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и з в е ш т а ј за периодичната пресметкаЈзо срокот кој 
за Т5"деча е подолг " од срокот за редовно доставу-
вање на овие извештаи, без обѕир на срокот за под-
несување на"годишната завршна сметка. 

Со извештајот з_а_ периодичната пресметка прет-
пријатијата ^ д о с т а в у в а а т до банката и бруто би-
лансот. 

Извештајот за периодичната пресметка, како и 
бруто билансот, претпријатијата ги доставуваат до 
банката иа обрасците што ги пропишува сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Член 5 
Претпријатијата што во својот состав имаат пого-

ни го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат него-
вата расподелба за претпријатието како целина, аз:о 
со сојузниот општествен план или со други сојузни 
прописи не е определено поинаку. Овие претприја-
тија се должни да и' достават-на банката едновре-
мено со извештајот од претходниот член и податоци 
за делот на добивката за општествените инвести-
циони фондови и за буџетите на политичко-терито-
риј алките единици, посебно за секој погон на по-
драчјето на друга околија односно општина. 

Претпријатијата од претходниот став, пред 
издвојувањето на сојузниот данок на добивка, ги по-
криваат настанатите загуби во одделни погони. 

Ако во својот состав има погони за к о и се врши 
самостојно пресметување на вкупниот приход, прет-
пријатието е должно утврдувањето на вкупниот при-
ход и неговата раоподелба да ја врши одвоено за 
тие погони, а одвоено за другата дејност на претпри-
јатието, ако <со сојузниот' општествен план или со 
други сојузни прописи не е определено поинаку. 

Ако погонот за кој се врши самостојно пресме-
тување на вкупниот приход има жиро сметка, изве-
штајот за периодичната пресметка и бруто билансот 
за тој погон и' се доставуваат на банката к а ј ко ја 
погонот има жиро сметка. 

Член 6 
Претпријатијата што плаќаат паушален износ 

во општествениот инвестиционен фонд и во буџетот.* 
на општината, како и данок на промет ако од страва 
на народниот одбор на општината им е определено 
г^ќашЕ»е на овој данок во паушален износ, составу-
ваат периодична пресметка на крајот на секое пол-
а з и ш т е . При составувањето на периодичната пре-
сметка овие претпријатија се должни да извршат 

>инвентарисање согласно важечките прописи за ин-
вентари сањ ето. 

Член 7 
Податоците за извештајот за периодичната пре-

сметка мораат да бидат прокнижени во книгите м 
книговодството на претпријатието. 

Член 8 
Банката ја врши контролата на утврдената до-

бивка и на нејзината ра спо делба според периодич-
ните пресметки поднесени од страна на претпри-
јатието. 

Банката е должеа да изврши контрола на сите 
периодични пресметки што ft се предадени до сро-
ковите определени во чл. 4 од оваа уредба, најдоцна 
за 5 дена по ^истекот на тие срокови. 

Ако банката при контролирањето на периодич-
ната пресметка или при прегледувањето на делов-
ните книггх нд претпријатието > е гапо;-/! утвр-
дувањето и р а з д е л б а т а на вкупниот приход не 

181. 
Врз сенова на чл. 123 од Уредбата за раоподелба 

на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д 

тита ДЈРФ^ 
Ш1АШШШШ 

I. У Т В Р Д У И РДОДОДВЛВД НА-ВК.УПНИОТ 
гшихрд 
Член 1 

Стопанските организации: стопанските претпри-
јатија и дуќани, шумските стопанства, погоните на 
»стопанските организации што самостојно го утвр-
дуваат вкупниот приход, земјоделските задруги, 
претпријатијата и дуќаните на земјоделските за-
други и на< сојузите на земјоделските задруги, з а -
наетчиските и занаетчиските набавно-продажни за-
други и задружните деловни сојузи (во натамошниот 
текст: претпријатијата), се должни да го утврдуваат 
и расподелуваат вкупниот приход тримесечно или 
годишно. 

