чл 49 пг 
Основниот закоп за буџетите. 

Член 5 
Сојузната завршна сметка за 1953 година заедно 

со завршните сметки на установите со самостојно 
финансирање и со завршните сметки на одделните 
фондови од тон. И и ПХ на чл. 1 од овој закон е 
составен дел на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ." 

672. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПРОИСТЕЧЈБ1Ш 
ОД ЗАЕМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА 
НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 

ГОДИНА 
Врз основа на чл. 71 тон. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
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Законот за ликвидација на обврските проистечени 
од заемот на федерацијата врз основа на Сојузниот 
општествен план за 1954 година, што го усвои Соју-
зната народна скупштина на заседанието на Соју-
зниот собор од 29 декември 1954 година и на заседа-
нието на Соборот на производителите од 29 декември 
1954 година. 

ПР бр. 38 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го каменува 

Претседателот на Републиката, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с.. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ 

ПРОИСТЕЧЕНИ ОД ЗАЕМОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ВРЗ ОСНОВА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН 

ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 
Член 1 

Според одредбите од овој закон на стопанските 
организации што во смисла на одредбите од гла-
вата XXXIV на Сојузниот општествен план за 1954 
година уплатиле од своите средства за самостојно 
располагање заем на федерацијата за потребите на 
Општиот инвестиционен фонд ќе им: се издадат 
•обврзници. 

Член 2 
Обврзниците на заемот на федерацијата гласат 

на име. 
Обврзниците од предниот став се издаваат на 

вкупниот износ на уплатениот заем од страна на 
секој уписник. 

Текстот и формата на обврзниците ќе ги про-
пише Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Обврзниците издадени по уплатениот заем на 

федерацијата носат 3% интерес годишно. 
Интересот се смета наназад и стасува за наплата 

на 1 јули секоја година. 
Интересот почнува да тече на 1 јули 1954 година. 

Член 4 
Заемот на федерацијата ќе се амортизира во 

•срок од три години во еднакви годишни отплати, 
почнувајќи од 1 јули 1956 година. 

Член 5 
Исплатата на стасаните отплати и интересот по 

заемот на федерацијата се врши при филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ при која се води жиро 
сметката на уписникот. 

Стасаната отплата им се одобрува на сметките 
на средствата за самостојно располагање, а стаса-
ниот интерес на жиро сметката на уписникот на 
заемот. 

Член 6 
Правото за наплата на стасаните отплати и 

интересот застарува за три години од денот на нив-
ната стасаност за наплата. 

Член 7 
Исплатата на стасаните ануитети на заемот на 

федерацијата е ослободена од сите даноци и такси. 
Член 8 

Емисионата и амортизационата служба по заемот 
на федерацијата ја врши Народната банка на ФНРЈ 
според упатствата од сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство. 

Член 9 
Средствата потребни за амортизационата слу-

жба по советниците на заемот на федерацијата се 
оо-^гу^-т-.гпт °л Општиот инвестиционен фонд и и' 

се ставаат на располагање на Народната банка на 
ФНРЈ најдоцна до 30 мај секоја година. 

Доколку Општиот инвестиционен фонд не распо-
лага со достаточни средства за исплата на стасаните 
обврски по овој заем во една година, потребните 
средства ќе се осигурат од средствата на феде-
рацијата. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

673. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАСТАРЕНОСТА НА ПОБАРУВАЊАТА 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогласува 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
застареноста на побарувањата, што го усвои Соју-
зната народна скупштина на заседанието на Соју-
зниот собор од 29 декември 1954 година. 

ПР бр. 36 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАСТАРЕНОСТА НА ПОБАРУВАЊАТА 
Член 1 

Во чл. 41 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Исто така, одредбите од овој закон за времето 

потребно за застареноста нема да се применуваат 
на меѓусебните побарувања на стопанските органи-
зации и другите лица што произлегуваат од дого-
ворите за превозење со брод по море, од договорите 
за наем на брод на море и од договорите за влечење 
по море, како и на нивните меѓусебни побарувања 
што произлегуваат од судрување бродови на море, 
од помошта што му е укажана на бродот на море 
и од спасувањето на бродот на море, туку ќе се 
применуваат правните правила што го определуваат 
времето потребно за застареноста на тие поба-
рувања." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

674. 

Брз основа на чл. 15 тон. 6 од Уставниот закон: 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 2,8 декември 1954 година и на. 
заседанието на Соборот на производителите од 28 
декември 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА 
1. Во главата XIX, одделот 11, во точката 4 по 

алинејата г) се додаваат две нови алинеи, кои 
гласат: 
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,,д) млекари те што се градат од средствата на 
УНИЦЕФ; 

ѓ) објектите чиишто инвеститори поради неис-
полнувањето на условите се одбиени на првиот 
конкурс за давање инвестициони заеми од Општи-
от инвестиционен фонд а за кои објекти се оси-
гурени девизни средства за увозна опрема од Цен-
тралниот девизен фонд или од странски заеми. 
Овие кредити ќе се дадат во висина потребна за 
покривање на девизните средства за споменатата 
увозна опрема и за плаќање градежни работи и 
домашна опрема без коишто споменатата увозна 
опрема не би можела да се користи;". 

2. Во главата ХХШ, по одделот 4) се додава 
нов оддел, кој гласи: 

„5) 

Ако со опште стевниот план на око ли јата, гра-
дот или градската општина со одделни права или 
со одделна одлука на односниот народен одбор е 
определено занаетчискиот или угостителскиот ду-
ќан да плаќа паушален износ на данокот на добив-
ката, од паушалниот данок на добивката на феде-
рацијата и' припаѓаат 50%, а на околната, градот 
односно градската општина со одделни права дру-
гите 50% од данокот." 

3. Во главата XXXII, одделот 1, став 1, на крајот 
на текстот од алинејата е) место точката се ставаат 
точка и запирка и се додаваат две нови алинеи 
кои гласат: 

,,ж) Далекуводот Никшиќ—Билеќе; 
з) Термоцентралата Колубара." 
Во истиот оддел по вториот став се додаваат 

трет и четврти став, кои гласат: 
„Ако некои од објектите од ст. 1 на овој оддел 

се наоѓа на подрачје на повеќе народни републики, 
ануитетите се уплатуваат во инвестиционите фон-
дови на односните народни републики сразмерно 
со делот на вредноста на објектот изграден на под-
рачјето на таа народна република. 

На средствата дадени од сојузниот буџет за 
сојузните инвестиции споменати во ставот 1 на 
овој оддел ќе се наплатува интерес по норма спо-
ред која се наплатува интересот на заемите дадени 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд, а 
отплатување™ на овие заеми ќе се врши во сроко-
вите во кои се врши отплатување^ на. заемите 
дадени од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд." 

4. По главата XXXVII се додава нова глава 
XXXVIIa, која гласи: 

„Средствата што во точката 4 на ставот 1 од 
предната глава се определени за потребите на на-
родната одбрана, внесени во сојузниот буџет и иска-
жани во 'претсметката на Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана се наголемуваат 
за 6.000 милиони динари. 

Наголемувањето од претходниот став ќе се по-
крие од заштедите според сојузниот буџет за 1954 
година односно, ако овие заштеди не ќе бидат до-
статочни, од другите вишоци на приходите над 
расходите на федерацијата." 

5. Во главата XXXVIII, по ставот 2 се додава 
нов став, кој гласи: 

„Се овластува Сојузниот извршен совет во 
рамките на вкупните средства утврдени во овој 
оддел да може да ги наголеми износите на сред-
ствата за работите и објектите што поради побр-
зото напредување на работите ги потрошиле изно-
сите утврдени за тие работи и објекти." 

6. Овие измени и дополненија на Сојузниот 
општествен план важат од 1 јануари 1954 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 160 

30 декември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател 

на Соборот Претседател 
на производителите, на Сојузниот собор. 

Иван Божичевиќ, е. р. Влада Зечеви«, е. р. 

675. 

Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи-на власта, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 28 декември 1954 година и на 
заседанието на Соборот на производителите од 28 
декември 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1954 ГОДИНА 

1. Расходите во 5 раздел — Државен секретари-
јат за работи на народната одбрана — се наголему-
ваат за 6.000,000.000 динари, така што вкупно да из-
несуваат 172.700,000.000 динари. 

2. Се овластува Државниот секретар за работи 
на народната одбрана, во согласност со Сојузниот 
извршен совет, да ги распредели средствата од 
горната точка. 

3. Наголемувањето на расходите од точ. 1 на 
оваа одлука ќе се покрие од заштедите по сојузниот 
буџет за 1954 година. Ако не ќе бидат достаточни 
овие заштеди, Сојузниот извршен совет ќе го опре-
дели износот на разликата што ќе треба да се покрие 
од другите вишоци на приходите над расходите на 
федерацијата. 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 161 

30 декември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 
Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, е. р. Влада Зечевић, е. р. 

676. 
Врз основа на чл. 38 ст. 1 од Уставниот закон 

за основите на општественото и и^литичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, а во 
врска со чл. 20 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор одржано на 29 декември 1954 
година и на заседанието на Соборот на производите-
лите одржано на 29 декември 1954 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојуз-

ниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ, 1 и 2 
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од Законот за спроведување на Уставниот закон, 
како и уредбите за измени и дополненија на тие 
уредби, донесени врз основа на овластеното од точ. 
И на Одлуката за потврда на уредбите на Сојуз-
ниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем, и тоа: 

I 
Уредби донесени врз основа на чл. 20 тон. 1 од 

Законот за спроведување на Уставниот закон: 
1) Уредбата за давање овластенава на народ-

ните одбори на градовите, градските општини со 
одделни права и општините за проширување наме-
ната на определените наменски средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/53); 

2) Уредбата за девизната инспекција („Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр. 53/53); 

3) Уредбата за поморските книшки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54); 

4) Уредбата за звањата и платите на персона-
лот во здравствените установи (Службен лист на 
ФНРЈ", 6 54). 

II 
Уредби донесени врз основа на тон. II од Одлу-

ката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет и за натамошната работа на приготвување 
закони за стопанскиот систем: 

1) Уредбата за измени на Уредбата за девизно-
то послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/54); 

2) Уредбата за данокот на добивката од дезиз-
ното послување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/54); 

3) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/54); 

4) Уредбата за измена и дополнение на Уред-
бата за банките и штедилниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/54); 

5) Уредбата за измени на Уредбата за звањата 
и платите на персоналот во здравствените установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/54); 

6) Уредбата за измена на Уредбата за надворе-
шно-трговското послување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/54); 

7) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за платите на работниците и службениците на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/54); 

8) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за имотните односи и за реорганизација на 
селаиските работни задруги (..Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20^54); 

9) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за книговодството на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54); 

10) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за надворешно-грговското поодување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/54); 

И) Уредбата за дополнение на Уредбата за 
пресметување вкупниот приход во погоните на ру-
дарските претпријатија, претпријатијата за експло-
атација на нафта и претпријатијата за истражу-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54); 

12) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/54); 

13) Уредбата за дополнение на Уредбата за 
здружувањето на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54); 

14) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со станбените згради („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54); 

15) Уредбата за вторите измени и дополненија 
на Уредбата за платите на работниците и службе-
ниците на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/54); 

16) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист 
па ФНРЈ, бр. 30/54); 

17) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија it 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30^54); 

18) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за стопанските претпријатија што произве-
дуваат за определени потреби на Југословенската 
народна армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/54); 

19) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 31/54); 

20) Уредбата за вторите измени и дополненија 
на Уредбата за управување со основните средства 
на стопанските организации (..Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/54); 

21) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелбата на добивката и данокот на 
добивката на стопанските организации („Службом 
лист на ФНРЈ", бр. 32/54); 

22) Уредбата за дополнувања на Уредбата за 
кредитите за обртни средства и други краткорочни 
кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54); 

23) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за финансиската инспекција („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/54); 

24) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за заемите за инвестиции во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/54); 

25) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
данокот на промет на неподвижност и права (..Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/54); 

26) Уредбата за дополнување на Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35,54); 

27) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за градежните претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 38/54); 

28) Уредбата за дополнение на Уредбата за из-
мени и дополненија на одделните одредби за пре-
кршоците во сојузните закони и во другите про-
писи со кој се пропишани административни казни 
за стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/54); 

29) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за здружување на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43ТА); 

30) Уредбата за дополнение на Основната .уред-
ба за установите со самостојно финансирале 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54); 

31) Уредбата за измена на Уредбата за осни-
вање претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/53); 

32) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за угостителските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54); 

33) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/54); 

34) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за девизното иселување („Службен лист на, 
ФНРЈ", бр. 50/54); 
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35) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на добивката од девизното пооду-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54). 

Сојузна народна скупштина 

СНС (А) 162 
.30 декември 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Сојузниот собор, 
Иван Божичевиќ, е. р. Влада Зечевиќ, е. р. 

677. 

Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, а во врска 
со чл. 20 од Законот за спроведување на Устав-
ниот закон, 

Сојузната народна скупштина на заседанието 
на Сојузниот собор од 29 декември 1954 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА 

УРЕДБАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ ЗА 
ЈАВНО ПРИКАЖУВАЊЕ 

Се потврдува Уредбата за измени на Уредбата 
за преглед на филмови за јавно прикажување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54) што ја донесе 
Сојузниот извршен совет врз основа на тон. 11 од 
Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот из-
вршен совет и за натамошната работа на пригот-
вување закони за стопанскиот систем. 

Сојузна народна скупштина 

СНС (А) 162а 
30 декември 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, е. р. 

678. 
Врз основа на чл. 56 од Уредбата за вкупниот 

приход на стопанската организација и за неговата 
расподела („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), 
и чл. 49 од Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Е Л 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ 

\ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1954 ГОДИНА 
/ I. Општи одредби 

Член 1 
Стопанските претпријатија и дуќани, занает-

чиските, набавно-продавните и другите задруги, 
освен земјоделските, како и самостојните погони на 

земјоделските задруги (во натамошниот текст: прет-
пријатијата) должни се опоред состојбата на 31 де-
кември 1954 година да ги заклучат работните кни-
ги, да состават завршна сметка, да го утврдат реа-
лизираниот вкупен приход и да ја извршат неговата 
расподелба врз основа на Уредбата за вкупниот 
приход на стопанската организација и за неговата 
раслоделба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), 
според одредбите од оваа уредба и според другите 
прописи. 

Земјоделските задруги и околиските и работни-
те сојузи на земјоделските задруги должни се спо-
ред состојбата на 31 декември 1954 година да ги за-
клучат работните книги и да состават завршна 
сметка според одделните прописи. 

Член 2 
Трговските и угостителските претпријатија што 

се реорганизирани во 1954 година должни се да со-
стават преглед на својата состојба на денот на из-
вршената реорганизација, од кој ќе се гледа начи-
нот на расподелбата на приходите реализирани до 
тој ден и расподелбата на основните и обртните 
средства, како и другите дотогашни средства на 
претпријатието, на новите претпријатија односно 
самостојните дуќани. 

Член 3 
Состојбата на средствата на претпријатието и 

на изворите на тие средства на 31 декември 1954 
година се утврдува со прописот (инвентариеањето) 
според одделните прописи за испишувањето. 

II. Утврдување и расподелба на вкупниот приход 
Член 4 

Вкупниот приход на претпријатијата се утвр-
дува и неговата расподелба се врши според оддел-
ните прописи и одредби од оваа уредба. 

Член 5 
Вкупниот приход на селско-стопанските орга-

низации ја опфаќа, освен она што е цитирано во 
чл. 9 од Уредбата за вкупниот приход на стопан-
ската организација и за неговата расподелба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), уште и вредноста 
на производите на сопственото производство упо-
требени односно предопределени за натамошно сел-
ско-стопанско производство во истата селско-сто-
панска организација, а пресметани според калку-
лативната продажна цена намалена за трошоците 
на продажбата. 

Член 6 
Претпријатија во чиишто поодделни работни и 

погонски единици се јавила загуба при годишната 
пресметка на вкупниот приход, ќе го покрие таквиот 
губиток со реализираната добивка од другите ра-
ботни и погонски единици пред сојузното оданочу-
вање на таа добивка. 

Член 7 
Во пресметковниот платен фонд за 1954 година 

влегуваат од 1 октомври до крајот на годината-, 
покрај издатоците кои во смисла на одредбата од 
чл. 10а на Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53, 18/54 и 30/54, во 
натамошниот текст: Уредбата за платите), уште и 
следниве одделни издатоци: 

1) издатоците на име плати на работниците и 
службениците за време на запир во работата во 
стопанската организација што станал поради исклу-
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.чивање на електрична енергија, во исплатените 
износи, а најмногу до 70% од тарифниот став, и 
тоа само за времето додека траело исклучувањето; 

2) издатоците на надоместувањата што им ги 
исплатуваат стопанските организации на своите 
работници и службеници за време на отстранување 
од работа (суспендирање) според чл. 1 и 2 од Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата за надо-
местувањата на работниците и службениците на 
стопанските организации за време на о б а в у в а -
њето од работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5 54). 

Член 8 
По исклучок од одредбата на чл. 31 ст. 3 од 

Уредбата за платите во конечната расподелба на 
реализираниот платен фонд во 1954 година имаат 
право да учествуваат и работниците што работеле 
во стопанската организација за време на сезон-
ското работење, без обѕир на должината на зафа-
теност на работа во годината, ако работеле за се-
то време на сезонското работење. 

Член 9 
Во претпријатијата за производство на филмо-

ви не паѓаат на товар на платниот фонд реализи-
ран во 1954 година авторските и уметничките хо-
норари за уметнички, книжевни, научни, стручни 
и други слични хворби во оригинал, превод, копија 
или репо', дукција. 

Како уметнички творби во смисла па горниот 
став се сметаат и филмските творби, а како автор-
ски и уметнички хонорари се сметаат надоместу-
вањата (хонорарите) за тзороите за филм, како и 
хонорарите на лицата ангажирани за работите на 
снимање и изработка па филмски творби во сми-
сла на"чл. 2 ст. 1 од Уредбата за ангажирањето и 
наградувањето па лицата што учествуваат во сни-
мање и изоасотка па филмови (.,Службен лист на 
ФНРЈ". Ср.' 30 52). 

Член 10 
При утврдувањето на пресметковниот платен 

фонд на персоналот во трговските претпријатија и 
дуќани, се сметаат, по исклучок во 1954 година како 
персонал на I и И врста и оние лица што се здоби-
ваат со квалификации врз основа на годините по-
минати на работа во трговијата, ако го исполнуваат 
потребниот работен стаж пропишан во чл. 76 точ. 
1 и 2 под а) п 6) од Уредбата за платите. 

Член 11 
Трошоците што не можат да се сметаат за ре-

дови:! работни трошоци, без обѕир дали се во пари 
или во натура, паѓаат па товар на средствата на са-
ти.-.е гојко располагање на претпријатието, освен на 
товар на резервниот фонд и другите задолжителни 
фондови, ако според одредбите од Уредбата за пла-
тите не паѓаат на товар на платниот фонд, 

Трошоците што во смисла на горниот став па-
ѓаат на товар на средствата на самостојно распо-
лагање. паѓаат во трговските претпријатија и ду-
ка гш на товар на средствата на инвестициониот 
фонд. х 

Член 12 
По исклучок од одредбите на прописите што 

постојат, затезниот интерес на средствата што му 
припаѓаат на буџетот и фондовите, а кој е пре-
сметан поради ненавремената уплата на овие обвр-
ски од страна на претпријатијата во 1954 година, 
ќе се смета за периодот од 1 јануари 1954 година до 
влегувањето во сила на Уредбата за пресметува-
њето. расподелбата и наплатата на приходите на 
буџетот и фондовите од стопанските организации 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) по нормата 
од 3% годишно. 

Член 13 
Претпријатијата што во смисла на чл. 16 ст. 1 

и 2 од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1953 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/53) не можеле да ги покријат не-
покривените износи од чл. 8 на Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1952 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), ќе се 
прекнижат таквите нескривени износи на товар 
на вонредните расходи. Загубата што би можела 
поради тоа да стане се пренесува во идната година. 

Член 14 
Негативната разлика што настанала при пре-

несувањето tja ситниот инвентар во угостителство-
то од обртните средства во основните средства во 
врска со проценката на основните средства, меѓу; 
дотогашната вредност во книговодството и неотпи-
шаниот износ на проценетата вредност на тој ин-
вентар во рамките на основните средства, ќе се 
ликвидира под 31 декември 1954 година на товар 
на средствата со кои угостителското претпријатие 
самостојно располага. 

Член 15 
Претпријатијата ќе ги и?.двојат и уплатат на 

одделна смс i ка при Народната банка на ФНРЈ 
позитивните разлики што станале, и тоа: 

1) меѓу цените на суровините, помошниот .ма-
теријал и набавените полупроизводи по коишто за-
наетите на тие суровини, на помошниот материјал и 
па набавните полупроизводи се искажани во про-
писот на 31 декември 1953 година, и во 1954 година 
па определените (плафонираните) цени на тие су-
ровини, помошен материјал и полу производи; 

2) ка ј производите на определените (плафони-
раните) продажни цени што станале на запасот на. 
полупроизводите и готовите производи утврдени со 
пописот на 31 декември 1953 година, а поради на-
гол ему в ање го на амортизацијата и воведувањето на 
интересот на основните средства во 1954 година. 

Претпријатијата за износот од горниот став ќе 
извршат соодветна исправка при пресметувањето 
и расподелбата на вкупниот приход. 

Член 16 
Задолжително'! износ на издвојувањето за ре-

зервниот и инвестициониот фонд на претпријатието 
ино се добива со примена на определениот процент 
врз средното користење на обртните средства, се 
пресметува од средниот износ на сите корис,ени 
кусорочни кредити кај банката во текот на 1954 
година. По исклучок, ако претпријатието во 1954 
година не користело кредит за обртните средства 
кај банката, или ако користениот кредит не ги 
изразува неговите средни обртни средства, народ-
ниот одбор на околијата (градот) во согласност со 
претпријатието, врз основа на книговодствените 
податоци на претпријатието, ќе ја утврди висината 
на просечно користените обртни средства во 1954 
година. 

Апсолутниот износ на издвојувањата за ре«* 
зервниот фонд, утврден на начинот од горниот 
став, се покрива од делот на реализираната до-
бивка по сојузното оданочување, а пред да се при-
мени процентот заради издвојување на делот на 
добивката што го претставува делот на добивката 
на самостојно располагање на претпријатието. 

Член 17 
На крајот на годината сета добивка на само-

стојно располагање на претпријатието, по издвоју-
вањето на делот што се внесува во платниот фонд* 
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задолжително се распределува во фондовите на 
претпријатието. 

Ш. Давање согласност на завршните сметки 
Член 18 

Завршната сметка на претпријатието опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и негова ра-

сл од елба; 
3) прилози што објаснуваат поодделни позиции 

од билансот и пресметката на вкупниот приход и 
неговата расл оделба; 

4) извештај за работењето; 
5) записник за претресувањето и решение за 

одобрување на завршната сметка од страна на ра-
ботничкиот совет, односно решение од собранието 
на задружната организација за одобрување на за-
вршната сметка. 

Член 19 
Завршната сметка на претпријатието одобрена 

од работничкиот совет односно од собранието на 
задругата, претпријатието е должно да му ја испра-
ти на народниот одбор на околијата (градот) на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, и 
тоа во срок од 7 дена од нејзиното одобрување. 

Член 20 
Комуналните претпријатија, трговските, уго-

стителските и занаетчиските дуќани и задруги со 
седиште на подрачјето на градските општини со 
одделни права, ги поднесуваат во срокот од гор-
ниот член одобрените завршни сметки до народ-
ниот одбор на градската општина со одделни права. 

Член 21 
Југословенското аеротранспортно претпријатие, 

Народната банка на ФНРЈ, Државниот оси гу рите -
лен завод и Југословенската извозна и кредитна 
банка а.д. му ги предаваат своите одобрени завр-
шни сметки во срокот од чл. 19 на оваа уредба на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на на-
родното стопанство. 

Член 22 
Претпријатијата што произведат за определени 

потреби на Југословенската народна армија и' ги 
предаваат во срокот од чл. 19 на оваа уредба за-
вршните сметки на организационата единица на На-
родната банка на ФНРЈ што ќе ја определи Главна-
та централа на Народната банка на ФНРЈ. Органи-
зационата единица на Народната банка на ФНРЈ е 
должна веднаш, а најдоцна во срок од 3 дена од 
денот на приемот на завршната сметка, да ја изве-
сти за приемот на завршната сметка одделната ко-
мисија, што е определена во смисла на чл. 39 од 
оваа уредба за преглед на завршните сметки на 
тие претпријатија. 

Член 23 
Трговските и угостите леќите претпријатија, 

освен трговските претпријатија за увоз и извоз, ги 
испраќаат одобрените завршни сметки до ''.народниот 
одбор најдоцна до 28 февруари 1955 година, апсите 
други претпријатија — најдоцна до 15 март "1955 
година. 'Народниот одбор на околијата (градот) од-
нО&Уег одделната комисија од чл. 39 и 40 на оваа 
уредба може ina поодделни претпријатија да им 
определи и покус срок за поднесување на завр-
шната сметка. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство може во исклучителни случаи 
на претпријатијата со голем број одвоени погони и 
деловници и на претпријатијата што вршат пресме-
тување на услугите со странство (железниците, дол-
гата пловидба и ел.) да им одобри продолжување 
на срокот од горниот став за поднесување на одо-
брената завршна сметка врз основа на образложен 

предлог од народниот одбор на чие подрачје е седи* 
штето на претпријатието^ 

Член 24 
Народниот одбор на околијата (градот) односно, 

на градската општина со одделни права, односно 
сојузниот Државен секретаријат за работи на на-
родното стопанство му издава на претпријатието за 
испратената завршна сметка потврда во два при-* 
мерка. Еден примерок од оваа потврда претприја-
тието е должно да го испрати во срок од 3 дена од 
предавањето на заршната сметка до филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ при која има жиро 
сметка. Ако на претпријатието му е продолжеа 
срокот во смисла на ст. 2 од горниот член, претпри-
јатието и' поднесува на Народната банка на ФНРЈј 
во истиот срок еден примерок од тоа решение. 

Народната банка на ФНРЈ ќе им исплатува на 
претпријатијата што не испратиле потврда за пре-; 
дадената завршна сметка или решение за продол-
жување на срокот во смисла на горниот став, в<л 
текот на 60 дена по истекот на сроковите од гор-* 
ниот член, а до поднесувањето на завршната смет-
ка односно соодветната потврда, само 60% од реа-
лизираниот платен фонд. 

Над претпријатијата што ниту во срокот од 60, 
дена од истекот на срокот од чл. 23 на оваа уредба 
не испратиле до Народната банка на ФНРЈ потвр-
да за предадената завршна сметка ќе се отвори по-
стапка за присилна ликвидација врз основа на при-
јава од Народната банка на ФНРЈ до надлежниот 
народен одбор, што е должен во смисла на чл. Зв 
од Уредбата за престанок на претпријатијата и ду-
ќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) да под-
несе свој предлог до надлежниот стопански суд. 