Ч ле« 2 
Кои групи претпријатија се должни да соста-

вуваат периодични пресметки годишно, определува 
сојузниот државен секретар за работи на финан-
сиите. ј ^угите пр£тпријатија составуваат периодич-
ни пресметки°тримесечно. ~ 

ТХретприЈатијата задолжени да ги составуваат 
цд^рио^и^т^rfpecметпк:и ' тримесечноГ можат да ги 
составуваат во периоди од адсшПхЈесегц, а претпри-
јатијата на кои ќе им се определи да ги составуваат 
периодичните пресметки годишно, можат да ги со-
ставуваат во периоди од еден, три или шест месеци. 

Член 3 
Претпријатијата ^ СЕ_ О ЈТ;К. Л И_ н а _ крај от на секој 

Месец да извршат усогласување^ на 'исплатите на 
шштитеГ'1Га издатоците штоЈ се признаваат какз 
плати! и уплатата ј и ^ . и фон-
довите со евиденцијата к а ј банката^ без обѕир на 
срокот ВО КОЈ сеЈОЛЖЌИЈ^^И составуваат периодич-
ни 1 е*пресметка 

Член 4 
Претпријатијата се должни за извршното пре-

сметување" и^ за расподелбата на вкупниот приход 
ззб п^и<^ите 'предвидени во "членот 2 да и' достават 
набавката во опред елеа срок'извештаи за лериодич-
ната пресметка. 

Извештајот "за периодичната • пресметка го до-
ставуваат: 

1) трговските претпријатија освен тие што се . 
нимаваат со рабови на извоз и увоз% угостителските 
и занаетчиските претпријатија) ц дуќани во срок оД 
15 дена по истекот н£ пресметковниот период; 

2) сите Ј^руги преврија^ја.^во_сро1с од 20 дена 
по истекоа'на ' пЈ)ес1¥еткоМиотЈлериод. 
"Т^^ јузниот д р ж а ѕ № " с ^ ^ т а р за работи на фи-

нансиите ќе m определи.групите претпријатија што 
можат да поднесуваат лза&ештај за, периодичната 
пресметка во срок од натамошни 20 дена по сроко-
вите предвидени во преполниот став. 

За последниот nepecivjfeTKOBeH период во годината 
ц Ј ^ т ^ И ј ^ и р т о ' е должно"да и' достави на банката 
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се правилно извршени,.ќе му ја ©рати па 'Претприја-
тието периодичната пресметка. Во овој случај се 
смета дека периодичната пресметка не е ниту 
поднесена. 

II. НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ 
И ФОНДОВИТЕ 

Член 9 
Наплатата на приходите на буџетите и фондо-

вите банката ја врши во текот на годината врз основа 
па периодичните пресметки, извештајот на оретпри-
јетието и решенијата на народните одбори, а во сми-
сла на одредбите од оваа уредба. 

Банката ги наплатува приходите на буџетите 
и фондовите од расположивите средства на жиро 
сметката на претпријатието ка ј банката. 

Член 10 
Банката во текот на годината ги наплатува од 

Ј1рет1^и2^и£то^^следниве ЈП^ИХО^И ^наЗ^уцетите "v 
^ндош1те^ ^ "* ~ " 

^"амортизацијата ; 0 

f ) интересот на основните средства; 

) земјарината; 
4) данокот на промет; 
(5) сојузниот данок на добивка; 
ф) делот на добивката за општествените инве-

стициони фондови; 
Q) придонесот за буџетите од добивката; 
{8) придонесот за социјално осигурување; 
(19) придонесот за станбена изградба; 
(10) посебниот придонес за буџетите од платите; 
til) придонесите за посебните општествени фон-

дов и; 
(12) придонесите за задолжителните фондови на 

претпријатието (резервен фонд, инвестиционен 
фонд). 

Банката ги наплатува во текот на годината од 
претпријатието и стасаните ануитета по долгороч-
ните кредити. 

Наплатите што се вршат во текот на годината 
врз основа на одредбите од претходните ставови се 
сметаат за времени. 

Конечното пресметување и наплатата на прихо-
дите на буџетите и фондовите се вршат врз основа 
на завршната сметка на претпријатието. 

Ако претпријатието изврши според периодич-
ните пресметки расподелба на средствата за само-
стојно располагање во своите фондови, е должно 
според извршената расподелба да изврши уплата 
на распределите износи во соодветните фондови, 
освен делот наменет за обртни средства. 

1. Амортизација 
Член 11 

Банката ја наплатува амортизацијата врз основа 
ета годишната претсметка на амортизацијата и врз 
основа на месечните изводи за настанатите промени 
го состојбата на основните средства што претпри-
јатијата се должни да и' ги доставуваат на банката. 

Обврската за уплата на а м о р т ^ а д а ј а т а стасува 
на 25-иот во месецот заггзминатиот месец. 

~~!Третпријатијата во '"ликвидација ја плаќаат 
амортизацијата до последниот ден во месецот во кој 
е извршено книговодството пренесување на основ-
ните средства врз друга стопанска организација или 
I рз народниот одбор. 

Амортизацијата во текот на годината се упла-
тува во еднакви месечни износи како аконтација 
до конечната годишна пресметка според завршната 
сметка. Аконтациите се пресметуваат спрема годи-
шната претсметка на амортизацијата односно според 
месечните изводи за настанатите промени во висо-
чината ка основните средства. 

Претпријатијата чија стопанска дејност се оства-
рува нерамномерно во текот на годината, аконта-
циите на амортизацијата можат да ги уплатуваат и 
во нееднакви месечни износи, спрема годишниов 
распоред што тие со потврда од секретаријатот за 
финансии на народниот ^одбор на околијата ќе го 
утврдат однапред при поднесувањето на годишната 
пг ? темето а на амортизацијата. Еден примерок од тој 

распоред претпријатијата се должни да и достават 
на банката. 

Ако претпријатието не поднесе годишна прет-
сметка на амортизацијата, односно месечен извод 
според настанатите промени на основните средства, 
банката ќе изврши наплата во височина на послед-
ната наплата на амортизацијата. 

Ако претпријатието не ја достави во срокот го-
дишната претсметка на амортизацијата и на инте-
ресите на основните средства, банката ќе ги запро 
исплатите од амортизационите фондови до поднесу-
вањето на таа претсметка. 

Ако банкава при прегледот на годишната прет-
сметка на амортизацијата односно на месечните 
изводи за настанатите промени на основните сред-
ства, утврди дека постојат грешки во претсметката 
односно во месечниот извод, ќе стави забелешка 
и ќе му ја врати претсметката односно изводот на 
претпријатието за да изврши потребни исправки. 
Во овој случај се смета дека претсметката односно 
месечниот извод за настанатите промени не е ни 
поднесен. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите издава упатство за составувањето и за 
сроковите за доставување на годишните претсметки 
на амортизацијата и на месечните изводи за про-
мените во состојбата на основните средства. 

2. Интерес на основните средства 
Член 12 

Интересот на основните средства, се предмету в а 
и с Ј ^ Ј Ш ^ а т ^ ^ 
на сите основни средства според состојбата на поче-
токот на годината, ако"со 'СОЈУЗНИ прописи "претпри-
јатијата не се ослободени од плаќањето на интерес 
на некои од тие средства. 

Промените во состојбата на основните средства 
настанати во текот на годината, се земаат во обѕир 
за пресметување интересот на основните средства 
од првиот ден на наредниот месец по настанатата 
промена. Наплатената амортизација и врз основа 
на тоа извршеното отпишување во текот на годи-
ната не се сметаат за промена во состојбата на 
основните средства и не се земаат во обѕир при 
пресметувањето на интересот на основните средства. 

Наплатата на интересот на основните средства 
стасува и се врши во сроковите и на начинот за на-
платување на амортизационите износи. 

3. Земјарина 
Член 13 

Банката ја наплатува земјарината во износ 
определен со решението на управниот орган надле-
жен за работите на финансиите на народниот одбор 
на општината. 

Обврската за уплата на земјарената стасува во 
срок од 5 дена по истекот на секое тримесечје. 

Управниот орган надлежен за работите на ф и -
нансиите на народниот одбор на општината е дол-
жен преписите од решенијата за задолжувањето 
со зем јарила на сите претпријатија на своето под-
рачје да и ги достави на банката во срок од 5 дена 
од денот на донесувањето на решението. 

4. Данок на промет 
Член 14 

Банката го наплатува данокот на промет врз 
основа на .пријава од претпријатието за стасаниот 
данок на промет за периодот за кој исплатата ста-
сала. 