Член 25 
Републичкиот државен секретар за работи на« 

стопанството може во исклучителни случаи по 
образложен предлог од народниот одбор на чие 
подрачје е седиштето на претпријатието да донесе 
решение да не се отвора постапката за присилна 
ликвидација од ст. 3 на горниот член, и тоа нај-
доцна за натамошни 60 дена од истекот на 60 дена/ 
од срокот за поднесување на завршната сметка. 
Евентуални штети што ќе произлезат поради одло-* 
жувањето на отворањето на постапката за присил-
на ликвидација, паѓаат на товар на републичкиот 
буџет. 

Ако ниту во продолжениот срок од горниот 
став не ќе и' биде поднесен доказ на надлежната 
филијала на Народната банка на ФНРЈ за испра-
тената завршна сметка над претпријатијата се 
отвора постапка, за присилна ликвидација на начи-
нот од ст. 3 на горниот член. 

Член 26 
Народниот одбор на околијата (градот) одно-

сно органите од чл. 39 и 40 должни се да извр-
шат преглед на завршната сметка во поглед на 
правилноста на пресметката на вкупниот приход РГ 
неговата расподелува, како и во поглед на правилно-
ста на ракувањето со општонародниот имот во те-
кот на годината и да даваат согласност или да од-
бијат да дадат согласност на завршната сметка. 

Крајниот срок од кој народниот одбор на око-
л н а т а (градот) односно органите од чл. 39 и 40 
од оваа уредба мораат да дадат согласност или да 
одбијат да дадат согласност на времено понесе -
ните завршни сметки, за угостителските претпри-
јатија и за трговските претпријатија, освен за прет-
пријатија за извоз и увоз, е 15 април 1955 година, 
а за сите други претпријатија — 30 април 1955 
година. 

Ако на претпријатието му е продолжен срокот 
за поднесување на завршната сметка или ако тоа 
не ја поднесе завршната сметка во определениот 
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срок, народниот одбор односно органите од чл. 39 
и 40 од оваа уредба, должни се да даваат согла-
сност во срок од 45 дена од денот на поднесувањето 
на завршната сметка. 

Член 27 
Согласноста односно одбивањето на согласно-

ста на завршната сметка на претпријатијата за кои 
е надлежен народниот одбор на околната (градот), 
ја дава од името на народниот одбор неговиот со-
бор на производителите. 

Согласноста односно одбивањето на согласноста 
на завршната сметка на претпријатијата од чл. 20 
на оваа уредба ја дава народниот одбор на град-
ската општина со одделни права. 

Член 28 , 
Во околиите (градовите) каде што поради пого-

лем број претпријатија соборот на производителите 
не би бил во можност во пропишаниот срок да 
даде согласност односно да одбие да даде согла-
сност, народниот одбор може давањето односно 
одбивањето на согласноста на завршните сметки 
на малите претпријатија и дуќани да го пренесе и 
на народните одбори на општините или на оддел-
ните комисии составени од најмалу 5 одборници на 
околискиот (градскиот) собор и на соборот на про-
изводителите. 

Како мали претпријатија во смисла на горниот 
став се сметаат претпријатијата чијшто реализиран 
вкупен приход по одобрената завршна сметка за 
1954 година не преминува 20,000.000, а реализира-

— ниот пресметковен платен фонд 3,500.000 динари. 

Член 29 
Ако народниот одбор на околината (гралот) од-

носно надлежниот орган од чл. 39 и 40 од оваа уред-
ба не даде согласност или не одбие да дало согла-
сност, ни во натамошниот срок од 15 дена по сроко-
вите од чл. 26 на оваа уредба се смета дека согла-
сноста е дадена на одобрената завршна сметка што 
ја поднесло претпријатието. Претпријатието што 
добило согласност на завршната сметка на ваков 
начин должно е за тоа веднаш, а најдоцна во срок 
од 3 депа да го извести републичкиот државен се-
кретаријат за работи на стопанството ако согласно-
ста ја дава народниот одбор на околината (градот), 
односно Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет ако согласноста се дава според чл. 39 
или 40. Во истиот срок претпријатието што на ва-
ков начин делило согласност на завршната сметка 
должно е на Народната банка на ФНРЈ да и' ис-
прати образец од решението за согласноста на за-
вршната сметка што го пополнува ВРЗ основа на 
податоците од одобрената заштина сметка. 

Г. венту алии штети што ќе произлезат поради 
ваквиот начин за давање на согласноста, паѓаат на 
товар на народниот одбор на околијата (градот) 
што пропуштил да даде согласност во пропишаниот 
срок, односно на товар на органот што ја форми-
рал комисијата од чл. 39 и 40 на оваа уредба. 

Член 30 
Ако претпријатието не поднесе извештај за тоа 

дека на начинот од горниот став му е дадена со-
гласноста на завршната сметка, претпријатието, 
директорот и uiecboT на сметководството на прет-
пријатието, ќе се казнат според одредбите од Уред-
бата за книговодството на стопанските организации 
според кои се казнуваат тие поради неподнесување 
на други извештаи. 

Во случајот од горниот член срокот за подне-
сување на барањето од финансиската инспекција 
за измена на решението за далената согласност во 
смисла на чл. 46 од оваа уредба, се смета од денот 
кога претпријатието поднесло извештај за добиве-
ната согласност на завршната сметка. 

Член 31 
Народниот одбор на околијата (градот, градска-

ТЕ општина со одделни права) врши преглед на за-

вршните сметки на претпријатијата преку една или 
повеќе комисии за преглед на завршните сметки. 

Одделните комисии за преглед на завршните 
сметки, формирани во смисла на чл. 39 и 40 од оваа 
уредба можат за преглед на завршните сметки да 
имаат една или повеќе стручни поткомисии. 

Член 32 
Членовите на комисиите за преглед на завр-

шните сметки ги определува советот за стопанство 
на народниот одбор на околината (градот, градска-
та општина со одделни права) во согласност со 
претседателот на народниот одбор ако се во пра-
шање завршните сметки за кои е надлежен да даде 
согласност народниот одбор на околината (градот, 
градската општина со одделни права. 

Комисијата ја сочинуваат три члена стручња-
ци, од кои еден мора да биде службеник на Народ-
ната банка на ФНРЈ. Во решението за определува-
ње на комисијата еден од членовите се именува за 
претседател на комисијата. 

Во комисијата за преглед на завршните сметки 
на угостителските претпријатија и дуќани од чл. 
56 на Уредбата за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) Др-
жавниот секретар за работи на народната одбрана 
може да определи еден член. 

Член 33 
Членовите на комисијата за преглед на завр-

шните сметки на големите претпријатија се опре-
делуваат на начинот предвиден во ст. 1 и 2 од 
горниот член, со тоа што мора уште да се прибави 
предодна согласност од републичкиот државен се-
кретар за работи на стопанството, кој може да 
определи за таа комисија уште еден или повеќе 
членови. 

Членовите на комисијата од горниот став за-
едно или поединечно можат да му предложат на 
републичкиот државен секретар за работи на сто-
панството завршната сметка на големо претприја-
тие да ја изнесе пред републичкиот извршен совет, 
ако смета дека решените на народниот одбор за 
согласноста на завршната сметка на претпријати-
ето не е засновано врз прописите. 

Кои претпријатија се сметаат како големи во 
смисла иа ст. 1 и 2 на овој член, определува ре-
публичкиот државен секретар за работи на сто-
панството. 

Член 34 
Завршните сметки на претпријатијата во ли-

квидација ги прегледува и одобрува органот над-
лежен за надзор над ликвидацијата. 

Завршната сметка одобрена од страна на орга-
нот надлежен за надзор над ликвидацијата му се 
испраќа на народниот одбор односно на комисија-
та, според тоа кој во смисла на чл. 26 односно 39 и 
40 од оваа уредба е надлежен за давање на согла-
сноста 

Член 35 
Комисијата за преглед на завршните сметки 

има право да го повика претпријатието да даде ве-
родостојна и да ја потполни недостаточната доку-
ментација со која се докажуваат податоците иска-
жани во завршната сметка, како и да го повика 
претпријатието да ги отстрани формалните недо-
статоци на одобрената завршна сметка. 

Член 36 
Комисијата за преглед на завршните сметки го 

донесува својот предлог со мнозинство гласови. Во 
случај на еднаков број гласови како мнозинство се 
смета онаа страна на која се наоѓа претседателот 
на комисијата. Ако предлогот не е донесен едногла-
сно, комисијата е должна пред народниот одбор да 
го изнесе и одвоеното мислење од малцинството или 
од поодделни лица што не се согласиле со предло-
гот на мнозинството. Одвоено мислење може да се 
даде како за целиот предлог, така и за поодделни 
прашања во предлогот. 
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Член 37 
Во постапката на предлогот на завршните смет-

ки можат да се користат и стручњаци што не се 
членови на комисијата за преглед на завршните 
сметки. Овие стручњаци не можат да учествуваат 
во гласањето на комисијата за преглед на завр-
шните сметки, но комисијата е должна да го из-
несе и нивното мислење ако не го усвоила во сво-
јот предлог. 

Член 38 
Хонорарите за работата на членовите на коми-

сијата за преглед на завршните сметки, како и на 
стручњаците од горниот член,, можат да им се да-
ваат само од средствата на буџетот на народниот 
одбор на околијата (градот, градската општина 
со одделни права) што ја определил комисијата. На 
товар на буџетот на односниот народен одбор па-
ѓаат и патните трошоци и дневниците што им при-
паѓаат на членовите на комисијата и на стручња-
ците од горниот член ако прегледот на завршните 
сметки го вршат надвор од местото на своето жи-
веење. 

Хонорарите и трошоците од горниот став за ко-
мисиите и стручњаците на поткомисијата опреде-
лени врз основа на чл. 39 од оваа уредба паѓаат на 
товар на Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана, а за комисиите определени врз 
основа на чл. 40 од оваа уредба — на товар на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на на-
родното стопанство. 

Член 39 
Завршните сметки на претпријатијата што 

произведат за определени потреби на Југословен-
ската народна армија ги прегледува одделна ко-
мисија што ќе ја определи Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет по заеднички предлог 
од Државниот секретар за работи на народната од-
брана и сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство. Оваа комисија може да има 
пот комисии што ги определува Државниот секре-
тар за работи на народната одбрана по предлог од 
комисијата. 

Согласноста на завршните сметки на претпри-
јатијата од горниот став ја д ^ а Државниот секре-
тар за работи на народната одбрана по предлог од 
комисијата од горниот став. 

Член 40 
Завршните сметки на Југословенското аеро-

транспортно претпријатие, на Народната банка на 
ФНРЈ, на Државниот осигурителен завод и на Ју-
гословенската извозна и кредитна банка а.д. ги 
прегледуваат одделни комисии што ќе ги определи 
сојузниот Државен секретар за работи на народно-
то стопанство. 

Согласноста на завршните сметки на претпри-
јатијата од горниот став ја дава сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство по 
предлог од комисијата од горниот став. 

Член 41 
За согласноста на завршната сметка или за од-

бивање на согласноста на претпријатието му се 
издава решение. Еден примерок од тоа решение на-
родниот одбор на сколи јата (градот, градската оп-
штина со одделни права), односно органот надле-
жен за давање согласност од чл. 39 и 40 на оваа 
уредба, ја испраќа до филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ при која се води жиро сметката на 
претприј атието. 

Ако народниот одбор на око ли јата (градот, 
градската општина со одделни права) не го испра-
ти во срок од три дена по донесувањето донесеното 
решение за согласноста или за одбивањето на со-
гласноста до надлежната филијала на Народната 
•банка на ФНРЈ ќе се ка-ни одговорниот службе-
ник со парична казнл ол 500 до 5.000 динари. 

Ако е во прашање големо претпријатие од чл. 
53 на оваа уредба, надлежниот орган од ст. 1 на 
-овој член е должен да испрати во истиот срок елен 

примерок од решението и до републичкиот држа-
вен секретаријат за работи на стопанството заедно 
со еден примерок од записникот на комисијата за 
преглед на завршната сметка на такво претпри-
јатие 

Комисијата за преглед ка завршните сметки на 
претпријатијата од чл. 40 на оваа уредба испраќа 
еден примерок од решението од ст. 1 на овој член 
и до народниот одбор на околината (градот) на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието (за-
едницата). 

Член 42 
Во решението за одбивање на согласноста на 

завршната сметка на претпријатието мора да биде 
дадено образложение за одбивање на согласноста 
и крајниот срок за отстранување ка причините по-
ради кои е одбивена согласноста. Овој срок не мо-
же да биде подолг од 30 дена од денот на врачува-
њето на решението за одбивање на согласноста. 

Ако претпријатието во смисла на одредбите од 
горниот став пе испрати своја исправена завршна 
сметка до истекот па дадениот срок, ќе се смета 
дека завршната сметка не била поднесена воопшто. 

Член 43 
Претпријатијата на чија завршна сметка е 

одбивена согласноста должни се во срок од 10 дена 
од врачувањето на решението за одбивале на со- , 
гласпоста да ги уплатат своите обврски спрема бу-
џетот и фондовите врз основа иа својата пресметка. 
Конечното пресметување и намирување на обвр-
ските спрема буџетот и фондовите ќе ги извршат 
и овие претпријатија врз основа на дополнително 
дсбивената согласност на завршната сметка. 

Член 44 
Против решението за согласноста на завршната 

сметка или за добивањето на согласноста претпри- ' 
ја ти јата можат да подадат жалба во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението, и теа: 

1) против решението на народниот одбор па 
околината (градот, градската општина со одделни 
права) — до извршниот совет па народната репу-
блика односно автономната единица; 

2) против решението според чл. 39 и 40 од оваа 
уредба — до Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет. 

Жалбата од тон. I на овој член се поднесува 
преку народниот одбор на сколи јата (градот, град-
ската општина со одделни права), а народниот 
одбор дава свое мислење за поднесената жалба и 
ја испраќа до републичкиот секретаријат за работи 
на стопанството (автономната единица). Надлежни-
от државен секретаријат за работи на стопанството 
ја спроведува примената жалба до надлежниот ср-
ган од горниот став заедно со своето мислење за 
поднесената жалба 

По жалбите против решенијата за согласнос-
та, односно за одбивање на согласноста на завр-
шните сметки на претпријатијата и дуќаните од 
чл. 32 ст. 3 од оваа уредба извршниот совет на 
народната република (автоно: шата единица) ќе 
прибави мислење од Државниот секрет: ријат за 
работи на народната одбрана. 

Жалбата од сг. 1 тон. 2 на овој член се подне-
сува преку сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на народното стопанство односно погну Др-
жавниот секретаријат за работи на паоодч:та од-
брана, кој дава свое мислење за поднесен:.:- жалба. 

Член 43 
Решението за согласноста па завршната — 

е извршно, без обѕир да.ли е по,а,десена жалба 
Брз основа на примениот препис од ргшсдп^то 

за согласноста на завршната сметал на претприја-
тијата за 1934 година, како и врз основа па обра-
зецот на решението за согласнава пано шет од 
претпријатијата во смисла на чл. 20 од снаа уред-
ба. Народната банка на ФНРЈ врши и гаддата на 
сово ските на претпријатијата спрема буџетот и 
фондовите според одредбите од Уредбата за пре-
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сметувањето, расподеле а та и наплатата на прихо-
дите на буџетот и фондовите на стопанските орга-
низации. 

Член 46 
Финансиската инспекција има право на допол-

нителен преглед на завршната сметка на прет-
пријатијата во срок од една година по давањето на 
согласноста на завршната сметка од страна на 
надлежниот срган. 

Ако финансиската инспекција смета дека за-
вршната сметка на која е дадена согласност не се 
заснива врз законски прописи, ќе поднесе жалба 
според одредбите од чл. 44 од оваа уредба во сро-
кот од горниот став. 

Член 47 
Инспекцијата на Државниот секретаријат за 

работи на народната одбрана има право на допол-
нителен преглед на завршната сметка во срок од 
една година по давањето на согласноста на завр-
шната сметка на претпријатијата што произведат 
за опре де пени потреби на Југословенската народна 
армија. 

Одредбите од чл. 46 на оваа уредба согласно 
ќе се применуваат и до решенијата за дадената со-
гласност на завршните сметки на претпријатијата 
од горниот став. 

Член 48 
Сојузниот државен секретар за работи на на-

родното стопанство, републичкиот државен секре-
тар за работи на стопанството и секретарот за ра-
боти на стопанството на автономната единица може 
да подаде предлог до органот надлежен за реша-
вање на жалбата во смисла на чл. 44 од оваа уредба 
решението од народниот одбор на околијата (гра-
дот, градската општина со одделни права) да се 
поништи и да се определи надлежниот народен 
одбор да изврши повторен преглед на завршната 
сметка и врз основа на тоа да донесе ново решение 
за согласноста. 

Член 49 
Против новото решение за согласноста на завр-

шната сметка донесено од страна на надлежниот 
орган врз основа на горниот член, може да се по-
даде жалба, како против секое друго првостепено 
решение. 

Член 50 
Евентуални исправки што се извршени во завр-

шната сметка при давањето на согласноста или во 
жалбената постапка претпријатието ќе ги изврши 
во работните книги за идната работна година. 

Член 51 
Одредбите од чл. 51—54 од Уредбата за вкуп-

ниот приход на стопанската организација и за не-
говата расподелба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/53) и одредбата од чл. 50 освен ставовите 1 до 4 
и чл. 51 од Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/54) нема да се применуваат во поглед на пре-
гледот, одобрувањето и давањето на согласноста на 
завршните сметки на претпријатијата за 1954 

година. 
Член 52 

Поблиски прописи за извршување на оваа 
уредба донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

Член 53 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 539 

30 декември 1954 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката, 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. т> 

679. 
Врз основа на чл. 134 од Законот за социјално-

то осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/50) и чл. И од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЛИЦА 
Член 1 

Во чл. 6 од Уредбата за социјално осигурување 
на воените лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53 
и 5/54) ставот 1 се менува и гласи: 

„На воен осигуреник — офицер што најмалку 
една година непосредно пред пензионирањето при-
мал положа јна плата, му припаѓа, покрај пензијата 
определена спрема пензиската основа установена 
според чл. 5 од оваа уредба, уште и придадена пен-
зија определена со ист пензиски процент од поло-
вина на износот на положајната плата што ја при-
мал осигуреникот во времето на пензионирањето. 
Ако воениот осигуреник примал положајна плата 
на својот чин помалку од една година, а непосредно 
пред тоа примал положај на плата од повисок чин, 
придадената пензија му се определува од положај -
ната плата што ја примал во моментот на пензи-
онирањето. На воен осигуреник што примал положај -
на плата на својот чин помалку од една година, 
придадената пензија му се определува од положа ј-
ната плата на непосредно понискиот чин. Ако воен 
осигуреник примал положај на плата на понизок чин 
помалку од една година, а непосредно пред тоа не 
примал положајна плата воопшто, придадената 
пензија се определува од положајната плата што ја 
примал во моментот на пензионирањето." 

Во ст. 3, во шестиот и седмиот ред озгора место 
зборовите: „функционалниот додаток ако го при-
мал", се ставаат зборовите: „положајната плата ако 
ја примал". 

Член 2 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Воен осигуреник што ќе биде разрешен од ак-

тивна служба во ЈНА има право на старосна пен-
зија без обѕир на годините на возраста, ако има 
најмалку 15 години вкупен работен стаж кој се 
смета за пензија, од што најмалу 10 години во ЈНА. 

Старосната пензија според ст. 1 на овој член не 
му припаѓа на воен осигуреник што е разрешен од 
активна служба во ЈНА по молба или врз основа 
на судско решение, или ако по потреба на служба-
та, по лична согласност, е преведен во граѓанска 
служба." 

Член 3 
Членот 11 се менува и гласи: 
„На воен осигуреник што ќе стане здравстве-

но наполно неспособен! за служба во ЈНА му при-
паѓа инвалидска пензија спрема работниот стаж, 
ако оваа неспособност не е предизвикана со несре-
ќа поп работата или со професионално заболување. 

Како здравствено наполно неспособен за слу-
жба во ЈНА се смета воен осигуреник што по наод 
од надлежната воена лекарска комисија не е спо-
собен да врши соодветни должности во ЈНА, без 
обѕир дали е наполно неспособен за работа или ра-
ботната способност му е делум намалена." 

Член г4 
По чл. 11 се додаваат нови членови На, 116 и 

Иц, кои гласат: 
„Член На 

На воен осигуреник што учествувал во Народ-
ноослободителната војска, (партизанските одреди на 
'Југославија и Југословенската народна армија, или 
на активна и организирана работа во Народноосло-
бодителната борба до 15 мај 1946 година, му при-
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паѓа дополнителна пензија, ако опрема работниот 
Стаж не му е определена полна старосна односно 
инвалидска пензија. 

Дополнителната пензија се определува во про-
центи од износот на старосната односно инвалид-
ската пензија определена спрема работниот стаж, 
и тоа: 

на учесник од 1941 година — 100% 
„ 1942 „ — 80% 
» 1943 „ — 60% 
„ 1944 „ — 30% 
„ 1945 „ — 10% 

Вака определена дополнителна пензија со пен-
зијата не може да го прејде износот на полната 
пензија. 

Член Иб 
Воен осигуреник — уживател на старосна пен-

зија помлад од 45 години (односно жена помлада од 
40 години) може да биде упатен на друга соодветна 
работа или на приготвување заради оспособување 
за друга служба во граѓанството. Исто така, може 
да биде упатен на друга соодветна работа или на 
приготвување за друга служба во граѓанството, од-
носно на преквалификација и воен осигуреник — 
уживател на инвалидска пензија, ако по наод од 
лекарската комисија на заводот за социјално оси-
гурување ги исполнува условите за тоа и ако е по-
млад од 45 години (односно жена помлада од 40 
години). 

Приготвувањето заради оспособувањето во дру-
га служба во граѓанството односно за преквалифи-
кација може да трае до три години, а по исклучок, 
ако не е завршено во тој срок без вина на воениот 
осигуреник, може да се продолжи до пет години. 

За времето на приготвувањето односно преква-
лификацијата на воениот осигуреник му припаѓа, 
покрај пензијата и плата Опрема работата што ја 
врши. Ако приготвувањето односно преквалифика-
цијата се врши на курсеви и во школи, на воениот 
осигуреник му припаѓа, покрај пензијата, уште и 
одделна материјална iiOMoni за трошоците на шко-
лувањето. 

Уживател на пензија што по завршеното при-
готвување односно преквалификација ќе стапи на 
работа со полно редовно работно време, покрај пла-
тата прима и 60% од пензијата што му припаѓа, а 
ако платата со 60% од пензијата му е помала од 
полната пензија (100% од пензиската основа), изно-
сот на пензијата се наголемува додека не се израм-
ни таа разлика, но најмногу до полниот износ на 
пензијата што му припаѓа. 

Воен осигуреник што со своја вина не ќе го за-
врши приготвувањето односно преквалификација-
та, или по завршеното приготвување односно пре-
квалификација не ќе ја прими работата што MV се 
предлага, или одбие покана за стапување на работа 
односно за приготвување или преквалификација, 
има право само на половината од пензијата што му 
припаѓа. 

Времето поминато на приготвување односно 
преквалификација се смета во работен стаж за пен-
зија, освен ако воениот осигуреник успешно не го 
завршил' приготвувањето односно преквалифика-
цијата со своја вина, или ако по завршеното при-
готвување односно преквалификација не ја примил 
работата што му се предлага. Исто така, времето 
поминато во работен однос по приготвувањето од-
носно по преквалификацијата се засметува во рабо-
тен стаж за определување пензија врз основа на 
новото стапување во работа, како и за наголемува-
л е до полниот износ на порано определената пен-
зија ако пензијата врз основа на новото стапување 
на работа би била помала. 

•Приготвувањето односно преквалификацијата 
ва воените осигуреници се врши според општите 

прописи за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците. 

Член Иц 
Воен осигуреник — уживател на пензија — 

помлад од 45 години (односно жена помлада од 40 
години) што ќе стапи на работа со полно редовно 
работно време или на ваква работа ќе биде упатен, 
прима плата и половина од пензијата што му 
припаѓа. 

Воен осигуреник, уживател на пензија — по-
стар од 45 години (односно жена постара од 40 го-
дини) што ќе стапи на работа со полно редовно 
работно време, прима плата и 60% од пензијата 
што му припаѓа според оваа уредба. 

Времето поминато во работен однос според ст. 
1 и 2 на овој член се засметува во работен стаж за 
определување пензија врз основа на новото стапу-
вање на работа, како и за наголемување до полниот 
износ на порано определената пензија ако пензи-
јата врз основа на новото стапување на рабрта би 
била помала." 

Член 5 
18г, По чл. 18 се додаваат нови членови 18а 

кои гласат: 
„Член 18а 

Државниот секретар за работи на народната од-
брана по исклучок може да му установи старосна 
пензија на воен осигуреник од чл. На на оваа уред-
ба и во случај кога нема 15 години работен стаж, 
ако има најмалу 10 години стаж во ЈНА. Вака уста-
новената пензија изнесува 50% од пензиската 
основа. 

На воен осигуреник покрај пензијата установе-
на според предниот став му припаѓа и дополнител-
на пензија според чл. На од оваа уредба. 

Член 186 
Воени осигуреници — уживатели на пензии 

лични и фамилијарни) определени пред да влезе 
во сила оваа уредба, ќе се преведат по нивно бара-
ње на новите пензии според оваа уредба. 

На уживатели на инвали^чините определени 
пред да влезе во сила оваа уредба, ќе им се опреде-
ли по нивно барање пензија според оваа уредба ме-
сто порано определената инвалиднина, ако на 
денот на разрешувањето од активна служба во ЈНА 
ги исполнувале условите за определување пензија 
според оваа уредба. 

При преводењето на пензијата во смисла на-
ст. 1, односно при определувањето на пензијата во 
смисла на ст 2 од овој член, ќе се определи при-
дадена пензија од половината на износот на поло-
жа јната плата (положајниот додаток) од којашто 
им е веќе определена придадената пензија (прида-
дената инвалиднина). На оние што немале право 
на придадена пензија (придадена инвалиднина) за-
тоа што не ја уживале положајната плата (поло-
жајниот додаток) е ина година, ќе им се определи 
придадена пензија (придадена инвалиднина) од по-
ловината на износот на положам ната плата (по но-
жа јниот додаток) на непосредно понискиот чин што 
ја примале во моментот на разрешувањето од ак-
тивна служба во ЈНА, ако се разрешени од активна 
служба во ЈНА по 31 јули 1952 година, односно од 
половината на износот на положајниот додаток на 
непосредно понискиот чин што би го примале спо-
ред Уредбата за паричните принадлежности на 
воените липа од 24 јули 1954 година ако се разре-
шени од активна служба во ЈНА од 1 февруари до 
31 јули 1952 година. На оние што не примѕале поло-
ж а ј ^ плата (положаен додаток) воопшто, па прик-
радената пензија (предадената инвалидима) не им 
била определена, ќе им се определи предадена 
пензија (предадена нива ледина) од половината на 
износот на положајниот додаток на непосредно по-
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нискиот чин според Уредбата за паричните при-
ца длежнссти на воените лица. 