1]£ет;пријат^ во __ срок од 5 дена 
ден 

.во. при Јава "за 
стасаниот ,лаш&ЈВаЈш^ 10 дена. 

Обврската за наплата на данокот на промет ста-
сува на 15-иот и 25-иот во месецот, како и на 5-иот 
во следниот месец. 

Претпријатието од кое се наплатува данокот 
на промет од случај до случај, должно е пријавата 
за облог на данокот на промет што е извршен во 
текот на' месецот, да ја поднесе до 5-иот во неред-
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имот месец. Во оваа пријава претпријатието е дол-
жно да означи: дека неговата обврска за поднесу-
вање на пријавата е повремена. 

Претпријатието е должно да го пресмета меѓу-
фазниот данок на утрошок на. производите од соп-
ствено производство заради изработеа на други про-
изводи — до 5-иот ово, месецот за изминатиот месец 
и да го искаже во пријавата што и ја поднесува 
на банката за последните 10 дена од изминатиот 
месец. 

За доставувањето и исправноста на пријавата од 
овој член се одговорни: раководителот на книговод-
ството и раководителот на комерцијалната служба 
на претпријатието, а во случај на -нивна отсутност 
(или ако во1 претпријатието овие раководители ги 
нема, лицата што ги заменуваат односно што ги 
вршат нивните функции. 

. Ѕ Ж ^ ^ Л ^ Р 1 * н а Добивка, ^та за 
опцггесТвените инвестициони Ј}>ОВДО©И И придонес 

за буџетите од добивката 
' Член 15 

Сојузниот данок на добивка, делот од добивката 
за општествените инвестициони фондови и придо-
несот за буџетите од добивката, банката ги напла-
тува во височина искажала во извештајот за перио-
дичната пресметка. 

Обврските од претходниот став стасуваат оа 
наплата 5 дена по срокот определен за поднесување 
на извештајот до банката за периодичната пресметка. 

Од 'претпријатијата што имаат пресметковен 
период подолг од еден месец банката наплатува ме-
сечни аконтации на име обврски од ст. 1 иа овој' 
член. Овие аконтации стасуваат за наплата на 25-иот 
во месецот за изминатиот месец. Од претпријатијата 
што имаат продолжен срок за поднесување i,a изве-
штајот за периодичната пресметка, банката напла-
тува аконтација и за последниот месец на пресмет-
ковниот период. ч 

Аконтациите од претходниот став банката ги 
наплатува во височина што му одговара на едноме-
сечниот дел на овие приходи, а спрема остварува-
њето во претходниот пресметковен период. 

Од трговските и угостителските претпријатија 
и дуќани што го пресметуваат платниот фонд со 
примена на проценти од прометот, банката ш нат-
платува обврските од добивката на претпријатијата 
двапати годишно, и тоа спрема периодичната пре-
отео на за првото полгодиште и спрема периодичната 
пргсметка за второто полгодиште. Од овие претпри-
јатија банката не наплатува месечни .аконтации на 
име обврски од добивката. 

Од општите земјоделски задруги наплатата на 
приходите за буџетот на општината банката ја врши 
спрема периодичната пресметка за првото и с х о д и -
ште и опрема периодичната п р е с м е т а за второто 
полгодиште. Банката од овие задруги пе наплатува 
месечни аконтации на приходите за буџетот на 
општината. 

Член 16/ 
Од новооснованите претпријатија, за периодот 

до истекот на срокот за поднесување на првата пе-
риодична пресметка, не се наплатуваат месечни 
аконтации, на обврските од добивката. 

Член 17 
На претпријатијата чија реализација е нер^мно-

мерна поради сезонскиот карактер на работењето се-
кретаријатот за финансии на народниот одбор на 
околијата може да им го определи износот на добив-
ката која служи како основица за наплата на акон-
тација од обврските од чл. 15 на оваа уредба за 
поодделни месеци во текот на пресметковниот пе-
риод. По поднесувањето на извештајот за периодич-
ната [пресметка банката ги наплатува рс-зликите 
меѓу наплатените износи на име аконтација и обвр-
ските спрема периодичната пресметка, односно врши 
враќање на таа разлика. 