Член 18ц 
Воените осигуреници пензионирани според до-

сегашните прописи што според оваа уредба не би 
имале право на пензија го задржуваат правото на 
порано определената пензија. 

Член 13д 
Правото на пензија односно инвалиднина опре-

делена според чл. 186 припаѓа од денот на влегува-
њето во сила на оваа уредба ако барањето е под-
несено во срок од ари месеци по нејзиното влегу-
вање во сила, а ако барањето не е поднесено во тој 
срок — од првиот ден на идниот месец по подне-
сувањето на барањето. 

Член 18е 
На воениот осигуреник чијашто пензија одно-

сно инвалидина определена според општите 
прописр! за социјалното осигурување, со обѕир на 
неговата квалификација и стручно образование, би 
била поголема од пензијата односно инвалиднина-
та определена според оваа уредба, ќе му се опре-
дели пензија односно инвалиднина според општите 
прописи за социјалното осигурување, со тоа што 
пензискиот разред ќе му се определи според про-
писите што важат за определување пензискиот ра-
зред на службениците односно работниците на ра-
бота во стопанските организации. 

Член 18ф 
Уживателите на пензии односно инвалиднини 

определени според оваа уредба имаат право на пр-
венство во поглед на лекувањето во воените здрав-
ствени установи спрема граѓанските лица. 

Член 18г 
Оценувањето на способноста на сите воени оси-

гуреници (и на уживателите на инвалидски пензии 
и уживателите на инвалиднини) го вршат надле-
жните воени лекарски комисии освен во случај од 
чл. Иб ст. 1 на оваа уредба." 

Член 6 
Воен осигуреник што пред да влезе во сила 

оваа уредба е огласен за здравствено наполно не-
способен за служба на ЈНА за определено време, 
и врз таа основа разрешен од активна служба во 
ЈНА, се смета како трајно неспособен за таа слу-
жба ако на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба ќе ужива инвалидска пензија. 

Член 7 
Членот 24 се .менува и гласи: 
„На лицата разрешени од активна служба БО 

ЈНА во периодот од 16 февруари 1950 година до вле-
гувањето во сила на оваа уредба Државниот се-
кретар за работи на народната одбрана може, по 
нивно барање, да им го установи правото на старо-
сна пензија ако на денот на разрешувањето од ак-
тивна служба ги исполнувале условите предвиде-
ни со оваа уредба, а активната служ:ба во ЈНА не 
им престанала со нивна вина, под услов да не за-
сновале нов работен однос со плата која не е помала 
од пензијата што би им припаѓала според оваа 
уредов 

По исклучок, Државниот секретар за работи на 
нар* дната одбрана може да им го установи правото на 
старосна пензија според оза'а уредба па лицата од 
предниот став што сг р:грешени од активна слу-
жба во ЈНА по гло лој, ако тоа разрешување би на-
стапило по по I роба на службата и без поднесување 
молба 

При оценувале/о на секој поодделен случај ќе 
се земе во имотната и здравствената состојба, 
староста, фамилијарните услови и други околно-
сти, за што дава и свое мислење извршниот одбор 
на околискиот (градскиот) завод за социјално оси-

гурува н.е. -

Барањето за определување пензија во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член, се поднесува преку над-
лежниот околиски (градски) завод за социјално 
осигурување во срок од една година од денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба. 

Пензијата определена врз основа на овој член: 
припаѓа од првиот ден на идниот месец по подне-
сувањето на барањето." 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 540 
30 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

680. 
Врз основа на чл. 130 точ. б од Законот за со-

цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/50) и чл. 11 од Уставниот закон, Сз-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕНИОТ ДОДАТОК 

НА ПЕНЗИИТЕ 

Член 1 
На уживателите на пензии кои место пензи-

јата определена според прописите за социјалното 
осигурување (во натамошниот текст: законска пен-
зија) имаат право на минимална пензија според 
чл. 7 од Уредбата за определувањето и преводе-
њето на пензиите и инвалиднините („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 39/52 и 2/53) (во натамошниот текст: 
минимална пензија), како и на уживателите на пен-
зии чијашто законска пензија е поголехча од ми-
нималната а помала од 5.300 динари — за ужива-
телите на лична пензија, односно помала од 4.400 
динари — за уживателите на фамилијарна пен-
зија, ќе им се исплатува времен додаток според 
оваа уредба ако ги исполнуваат пропишаните усло-
ви во поглед на имотната состојба и пензискиот 
стаж. 

Висината на времениот додаток зависи од имот-
ната состојба на уживате лот на пензијата и дол-
жината на пензискиот стаж, а ка ј фамилијарните 
пензии —и од бројот на членовите на фамилијата. 

Член 2 
На уживателите на лична пензија (чл. 1) што 

ги исполнуваат условите во поглед на имотната со-
стојба им се исплатува пензија со времен додаток, 
во вкупен месечен износ од: 

1) 5.000 динари — за уживателите на пензии со 
работен стаж до 20 години; 

2) 5.300 динари — за уживателите на пензии со 
работен стаж од 20 и повеќе години; 

На уживателите на фами лиј арна пензија (чл. 1) 
што ги исполнуваат условите во поглед на имотна-
та состојба ќе им се исплатува месечна пензија со 
времениот додаток определен во соодветниот про-
цент според бројот на членовите на фамилијата 
(чл. 73 ст. 1 од Законот за социјалното осигурувани 
на работниците и службениците и нивните фами-
лии) — од износот од 900 динари. 
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На уживателите на фамилијарна пензија опре-
делена според чл, 73 ст. 2 од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии не им се исплатува времениот 
додаток. 

Член 3 
Времениот додаток им се исплатува на ужива-

телите на лична и фамилијарна пензија: 
1) ако домаќинството на уживате лот на лична 

односно фамилијарна пензија не се задолжува со 
основниот данок на доход од селското стопанство 
како ниту со данокот на доход од самостојна про-
фесионална дејност; 

2) ако вкупните приходи на членовите на до-
маќинството од лична работа (принадлежкости, по-
стојани заработил и хонорари), приходите од пен-
зија, инвалидски принадлежности на инвалидите 
од војните и на инвалидите на трудот, помошти и 
стипендии, како и другите приходи што не се оп-
фатени со точ. 1, не преминуваат 4.000 динари ме-
сечно по член на домаќинството. 

Личната и фамилијарната пензија на лицето 
кому што се определува времениот додаток се за-
сметува во приходот со износот од 4.ООО динари ме-
сечно, односно (кај фамилијарните пензии) — со 
фактичкиот износ на пензијата ако е помала од 
4.000 динари. Пензиите на другите членови на до-
маќинството се засметуваат во приходите на до-
маќинството во полн износ. 

При утврдувањето на имотната состојба на до-
маќинството на уживателот на пензија се зема во 
обѕир приходот (ст. 1) на сите членови на дома-
ќинството. 

Додаток на деца не се засметува во приходите 
на домаќинството, но децата се сметаат во бројот 
на членовите на домаќинството при утврдувањето 
на приходот што отпаѓа на еден член на домаќин-
ството во смисла на одредбите на ст. 1 од овој член. 

Како членови на домаќинството во смисла на 
оваа уредба се сметаат: брачниот другар и децата 
(родени, усвоени, сирачиња, пасиноци и внучиња), 
како и родителите, очувот и маштеата, дедото и 
бабата — на уживате лот на пензијата и на него-
виот брачен другар. 

Член 4 
Кога уживателите на фамилијарна пензија, кои 

според одредбите од оваа уредба ги исполнуваат 
условите за исплата на времениот додаток, живеат 
одвоено, вкупниот износ на фамилијарната пен-
зија со времениот додаток се дели според чл. 75 од 
Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии. 

Кога уживателите на фами лиј арна пензија жи-
веат одвоено, а само поодделни од уживателите ги 
исполнуваат условите за исплата на времениот до-
даток, времениот додаток се определува на тој на-
чин што прво ќе се пресмета износот на времениот 
додаток според вкупниот број на уживателите на 
фами лиј арна пензија, а потоа тој износ ќе се по-
дели според чл. 75 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, и на уживате лот на пензијата што 
живее одвоено, а ги исполнува условите за исплата 
на времениот додаток, му се исплатува делот што 
му припаѓа според оваа поделба. 

Член 5 
Во основата за определување не фамилијарната 

пензија не влегува времениот додаток. 

Член 6 
На уживателите на пензија ќе им се определи 

времениот додаток според оваа уредба по нивно 

барање, со кој се должни да поднесат докази за 
задолжувањето со данок и за висината на прихо-
дите и бројот на членовите на домаќинството во 
смисла на чл. 3 од оваа уредба. 

Член 7 
Исплатата на времениот додаток тече од 1 ја-

нуари 1955 година. 
По барањата за исплата на времениот додаток 

поднесени по 1 април 1955 година ќе се врши испла-
та на овој додаток само за три месеци наназад сме-
тајќи го овој тримесечен срок од првиот ден на оној 
месец по кој е поднесено барањето. 

Член 8 
Во поглед на надлежноста и постапка за опре-

делување и исплата на времениот додаток се при-
менуваат општрЈте прописи за социјалното осигу-
рување. 

Член 9 
Заводите за социјално осигурување што вршат 

исплата на пензиите одделно ќе ја евидентираат 
исплатата на времениот додаток, како разлика ме-
ѓу износот на минималната пензија односно износот 
на законската пензија поголема од минималната, и 
вкупниот износ на пензијата со времениот додаток. 

Член 10 
Уживателите на пензија на кои им е опреде-

лен времен додаток долг-ни се во срок од 15 дена 
да му ги П Ј Ј И В А ! на надлежниот завод за соци-
јално осигурувало сито г:з::ени поради кои според 
одредбите од оиаа уредба на може да се исплатува 
времениот додаток, односно поради кои се намалува 
тој додаток 

Уживателите на пензија што не ќе поднесат 
пријава за измената во смисла на горниот став, 
или ќе ја поднесат таа пријава ненавремено, или 
ќе поднесат неточна пријава, должни се да ги вра-
тат примените износи што не им припаѓаат. Напла-
тата на овие износи се остварува во администра-
тивна постапка — со забрана на пензијата. 

Член 11 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок уживател от на пензија кој со непод-
несувањето на пријава во смисла на чл. 10 од оваа 
уредба, или со поднесување на невистински или 
непотполни пријави и докази ќе реализира времен 
додаток за кој не ги исполнува пропишаните услови. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 541 

30 декември 1954 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

681. 
Врз основа на чл. 3 точ. б) од Основниот закон 

за прекршоците во врска со чл. 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, како и чл. 79 
ст. 1 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ЗА РЕДОТ ВО ПРИСТАНИШТАТА 
Член 1 

Во чл. 19 од Уредбата за редот во пристани-
штата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/50, 56/51 и 
39/53), ст. 3 се менува и гласи: 
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„Чл. 4, 5, 6, 7 и чл. 18 ст. 1 точ. 1, 2, 3, 4, 5 
и 9 и ст. 2 од оваа уредба се применуваат и на 
домашните бојни бродови односно на нивните по-
сади, а чл. 12 се применува и на домашните бојни 
бродови ако доаѓаат од странство." 

Член 2 
Се овластува директорот на Управата за по-

морство и речен сообраќај, по претходно добивена 
согласност од Државниот секретар за работи на 
народната одбрана, да донесува измени и допол-
ненија на Правилникот за извршување на Уред-
бата за редот во пристаништата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/50 и 39/53). 

Член 3 
Оваа. уредба влегува во сила со денот на обја-

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

P. п. бр. 529 
29 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет., 
Едвард Кардељ, е. p. 

682. 
Врз основа на одделот 1 главата XLI на Соју-

зниот општествен план за 1954 година и одделот 
II од Одлуката за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет и за натамошната работа на 
приготвување закони за стопанскиот систем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ПОТРОШЕНИ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ 

1. Земјоделските и рибарските задруги и око-
лиските сојузи на земјоделските задруги: (во ната-
мошниот текст: земјоделските задруги) ќе ги покри-
јат обртните средства што ги потрошиле за инве-
стиции на товар на неискористените средства на 
Своите фондови според состојбата на денот на обја-
вувањето на оваа одлука, освен делот на средства-
та на амортизациониот фонд за одржување. 

Народниот одбор на околината (градот) може да 
реши, средствата на поодделни фондови на земјо-
делските задруги во целост или делум да не се 
користат за покритие на потрошените обртни сред-
ства за инвестиции според горниот став. 

Како неискористени средства на фондовите на 
земјоделски задруги се сметаат оние средства што 
не се потрошени до објавувањето на оваа одлука 
питу со правна работа (со договор или на друг 
начин) се ангажирани за оние потреби за кои слу-
жат средствата од тие фондови. 

2. Народниот одбор на сколијата (градот) може 
на земјоделските задруги што не можеле да ги 
покријат потрошените обртни средства за инвести-
ции од сопствените фондови според горната точка, 
да им ги рефундира потрошените обртни средства 
на товар на својот фонд за инвестиции, односно на 
товар на буџетот на око ли јата (градот), и тоа со 
кредити или без обврска да се вратат. 

3. Ако народниот одбор на око ли јата (градот) 
нема во инвестициониот фонд односно буџетот на 
околијата (градот) расположиви средства за рефун-
дација според горниот став ка ј Народната банка 
на ФНРЈ може да добие одделен кредит за нере-
фундираниот износ на потрошените обртни сред-
ства. 

4. За износот на покриените односно рефунди-
раните потрошени обртни средства Народната ван-
ка на ФНРЈ ќе им го намали кредитот за обртните 

средства на оние земјоделски задруги при кои е 
извршено покритието односно рефундаци јата. 

5. Рефундаци 1 ата односно покритието на по-
трошените обртни средства на земјоделските з а -
други според оваа одлука, треба да се изврши на ј -
доцна до 30 јуни 1955 година. 

6. Народниот одбор на око ли јата (градот) ре-
шава кои земјоделски задруги имаат услови за 
успешно работење, односно на кои ќе им изврши 
рефундација на потрошените обртни средства за 
инвестициите врз основа на претходен преглед на 
сето работење на задругата. 

7. Прегледот на работењето на земјоделската 
задруга со цел да се оцени дали ќе и' се изврши 
рефундација на потрошените обртни средства го 
врши комисијата определена од народниот одбор 
на околијата (градот). Во оваа комисија задолжи-
тлено влегува еден претставник на околискиот со-
јуз на земјоделските задруги. 

Комисијата од горниот став ја прегледува и 
испитува економската состојба на задругата и му 
дава за секоја задруга свој предлог на народниот? 
одбор на око лиј ата (градот) дали треба да и' се 
рефундира и колку од обртните средства потро-
шени за инвестиции. 

8. Срокот за враќање на кредитот што му го 
одобрила Народната банка на ФНРЈ на народниот 
одбор на сколи јата (градот) според оваа одлука, не 
може да биде подолг од шест месеци. А срокот за 
враќање на средствата што на земјоделската за-
друга и' ги дал народниот одбор на око ли јата (гра-
дот) за рефундација на потрошените обртни сред-
ства, го определува самиот народен одбор. 

9. Народниот одбор на околијата (градот) кому, 
што е одобрен кредит за рефундација на потроше-
ните обртни средства за инвестиции на земјодел-
ските задруги, должен е за враќање на одобрениот 
кредит да осигури средства во својот буџет или од 
други извори. 

Ако народниот одбор на сколи јата (градот) во 
срокот не ја намири обврската со овој кредит, На-
родната банка на ФНРЈ се овластува стасаните об-
врски да ги наплати на товар на средствата на ин-
вестициониот фонд и на одделните фондови, како 
и на товар на буџетот на народниот одбор на око-
лината (градот). 

Од срокот на стасаноста на обврските па до 
наплатата Народната банка на ФНРЈ ќе го пре-
смета затезниот интерес. 

10. Според оваа одлука нема да се врши рефун-
дација на обртните средства потрошени за изградба 
на задружните домови. 

11. Технички упатства за извршување на оваа 
одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ. 

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

Р.п. бр. 533 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

683. 

Врз основа на одделот 4 од Главата ХХУП на 
Сојузниот општествен план за 1955 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА КАДРОВИ ЗА 1955 ГОДИНА 
I. Како основа за пресметување на придонесот 

за кадрови што го плаќаат стопанските организа-
ции служи износот на наплатените плати според 
тарифниот правилник на стопанската организација. 
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По исклучок од одредбата на горниот став како 
основа за пресметување на придонесот за кадрови 
што го плаќаат трговските и угостителските прет-
пријатија и дуќани служи износот на реализира-
ниот промет по одбивањето на данокот на промет. 

И. Придонесот за кадрови во 1955 година ќе го 
пресметуваат: 

1) индустриските и рударските претпријатија — 
по норма од 2%; 

2) градежните претпријатија — по норма од 
1%; 

3) занаетчиските стопански организации со 
средства во општествена сопственост — по норма 
која не може да биде помала од 1%; 

4) трговските стопански организации — по нор-
ма од С.2о/ои (премили); 

5) угостителските стопански организации со 
средства во општествена сопственост — по норма 
која не може да биде помала од 1,50%о (премили); 

6) стопанските организации на патниот сообра-
ќај — по норма која не може да биде помала од 1%. 

III. Републичкиот извршен совет ќе ги определи 
нормите на придонесот за кадрови за стопанските 
организации ка ј кои не учествува федерацијата 
при расло делба на добивката. Нормата на придоне-
сот за овие стопански организации не може да биде 
помала од нормите утврдени во одделот II. 

Републичкиот извршен совет ќе ги определи 
основите и нормите на придонесот за кадрови што 
се должни да го плаќаат приватните занаетчиски и 
приватните угостителски дуќани. 

IV. Народната република може да ги наголеми 
нормите на придонесот предвидени во одделот II 
точ. 1 и 2 и 4, но во тој случај наголемениот дел на 
придонесот паѓа на тов^р на добивката по издво-
јувањето на учеството на федерацијата во добив-
ката како зекопека обврска ед добивката. 

V. Сојузниот извршел совет ќе ги определи 
основите и нормите на придонесот на фондот за ка-
дрови на Генералната дирекција на југословен-

ските железници и на фондот за кадрови на Гене-
рал зата дирекција на југословенските пошти, теле-
грами и телефони по оставањето на овие фондови. 

VI. Стопанските организации од одделот II на 
оваа одлука ги заплетуваат придонесите за кадрови 
на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ. 
Народната банка на ФНРЈ е должна да ги води 
овие сметки според стопанските гранки и народ-
ните републики. Средствата уплатени на сметката 
не можат да се трошат до донесувањето на пропи-
сите за употребата на овие средства. 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
образувањето во Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р. п. бр. 542 
30 декември 1951 година 

. Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

684. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА 
ОДЛУКА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Нормите на амортизацијата пропишани во од-

делот I Времената одлука за нормите на амортиза-
цијата на основните средства на стопанските орга-

низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) за 
групите основни средства под редните броеви: 4, 7, 
8, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 31, 32, 33, 44, 45, 46* 63, 64, бб, 
67, 68, 73, 74, '<5, 76, 80. 81, 82, 83, 86, 88 и 92 важат 
до 31 декември 1954 година заклучно. 

И, Од 1 јануари 1955 година стопанската орга-
низација ќе врши пресметување и уплатување на 
амортизацијата на основните средства за долу цити-
раните групи основни, средства според следниве 
норми: 

Норми на а-
Назив на групата основни средства чортизацијата 
(броевите во заградата претставуваат *— —— 
броеви од номенклатурата на основ- За от-

ните средства) Вкупно пишу-

Реден 
број на 
групата 

основни 
средства 

I. Градежни објекти 
4. Канали и базени за мор-

ски солани и други потре-
би освен кај хидроцен-
тралата (112—4—5—6) 2,0 1,0 

7. Навози и мостови до на-
вози, патеки на кревалки 
и енергетски канал (117— 
8—9) 1,5 1,0 

8. Каптежни градежи 
(118—1) 2,0 1,5 

10. Водоводни водови и ра-
зводна мрежа (118—3) 1,6 1,0 

16. Железопатни линии (125— 
1—2—3—9): 

а) долни строј 0,2 — 
б) горни строј 4,3 3,7 

17. и 18 Контактна мрежа желе-
зничка, трамвајска и тро-
л е ј б у с а (125—4, 126—3— 
4—5): 

а) со челични, железни 
или со бетонски 
столбови 4,0 2,8 

б) со дрвени столбови 7,0 3,3 
19. Трамвајски линии-долни 

строј, горни строј и пре-
клопен уред (126—1—2— 
6—7—8—9) 4,5 2,0 

23. ТТ линии (133): 
а) кабели и кабелска 

канализација 3,1 3,0 
б) међумесни, месни и 

ПАЗ линии 7,4 4,5 
26а. Плиноводи на плинарите 2,3 2,0 
31. Згради зидани од армиран 

бетон и челик, I катего-
рија (16, 17, 18, 19): 

а) погонски 2,0 1,2 
б) управен, селско-сто-

пански, трговски, у-
гостителски 1,8 1,1 

32. Згради зидани, II кате-
горија (16, 17, 18, 19): 

а) погонски 2,4 1,4 
угостителски 2,0 1,2 

б) управни, селско-сто-
пански, трговски, 

33. Згради зидани, III кате-
горија (16, 17, 18, 10): 

а) погонски 3,0 1,8 
б) управни, селско-сто-

пански, трговски, 
угостителски 2,4 1,4 

II. Средства за транспорт и врски 
44. Локомотиви, тендери, мо-

торни и електрични во-
зови (621) 12,1 2,8 

45. Патнички и други специ-
јални вагони (622, 624, 
625) 10,1 2,8 

46. Товарни вагони (623) 7,8 2,б 
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број на Н а з и в н а групата основни средства 
групата ( б Р о е в и т е во заградата претставуваат 

основни 6 Р ° е в и од номенклатурата на основ-

Норми на а-
мортизацијата 

средства пите следства* Вкупно 
За от-
пишу-
вање 

ез. 

64. 
66. 

67. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77а. 

80. 

81. 

82. 

ВЗ. 

Ѕ8. 

92, 

III. Машини, уреди и инсталации 
Рудници на јаглен, на ме-
тали и неметали: 

а) копачки, багери и 
скрепери 

б) друго 
Плинари и коксари 
Рафинерии ва нафта и 
други претпријатија за 
преработка на нафта 
Железари 
Претпријатија на обоени 
метали: 

а) на глиница и алу-
миниум 

б) други претпријатија 
Претпријатија на елек-
троинду етри ј ата: 

а) фабрики за кабели и 
електрични спровод-
н и к 

б) други претпријатија 
Претпријатија на хеми-
ската индустрија: 

а) фармацеутско-хеми-
ски (синтеза и ек-
стракција) 

б) други претпријатија 
Тулани, ќерамидници и 
варници 
Друго производство на 
градежни материјали 

Фабрики за намештај, дрв-
на амбалажа и слични 
финални производи: 

а) истрошеност на опре-
мата над 50% 
б) истрошеност на опре-
мата до 50% 

Претпријатија на текстил-
ната индустрија: 

а) влакнари на кадела 
и лен 

б) други претпријатија 
Претпријатија за произ-

водство на кожа, обувки 
и гума: 

а) истрошеност на о-
премата над 50% 
б) истрошеност на о-

премата до 50 % 
Претпријатија на пре-
хранбената ин ду етри ј а: 

а) мелници, селско-сто-
пански казани за ра-
кија и уљари за ма-
слинки 

б) други претпријатија 
Претпријатија на гра-
фичката индустрија 
Селско стопанство: 

а) трактори 
б) друго 

Градежни претпријатија 

14,0 
14,0 

6,0 

9,5 
5,5 

7,0 
9,0 

7,0 
9,5 

12,0 
10,0 

6,0 

8,0 

10,0 

8,0 

5,0 
7,0 

10,0 

,0 

5,5 
8,0 

10,0 

16,0 
6,0 

14,0 

9,0 
11,0 
4,0 

6,0 
3,3 

4,0 
6,0 

4,0 
6,5 

9,0 
7,0 

4,0 

5,0 

5,5 

5,5 

3,0 
5,0 

5,5 

5,5 

3,0 
5,5 

6,0 

12,0 
4,0 
7,5 

ТИ. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 537 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

IV. Крупен алат, инструменти и инвентар 
Специфичен инвентар на 
угостителството (753—4, 

766—1—2—9) 20,0 20,0 

685. 
Врз основа на чл. 111 од Законот за здравстве-

ното осигурување на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ 

1) Додека не се донесат нови прописи за финан-
сирање на социјалното осигурување средствата реа-
лизирани од придонесот за социјално осигурување 
ќе се респределат и ќе се употребуваат спрема одре-
дената предопределеност, а според одредбите од оваа 
одлука. 

2) Извршниот одбор на републичкиот завод за 
социјално осигурување во согласност со републи-
чкиот извршен совет ќе ја распредели со своја 
одлука општата норма на придонесот за социјално 
осигурување установена со Сојузниот општествен 
план за 1955 година, по издвојување на определе-
ниот дел за потребите на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, на: 

а) нормата на придонесот за здравствено оси-
гурување; 

б) нормата на придонесот за инвалидско-пензи-
он ото осигурување и за додатоците на деца; 

в) нормата на придонесот за материјално оси-
гурување на лицата вон работен однос. 

Со одлуката од горниот став ќе се определи кој 
дел од придонесите реализирани според одделните 
норми на придонесот, пониски од општата норма 
на придонесот за социјално осигурување, ќе се из-
двој агг за здравственото осигурување, а кој дел 
за инвалидско-пензионото осигурување и додатоци-
те на деца. 

3) Од општата норма на придонесот за соци-
јално осигурување (точ. 2) се издвојува за потре-
бите на Сојузниот завод за социјално осигурување, 
делот во висина од 0, 1% од основите за пресмету-
вање на придонесот, и тоа: 

а) за исплата на пензии и инвглиднини на ли-
цата што живеат во странство а имаат право на 
пензија или инвалиднина од југословенското соци-
јално осигурување или врз основа на меѓународ-
ните спогодби; 

б) за лични, материјални и функционални рас-
ходи. 

Додека не се основа Сојузниот завод за соци-
јално осигурување со овие средства ќе располага 
Секретаријатот за социјално осигурување на Сојуз-
ниот извршен совет. 