Управниот орган од претходниот став е должен 
решението за определување основицата за наплата 
на аконтација во смисла на претходниот став, да им 
го достави на претпријатието и на банката во срок 
од 5 дена по донесувањето на решението. 

г • Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите ги определува групите на претпријатија 
чија дејност има карактер на сезонскожработење. 
6. Придонес за социјално осигурување и придонес 

за станбена изградба 
"Член"18*"" 

Придонесот за социјално осигурување и придо-
несот за станбена изградба претпријатијата ги упла-
туваат според посебните прописи при подигањето 
на готовина за исплата на платите, на издатоците 
што се признаваат како плати и на другите изда-
тоци на кои се плаќаат придонеси за социјално оси-
гурување и за станбена изградба. 

7. Посебен придонес за буџетите од платите 
Член 19 

Посебниот придонес за буџетите од платите, 
претпријатијата го уплатуваат месечно според по-
себните прописи. 

8. Придонеси за посебните општествени фондови 
Член 20 

Банката ги наплатува придонесите за посебните 
општествени фондови, и тоа за: 

1) фондот за кадрови; , . 
2) фондот за унапредување на шумарството; 
3) фондот за унапредување на индустриското 

производство; 
4) фондот за унапредување на градежништвото; 
5) другите општествени фондови што се фор-

мираат врз основа на сојузни прописи. 
Придонесите за фондовите од претходниот став 

банката ги наплатува врз основа на извештаите за 
пресметката на придонесите за посебните опште-
ствени фондови. 

Придонесите за посебните општествени фондови 
стасуваат за наплата во срок од 5 дена од денот на 
истекот на срокот што е определен за поднесување 
на извештајот за придонесот за посебните опште-
ствени фондови. 

Сојузниот државен секретар за работи на ф и -
нансиите ќе ги определи сроковите во кои ќе се 
поднесува извештајот за пресметката на придоне-
сот за посебните општествени фондови. 

9. Придонеси за задолжителните фондови на 
пр етириЗатието 

Член* 2ЈГ~ 
Банката ги наплатува врз основа на периодич-

ната пресметка придонесите за: резервниот фонд, 
инвестициониот фонд на претпријатието, инвести-
циониот фонд на Заедницата на Југословенските 
железници и на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони, за фондот за обновување и одржување 
на резервите на рудно и друго минерално благо и 
за фондот за истражување на рудно и друго мине-
рално благо, кои според важечките прописи задол-
жително се издвојуваат од добивката односно од 
вкупниот приход на претпријатието. 
10. Издвојување па средствата за самостојно распо-

лагање на претпријатието 
Член 22 

Во текот на пресметковниот период претприја-
тијата можат да ги издвојуваат од жиро сметката 
ка ј банката во корист на своите ' фондови само 
средствата чие остварување е искажано во^Јгерио-
дичгглте пресметки за изминатите периоди. 

Член 23 
Банката го наплатува делот од добивката за 

општествените инвестициони фондови, придонесот 
за буџетите од добивката, постојаните придонеси за 
општествената заедница и данокот на промет од 
претпријатијата што ги плаќаат во паушален износ, 
и тоа во височина и во сроковите што ќе ги опре-
дели управниот орган надлежен за работите на ф и -
нансиите на. народниот одбор на општината. 

Управниот орган надлежен за работите на ф и -
нансиите на народниот одбор на општината е дол- , 
жен да и' достави на банката список на претпри-
јатијата и дуќаните што ги плаќаат обврските од 
претходниот став во годишен паушален износ, сЅо 
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назначување на соодветните износи и на сроковите 
во кои свие треба да се наплатат во текот на го-
дината. 

За наплатите на аконтација на паушалниот из-
нос од претходниот став најкус период што може 
да се определи е еден месец. 

Ш. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 24 

Банката е должна да ја изврши наплатата 
на приходите на буџетите и фондовите од сите 
претпријатија во срок од 5 дена од денот на ста-
са полета утврдена со одредбите од оваа уредба, за 
секој одделен вид приходи на буџетите и фондо-
вите. 