4) Извршниот одбор на републичкиот завод за 
социјално осигурување во согласност со републи-
чкиот извршен совет ќе определи кој дел од сред-
ствата реализирани за инвалидско-пензионото оси-
гурување и за додатоците на деца ќе го задржуваат 
околиските (градските) заводи за социјално осигу-
рување на име паушално надоместување за расхо-
дите определени во чл. 12 ст. 1 точ. 5—7 од Уред-
бата за финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53). 

5) Нормата на придонесот за здравственото оси-
гурување се определува со 12.5%: 

а) за лицата цитирани во ст. 1 одделот 2 гла-
вата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 
година; 
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б) за лицата цитирани во ст. 2 одделот 2 гла-
вата XXI на Сојузниот општествен план за 1955 
година како и за лицата во служба на државните 
органи и установи, односно организации што не 
се опфатени со споменатата одредба од Сојузниот 
општествен цлан, што се на работа во странство 
и имаат право на здравствено осигурување. 

За сите осигуреници од тон. б) на горниот став 
придонесот за социјално осигурување се пресметува 
според ст. 2 одделот 2 главата XXI на Сојузниот 
општествен план за 1955 година. 

6) Обврзниците на придонесот на подрачјето на 
околиите Вује и Копер ќе го плаќаат придонесот за 
социјално осигурување по норма од 35% од осно-
вите за пресметување на придонесот. 

7) Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување ќе формираат фонд на превентивна 
здравствена заштита за да се извршат задачите 
определени во главата V на Законот за здравстве-
ното осигурување на работниците и службениците. 
Во фондот за превентивна здравствена заштита се 
внесуваат: 

а) 3% од вкупните средства реализирани за 
здравственото осигурување; 

б) делот на вишокот на приходите над расходите 
на здравственото осигурување што, по издвојува-
њето за резервниот фонд, ќе го определи собрани-
ето на околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување; 

в) приходот од паричните казни за прекршоци 
и други повреди на одредбите од Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службе-
ниците. 

8) Како основа за пресметување и плаќање на 
придонесот за социјално осигурување ќе се зема 
ка ј стопанските организаци износот на исплате-
ните плати и на другите издатоци на кои според 
чл. 31 и 33 од Уредбата за рзспсделбата на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54) се плаќа придонесот за соци-
јално осигурување. 

9) Со решението на собранието на републичкиот 
завод за социјално осигурување со кое од вишокот 
на приходите над расходите се формираат фондови 
со одделна предопределеност ќе се утврди и прет-
сметката за употреба на средствата издвоени за 
тие фондови. 

10) Одредбите од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53) и на прописите донесени врз основа на 
таа уредба, нема да се применуваат ако се во спро-
тивност со одредбите//^ оваа одлука. 

11) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ..Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р.п. бр. 538 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. р. Светозар Вукмѕновиќ. е. р. 

6Ѕ6. 

Врз основа на одредбите од главата XIV на 
Сојузниот општествен план за 1955 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА РЕДОВНИОТ И ЗАТЕЗНИОТ ИНТЕРЕС 
1. Додека не се донесат нови прописи за инте-

ресот, интересот во 1955 година ќе се смета по нор-
мите според кои е сметан до 31 декември 1954 го-
дина, односно по нормите формирани на нотниот 
предвиден во 1954 година. 

Затезниот интерес во 1955 година ќе се смета 
според пропиевте и по нормите според кои е сме-
тан тој до 31 декември 1954 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р.п. бр. 536 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

687. 

Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за оснива-
ње Комисија за соработка со меѓународните здрав-
ствени организации, Национален комитет за 
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија 
за Меѓународната организација на трудот (МОР) — 
(„Службе:-/лист па. ФНРЈ, бр. 9 53), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНА-
РОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ (МОР) 

I. Се менува досегашниот состав на Југословен-
ската национална комисија за Меѓународната орга-
низација на трудот (МОР) и за членови на Комиси-
јата се именуваат: 

за претседател: 
Др Јоже Потрч. народен пратеник и член на 
Одборот за набодно здравје и социјална по-
литика на Сојузната народна скупштина 

за членови: 
Др Никола Степановиќ, редовен професор на 
Правниот факултет во Белград 
Инж. Густав Влахов, секретар за прашања на 
трудот и работните односи во Сојузниот из-
вршен совет 
Зденко Хас, секретар за социјално осигуру-
вање во Сојузниот извршен совет 
Антон Роб, * советник во Секретаријатот за 
прашања на трудот и работните односи во 
Сојузниот извршен совет 
Ратко Плејиќ, советник на Државниот секре-
таријат за надворшени работи 
Норберт Вебер, секретар на Централното веќе 
на" Сојузот па синдикатите на Југославија 
Јован Поповиќ, член па Извршниот одбор на 
Централното веќе па Сојузот на синдикатите 
на Југославија 
Драгољуб Јевремовић помошник на секре-
тарот на Советот за народно здравје и соци-
јална политика на НР Србија 
Др Марјан Дулар, секретар на Секретарија-
тот за народно здравје и социјална политика 
на Народниот одбор на градот Љубљана 
Др Олга Мачек, санитарен инспектор за хи-
гиена на трудот на НР Хрватска 
Емил Кеврешсн, претседател на Централ-
ниот одбор на Сојузот на синдикатите на 
селско-стопанските работници на Југославија 
Стојадин Стојковиќ, претседател на Задру-
жниот сојуз на IIP Србија 
Јосип Бранчиќ, начелник на Одделението на 
техничката помош во Управата за економска 
и техничка помош 
Др Јосип брусиќ, советник на Индустриска-
та комора на ФНРЈ. 

II. Секретарот на Југословенската национална 
комисија за Меѓународната организација на трудот 
(МОР) по својата положба е член на комисијата. 
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III. Со донесувањето на ова решение престану-
ваат да важат порано донесените решенија од Со-
јузниот извршен совет Б. бр, 140 од 5 мај 1953 година 
и А. бр. 155 од 6 март 1954 година. 

Б. бр. 1354 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

688. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање 
Комисија за соработка со меѓународните здрав-
ствени организации, Национален комитет за УНИ-
ЦЕФ и Југословенска национална комисија за 
Меѓународната организација на трудот (МОР) — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/53), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ 
I. Се менува досегашниот состав на Национал-

ниот комитет за УНИЦЕФ и за членови на Коми-
тетот се именуваат: 

за претседател: 
Крсто Попивода, член на Сојузниот извршен 

совет 
за членови: 
Др Војо Гукановиќ, секретар за социјална по-

литика и народно здравје во Сојузниот извршен 
совет 

Инж. Душан Павличић директор на Институ-
тот за млекарство на ФНРЈ 

Др Вукан Чулиќ, доцент на Детската клиника 
на Медицинскиот факултет во Белград 

Бранка Савиќ, секретар на Советот на дру-
штвата за грижи за децата и младината на Југо-
славија 

Др Олга Милошевић, секретар на Југословен-
скиот Црвен крст 

Мара Радиќ, службеник во Државниот секре-
таријат за надворешни работи 

Али Шукрија, секретар на Советот за народно 
здравје и социјална политика на НР Србија 

Иво Рајиќ, секретар на Советот за народно 
здравје и социјална политика на НР Хрватска 

Лојзе Пискур, секретар на Советот за народно 
здравје и социјална политика на НР Словенија 

Др Рудолф Обрачуни, секретар на Советот за 
народно здравје и социјална политика на НР Босна 
и Херцеговина 

Милка Вранешевиќ — Малеска, секретар на Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
НР Македонија 

Марко Поповиќ, секретар на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на НР Црна 
Гора. 

II. Секретарот на Националниот комитет за 
УНИЦЕФ по својата положба е член на Комитетот. 

III. Со донесувањето на ова Решение преста-
нува да важи Решението на Сојузниот извршен 
совет за именување на Комитетот под Б. бр. 139 
од 5 мај 1953 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 20/53). 

Б. бр. 1353 
29 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

689. 

Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за упра-
вување со основните средства на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВАТА НА ТРУДОТ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ 
СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ СРЕДСТВА 

1. Од предметите на потонекиот и деловниот 
инвентар како и алатот ќе се сметаат, во смисла на 
чл. 3 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации, како основни 
средства на стопанската организација само оние 
видови предмети што самата стопанска организа-
ција, според своите услови и потреби, ќе ги внесе 
во основните средства. Сити други видови пред-
мети на потонскиот и деловниот инвентар, како и 
алатот ќе се сметаат како обртни средства. 

Видовите на предметите кои се во прашање во 
горниот став можат да бидат сите оние што и* 
припаѓаат на категоријата 7 според пропишаната 
номенклатура според која е вршена проценката на 
основните средства. 

2. Предметите на погонскиот и деловниот ин-
вентар како и алатот од горната точка, што ќе се 
најдат на денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба во стопанската организација, како и так-
вите предмети набавени до крајот на 1954 година 
ќе ги разврстат стопанските организации во основ-
ните или обртните средства и ќе ги прокнижат во 
своето книговодство под 31 декември 1954 година. 

При разврстувањето во смисла на горниот став, 
стопанските организации се должни да водат смет-
ка еден ист вид предмети да не биде разврстен 
едновремено и во основните и во обртните средства 
ка ј иста стопанска организација. 

3. Предметите што можат да бидат предмет на 
разврстувањето во осовните и обртните средства во 
смисла на горните точки, а што ќе ги набави сто-
панската организација откога ќе го изврши развр-
стувањето од точ. 2 на оваа наредба, стопанската 
организација е должна да ги разврста веднаш при 
набавката. 

4. Стопанските организације можат дополни-
телно да извршат измена во утврденото разврсту-
вање на предметите на понискиот и деловниот 
инвентар како и алатот извршен според точ. 2 и 
3 од оваа наредба, под 1 јануари 1956 година, со 
тоа што едновремено да се изврши и соодветна пре-
сметка на разликите меѓу основните и обртните 
средства што станале во врска со примената на 
оваа наредба. 

Пресметката на разликите меѓу основните и 
обртните средства што ќе станат при разврстува-
њето на предметите на погонскиот и деловниот ин-, 
вентар и алат извршено под 31 декември 1954 к н 
дина, ќе се регулираат со одделен пропис. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 8954/2 
24 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство* 
Хасан Бркиќ, е. р. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ДО-
СЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ЧЕХОСЛОВАЧКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛ-

НОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 
ЧЕХОСЛОВАЧКА 

I 
Се отповикува 
Маријан Стилиновиќ, од должноста вонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Чехословачка. 

II 
Се назначува 
Иван Вејвода, досегашен вонреден и ополномо-

шен амбасадор на ФНРЈ во Бразилија, за вонреден 
и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Чехое ловачка. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Со овој указ се става вон сила указот У. бр. 12 
од 14 октомври 1954 година за казнаvv 
Марко Ни/кезиќ за вонреден и ополном-
садор на ФНРЈ во Чехословачка. 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
28 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип! Броз-Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДОСЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ИТАЛИЈА ЗА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИТАЛИЈА 

I 
Се назначува 
др Павле Грегори^ досегашен вонреден прате-

ник и ополномошен министер на ФНРЈ во Италија 
за вонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Италија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
4 декември 1954 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката, 
Потпретседателот на Сојузниот 

извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи доне-
сува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПОЛСКА 

Се назначува 
Милорад Милатовић досегашен ополномошен 

министер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи за вонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија ео 
Полска. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
28 ноември 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз »Тито, е. р. 

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон 
и Одлуката за установување положајне звање др-
жавен советник, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЕО 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Милош Стаматовић досегашен командант на 
Воената управа на Југословенската народна армија 
во бившата зона „В" од Слободната Територија 
Трет, се назначува за државен советник во Соју-
зниот завод за стопанско планирање. 

В. бр. 1280 
9 декември 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Го заменува Секретарот 
Мома Марковиќ, е. р 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 60 од 20 ноември 1954 година објавува: 

Одлука за определување краиштата што се сме-
таат како отсечени од сообраќајот преку зимата; 

Наредба за мерките за отстранување и искоре-
нување на туберкулозата ка ј говедата на терито-
рија на НР Србија; 

Решение за прогласување Хидротехипчкиот ин-
ститут „инж. Јарослав Черни" за установа со само-
стојно финансирање. 



Страна 854 — Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НД. ФНРЈ Петок, 31 декември 1954 

Во бројот 61 од 27 ноември 1954 година објавува: 
Одлука на Извршниот совет на НР Србија за 

измена на досегашнот назив на Отсолијата кулена и 
за преместување на седиштето на околијата. 

Во бројот 62 од 4 декември 1954 година објавува: 
Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за полагање стручни испити за квалифи-
цирани и виеококвалифицирани работници (,,Слу-
жбени гласник НР Србије" бр. 29(53); 

Упатство за вршење приправнички стаж за зва-
њето земјишно-книжни пристави; 

Програма на одделниот дел на управниот испит 
за звањето земјишно-кншкни пристави. 

Во бројот 63 од 11 декември 1954 година објавува: 
Решение за назначување потсекретар во Др-

жавниот секретаријат за работи на стопанството на 
НР Србија; 

Одлука за разврстување поодделни занаетчиски 
работи во занаетчиските дејности што постојат. 

По бројот 64 од 18 декември 1954 година објавува: 
Наредба од Советот за просвета и култура на 

НР Србија за измени и дополненија на Решението 
за подрачјето на трудот на градските државни 
архиви; 

Решение за оснивање ""Институтот за архитекту-
ра и урбанизам при Архитектонскиот факултет во 
Бел> рад, како установа со самостојно финансирање; 

Во бројот 65 од 25 декември 1954 година објавува: 
Одлука за времено финансирање на државните 

потреби на НР Србија во периодот јануари—март 
1955 година; 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови; 

Одлука за избирање претседатели и судии на 
окружните стопански судови во Белград, Крагуевац, 
Ниш, Заечар и Титово Ужице; 

Одлука за примена Одлуката за плаќање хоно-
рарни настави на факултети на Универзитетот и 
на уметнички академии; 

Решение за определување установи за испиту-
вање на шумско растение. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 53 од 10 декември 1954 
година објавуваат: 

Одлука за доделување почесна пензија и посто-
јана помош. 