Член 25 
Ако претпријатието во пропишаниот срок не 

поднесло извештај "за периодичната пресметка, бан-
ката ќе изврши наплата: на сојузниот данок на до-
бивка, на делот на добивката за општествените ин-
вестициони фондови и на придонесот за буџетите 
од добивката во височина на претходната наплата 
е во срокот предвиден во чл. 24 од оваа уредба. 

Разликите меѓу дополнително поднесениот из-
вештај за периодичната пресметка и наплатените 
аконтации според претходниот став, банката ги на-
платува најдоцна во срок од 15 дена од денот на 
дополнително поднесениот извештај за периодич-
ната пресметка. 

Член 26 
На претпријатието што до определениот срок 

не ке поднесе извешта!" за"пег>иоличната пресметка" 
банката jvry исплатувабО% од платите според та-
рифниот правилник пресметани по Јзреме односно 
по ефект, како и другите издатоци од чл. 31 на 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации што се признаваат како 
плати. За времето додека се исплатува 80% од пла-
жите според тарифниот правилник, на претпријати-
ето не можат да му се вршат исплати на име плати 
од добивката иако има расположиви средства за 
плати од Добивката од поранешните пресметковни 
периоди. 

Разликата на платата меѓу 80% и 100%j според 
тајдмсјјз^ мУ се исплати^ на 
"претприЈатиетоЈЗет ,и JLIL .-РА, де-
• нот на поднесувањето на извештајот з.а_ периодич-
ната пресметка, ако претпријатието спрема ЈТОДне-
сената п е ] ж о д а ч т достаточен 
доход. ~~ 

Член 27 
Ако со прописи се регулирани посебно височи-

ната, срокот за наплата или намената на приходите 
на буџетите и фондовите (посебна норма на инте-
ресот на основните средства, наплата на интересот 
на основните средства во корист на инвестициониот 
фонд на народниот одбор, наплата на амортизацијата 
во различни износи по месеци и слично), секрета-
ријатот за финансии на народниот одбор на околи-
ната односно управниот орган надлежен за работите 
на финансиите на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се наоѓа претпријатието на кое се 
однесуваат прописите ќе му издаде на претприја-
тието решение за височината и за срокот на на-
платата. Претпријатието е должно преписот од тоа 
решение да и' го достави на банката.. 

Ако претпријатието не ќ достави Нео банката 
препис од решението од претходниот став, банката 
наплатата па (приходите ќе ја врши врз основа на 
општите прописи за економските инструменти и 
мерки. 

Член 28 
Банката го нап латева затезниот интерес според 

нормата од_ 1 к о со^посеВни прописи не 
е^Јшределено^"поинаку,''^од^денот на стаеаноста на 
обврската до денот на наплатата, и тоа: 

•Тј кога претпријатието на својата ЖУ-ро сметка 
нема достаточно средства за наплата на ста египте 
сбврек и: 

2) к .га претпријатието во пропишаниот срок не 
доставило извештај за периодичната пресметка — 

ра разликата меѓу помалу наплатените износи н 
износите според периодичната пресмета; 

;3) кога претпријатието во срокот не го доста-
вило извештајот за стасаните обврски спрема оп-
штествените фондови и спрема буџетите односно за' 
стасаниот данок на промет; 

(4) кога инспекцискиот орган врз основа на кни-
говодството на претпријатието ќе утврди дека пе-* 
риодичната пресметка е неточно составена и дека 
поради тоа приходите на буџетите и фондовите се 
наплатени во помали износи, и тоа. од денот утврден? 
од страна на инопекциониот орган како ден на 
стасаноста; 

кога претпријатието не ќе ја поднесе во сро-
кот претсметката на амортизацијата и на интересот, 
на основните средства односно месечниот извод за 
настанатите промени во состојбата, на основните 
средства — на разликата меѓу помалу наплатените 
износи и износот утврден според претсметката од-
носно според месечниот извод; 

еа неплатените износи на обврските спрема 
буџетите и фондовите утврдени со завршните сметки. 

Пресметаниот и наплатениот затезен интерес 
во корист на односните буџети и фондови на кои се 
однесува наплатата неизвршена во срок. 