Во бројот 57 од 17 декември 11)54 година обја-
вуваат: 

Одлука за измена на нормата за акумулација и 
општествени фондови; 

Одлука за измена на Одлуката за распоредот 
на средствата добивени според Одлуката за упо-
треба на средствата предвидени во сојузниот буџет 
за проширување капацитетот на летовалиштата и 
одмара лиштата; 

Одлука за одредување срокови за издавање ра-
ботните книшки; 

Наредба за забрана на ловот на јастоги и хла-
пови. 

Во бројот 58 од 23 декември 1954 година обја-
вуваат: 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни пра-
теници на соборот на производителите на Саборот 
на НР Хрватска; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народни пратеници во Соборот на про-
изводителите на Саборот на НР Хрватска; 

Наредба за определување народните одбори шта 
осниваат комисии за полагање испити за квалифи-
цирани и висококвалифицирани работници од бро-
д о в а дителска струка. 

УРАДИ!! ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 46 од 25 ноември 1954 година донесуваат са-
мо решенија на народните одбори. 

Во бројот 47 од 27 ноември 1954 година донесува 
само одлуки од народните одбори. 

Во бројот 48 од 11 декември 1954 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

општествениот план на Народна Република Сло-
венија за 1954 година; 

Одлука за одредување 6pojor на судии при Вр-
ховниот суд на Народна Република Словенија и 
окружните судови на Народна Република Словенија; 

Одлука за определување бројот на судиите при 
Вишиот стопански суд на НР Слове-лиј а, бројот ка 
повремените судии при Вишиот стопански суд на НР 
Словенија и бројот на судиите на окружните сто-
пански судови на НР Словенија; 

Одлука за избирање претседател и судии на 
Вишиот стопански суд на НР Словенија; 

Одлука за избирање повремени судии на Вишиот 
стопански суд на НР Словенија: 

Одлука за избирање претседател и судии па 
окружните стопански судови нп НР Словенија; 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови во Горица и Љубљана; 

Одлука за разрешување судиите на окружните 
судови но Цеље и Горица; 

Одлука за измена на Одлуката за Дополнител-
ниот данок на доход од вишокот па поиходите што 
го постигнуваат производителите на хмел; 

Одлука за намалување кредитите доделени од 
Републичкиот кредитен фонд за инвестиции но 1954 
година; 

Одлука за сроковите за замена односно издава-
ње на работничките книшки. 

Во бројот 49 од 16 декември 1954 година објавува: 
Одлука за начинот на присобираше средствата 

што ќе ги уплатува НР Словенија врз основа на Гла-
вата XXXУа од Сојузниот општествен план; 

Решение за /дополнение на Решението за осни-
вање финансиска инспекција во градските општи-
ни со одделни права; 

Решение за измени и дополненија на Наредбата 
за оснивањето мајсторска школа за струката па 
облеки и чевларство во Марибор; 

Наредба за деломпчна -измена на Решението за 
одредување оснивачи на стручните школи; 

Решение за деломична измена на Решението за 
дополнение и деломична измена на Одлуката за од-
редување оснивачи на стручните школи. 

Во бројот 50 од 23 декември 1954 година објавува: 
Одлука за определување бројот на судиите при 

околиските судови на НР Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 25 од 19 ноември 1954 година 
објавува: 

Одлука за избирање судии па Врховниот суд на 
НРБИХ; 

Одлука за избирање претседател и судии на Ви-
шиот стопански суд на НРВИХ; 
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Одлука за избирање повремени судии на Виши-
от стопански суд на НРБИХ; 

Одлука за избирање судии на окружните судови; 
Одлука за разрешување судии на окружните су-

дови; 
Решение за определување краиштата што преку 

зимата се отсечени од сообраќајот во кои на Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на трговските 
претпријатија одделни кредити вон конкурс; 

Измена во спискот на постојаните судски тол-
кувачи. 

Во бројот 26 од 9 декември 1954 година објавува: 
Одлука за распоредување нераспоредениот дел 

на дотациите на околиите и градовите; 
Одлука за овластување Одборот за стопанство 

и буџетски прашања да донесува решенија по ра-
ботите од надлежноста на Извршниот совет на НР 
Б и Х ; 

Одлука за Техничката секција за патишта во 
Сараево; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
делување реони на коишто ќе се спроведува забра-
на да се сеат едногодишни култури; 

Решение за измени на Решението за цените на 
ситно техничко дрво, шумски садници, споредни 
шумски производи и за користење шумски зе-
мјишта; 

Решение за разрешување од должноста и на-
значување . директор на управата за шумарство на 
НР Б и Х ; 

Решение за разрешување од должноста репу-
бличкиот финансиски инспектор; 

Решение за назначување републичкиот инспек-
тор на пазариште^. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 36 од 18 ноември 1954 година обја-
вува: 

Решение за пренесување на средните и нижите 
медицински училишта од надлежноста на народни-
те одбори во надлежност на Советот за народно 
здравје и социјална заштита на НРМ; 

Наредба за задолжително инжектирање на до-
машните птици и сузбивањето на чумата по птиците; 

Решение за цените на ветеринарните услуги во 
ветеринарните станици. 

Во бројот 37 од 25 ноември 1954 година објавува: 
Решение за прогласување Заводот за овоштар-

ство во Скопје за установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за Завдот за унапредување на лозар-
ството и винарството во Скопје; 

Решение за Заводот за унапредување на стопан-
ството во Скопје; 

Решение за прогласување на Земјоделскиот 
испитате лен институт во Скопје за установа со са-
мостојно финансирање; 

Решение за институтот за научно истражување 
во индустријата во Скопје; 

Решение за прогласување Рибарската станица 
за научно истражување на рибарството во Скопје за 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Заводот за водосто-
панство во Скопје за установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за преминување на Институтот за ту-
тун во Прилеп на послување како установа со oai-
мостојно финансираше; 

Решение за преминување на Заводот за геоло-
шки истражувања на послување како установа со 
самостојно финансирање; 

Одлука за изменување и дополнување на Одлу-
ката за определување стопи за наплатување дано-
кот на промет на поедини видови и квалитети дрва; 

Решение за пренесување правата и должности-
те од народните одбори на Советот за народно здрав-
је и: социјална заштита во однос на болниците од 
стационарен тип; 

Решение за определуваше на краиштата што се 
сметаат за отсечени од сообраќајот преку зимата; 

Решение за пренесување правата и должностите 
од народните одбори на Советот за народно здравје 
и социјална заштита во однос на детските социјални 
установи; 

Решение за оснивање Училиште за слепи деца; 
Решение за дополнување на Решението за опре-

делување претпријатија за кои конкурсот за назна-
чување на директор ќе го распишува комисијата што 
ќе ја именува Извршниот совет; 

Правилник за врстата и минимумот на технич-
ката опрема на претпријатијата за промет со отпа-
доци; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избор народен прате-
ник во Републичкиот собор на Народното собрание 
на Народна Република Македонија. 

Во бројот 39 од 17 декември 1954 година објавува: 
Решение за Заводот за унапредување на шу-

мите во Скопје; 
Решение за прогласување на Шумарскиот ин-

ститут во Скопје за установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за пренесување катастарските управи 
од надлежност на Геодетската управа на Народна 
Република Македонија во надлежност на народни-
те одбори на околии; 

Решение за пренесување на средни стручни учи-
лишта од надлежноста на народните одбори во над-
лежност на Републичкиот совет за просвета; 

Решение за оснивање на ученички дом при 
Средномедицинското училиште за лекарски помо-
шници во Скопје; 

Одлука за плаќање на хонорарната настава во 
Вишата педагошка школа во Скопје; 

.Исправка на Правилникот за полагање испит за 
занаетчиски помошник на лица кои се здобиле со 
стручна спрема по пат на приучување. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 21 од 10 ноември 1954 година објавува: 

Правилник за полагање на дипломскиот испит 
во Средната поморска школа; 

Наредба за отстранување и искоренување на ту-
беркулозата ка ј говедата и заразното пометнување 
ка ј говедата. 

Во бројот 22 од 15 ноември 1954 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за измени и 

дополненија на Законот за државниот штембил на 
НР Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
држа7:.:.-ог штембил ка НР Црна Гора; 
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Указ за прогласување на Законот за дополне-
нија на Законот за прекршоците против јавниот ред 
и мир; 

Закон за дополнение па Законот за прекршоци-
те против јавниот ред и мир; 

Указ за прогласување на Законот за забрана да 
се држат кози; 

Закон за забрана да се држат кози; 
Одлука за измени на Општествениот план на 

НР Црна Гора; 
Одлука за измени на буџетот на НР Црна Гора 

(Републичкиот буџет) за 1954 година; 
Одлука за оснивање Комора за сообраќај на НР 

Црна Гора; 
Одлука за оснивање Занаетчиска комора на НР 

^Црна. Гора; 
Одлука за оснивање Земјоделска комора на НР 

Црна Гора; 
Одлука за оснивање трговско-угостителска ко-

мора на НР Црна Гора; 
Одлука за потврда на Уредбата за јавниот пре-

воз во патниот сообраќај; 
Одлука за потврда на Уредбата за организаци-

јата и работењето на Извршниот совет; 
Одлука за давање ов ла стени ја на Извршниот со-

вет на Народната скупштина на НР Црна .Гора да 
може да дава гаранција по инвестиционите заеми; 

Одлука за одобрување Правилата на здружени-
ето на стопанските организации на патниот сообра-
ќај и ремонт на НР Црна Гора; 

Одлука за оснивање околиски 'судови во Плав 
и Вусиње; 

Одлука за определување бројот на судиите во 
Врховниот суд на ИР Црна Гора и во окружните 
судови, за избирање судии на Врховниот суд и прет-
седатели и судии на окружните судови и за разрешу-
вање на судиите на окружните судови; 

Одлука за определување бројот на судиите и 
повремените судии во Вишиот стопански суд и су-
диите во окружните стопански судови и за избира-
л е претседател, судии и повремени судии на Виши-
от стопански суд и претседател и судии на окружни-
те стопански судови; 

Одлука за разрешување од должноста на Ком-
нен Церовиќ, член на Извршниот совет на Народ-
ната скупштина на НР Црна Гора; 

Решение за потврдување предлозите на собири-
те на избирачите за отповикување на народниот 
пратеник Церовиќ Комнен од Титоград; 

Одлука за највисоките цени на дрвото на пе-
нушка; 

Одлука за минималните цени за дрвото на пе-
нушка; 

Одлука за утврдување контингентите на огревно 
дрво за 1954 година; 

Одлука за определување сроковите за завршу-
вање на работата за замена и издавање на работните 
книшки; 

Одлука за измена на Одлуката за одобрување на 
инвестиционите програми, 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Обновете ја претплатата на „Службен 

лист на ФНРЈ" за да не ви се запре од 1 
јануари 1955 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
е I ран; 

068. Указ за прогласување на Буџетот на Фе, 
деративна Народна Република Југосла-
вија (Сојузниот буџет) за- 1955 година — 83: 

069. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон 
за буџетите - — — 83i 

670. Указ за прогласување на Законот за изби-
рање народни пратенци за Сојузната на-
родна скупштина на подрачјето на адми-
нистративните околии Бу је и Копер — 834 

671. Указ за прогласување на Завршната 
сметка на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија (Сојузната завршна смет-
ка) за 1953 година • 835 

672. Указ за прогласување на Законот за ли-
квидација на обврските проистечени од 
заемот на федерацијата врз основа на Со-
јузниот општествен план за 1954 година 835 

673. Указ за прогласување на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за застаре-
носта на побарувањата 836 

674. Одлука за иЗхМени и дополненија на Со-
јузниот општествен план за 1954 година 836 

675. Одлука за измени и дополненија на Бу-
џетот на Федеративна Народна Република 
Југославија (Сојузниот буџет) за 1954 
година 837 

676. Одлука за потврда на уредбата на Сојуз-
ниот извршен совет 837 

677. Одлука за потврда на Уредбата за из-
мени на Уредбата за преглед на филмови 
за јавно прикажување 839 

678. Уредба за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1954 година 839 

679. Уредба зл измени и дополненија на 
Уредбата за социјалното осигурување на 
воените лица 844 

680. Уредба за исплатување- на времениот до-
даток на пензиите 846 

681. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за редот во пристаништата — 847 

682. Одлука за покритие на обртните средства 
на земјоделските задруги потрошени за 
инвестиции 848 

683. Одлука за основите и за нормите на 
придонесот за кадрови за 1955 година — 848 

684. Одлука за измени и дополненија на Вре-
мената одлука за нормите на амортиза-
цијата на основните средства на стопан-
ските 1 организации 849 

685. Одлука за времена примена на пропи-
сите за финансирање на социјалното оси-
гурување 850 

686. Времена одлука за редовниот и затезниот 
интерес 851 

687. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за именување членови на Ју-
гословенската национална комисија за 
Меѓународната организација на трудот 
(МОР) 851 

688. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за именување членови на На-
ционалниот комитет за УНИЦЕФ 852 

689. Наредба за определување средствата на 
трудот на стопанските организации што 
се сметаат како обртни средства 852 