'Стен 29" 
Кога со оваа уредба.' е предвидено банката да 

врши наплата на приходите на буџетите и фондо-
вите врз основа на општите прописи или во висо-
чина -на претходните наплати тели пресметки, а с.0 
дополнително поднесената пресметка се утврди 
дека е наплатен поголем износ од износот утврден 
во дополнително поднесената пресметка, банката 
ќе изврши враќање на повеќе извршените наплати. 

Член 30 
Наплатата на приходите на буџетите и фондо-

вите што ја врши банката во смисла на одредбите 
од оваа уредба, а во рамките на расположивите 
средства на претпријатијата на нивната жиро смет-
ка, се врши по следниов ред: 

1) придонес за социјално осигурување; 
2) придонес за станбена изградба; * 
3) посебен придонес за буџетите од платите; 
4) амортизација; 
5) интерес на основните средства; 
6) земјарина; 
7) придонес за посебни општествени фондови; 
8) данок на промет; 
9) сојузен данок на добивка; 

10) ануитети; 
11) дел од добивката за општествените инвести-

циони фондови; 
12) придонес за буџетите од добивката; 
13) придонес за задолжителните фондови на 

. претпријатието. 
Заv периодот во кој стасува наплатата на инте-

ресот на кредитот за обртни средства ка ј банката, 
наплатата на овој интерес ја врши банката во рам-
ките на расположивите средства на жиро сметката 
на претпријатието пред наплатата на приходите 
од претходниот став. 

Ако во времето кога банката треба да ја изврши 
наплатата на приходите на буџетите и фондовите 
претпријатието на својата жиро сметка нема распо-
ложиви средстава, наплатата на приходите ќе се 
изврши сукцесивно, како ќе притечуваат средствата 
на сметката на претпријатието ка ј банката, пред 
сите негови налози за исплата за други цели. 

По решенијата на судот со кои се дозволува 
извршување заради намирување од расположивите 
средства на жиро сметката, наплатата ќе се изврши 
по намирувањето на обврските од ставот 1 точ. 1—12 
од овој член, и тоа сукцесивно како ќе пристигну-
ваат средствата ка жиро сметката. Ако во меѓу-
време пристигнат за наплата обврските спрема бу-
џетите^ и фондовите од ставот 1 точ. 1—-12,1 на о^ој 
член, ќе се запре наплатата по решенијата за из-
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вршување и прво ќе се наплатат приходите на бу-
џетите и фондовите. 

Член 31 
Покрај контролата на книговодството на прет-

пријатието што ја врши финансискиот инспекторат 
според важечките прописи, финансискиот инспек-
торат врши и контрола на периодичната пресметка 
•доставена до банката како и контрола на правил-
носта на наплатата на приходите на буџетите и 
фондовите извршена од страна на банката. 

Член 32 
Банката ја води евиденцијата за определените 

елементи на вкупниот приход и за расподелбата is а 
добивката (општествената евиденција) за претпри-
јатијата од чл. 1 на оваа уредба. 

Банката ја води евиденцијата врз основа на 
податоците за промените по жиро сметката на 
претпријатието и на податоците од периодичната 
пресметка. 

Заради правилно искажување промените н а ) 
сметките во општествената евиденција, претприја-f 
ти јата се должни на налозите за исплата и на на -
лозите за уплата што и ги доставуваат на банката 
да ги ставаат шифрите што ќе ги определи банката / 

Член 33 
Ако претпријатието не се согласува со забе-

лешките што ги сторила банката во смисла на 
чл. 8 и 11 од оваа уредба, има право во срок од 
3 дена по приемот на забелешките да побара од 
секретаријатот за финансии на народниот одбор на 
околијата односно од управниот орган надлежен 
за работите на финансиите на народниот одбор на 
општината да донесе решение за правилноста на' 
периодичната пресметка, на годишната претсметка 
на амортизацијата односно на месечниот извод за 
настанатите промени на основните средства. 

Управниот орган од претходниот став е должен 
да донесе решение во срок од 15 дена од денот 
на поднесувањето на барањето. 

Член 34 
Ако претпријатието смета дека банката не ја 

извршила наплатата на приходите правилно според 
одредбите од оваа уредба, во срок од 5 дена по при-
емот на известувањето за наплатата може да побара 
од секретаријатот за финансии на народниот одбоо 
на околината односно од управниот орган надлежен 
за работите на финансиите на народниот одбор на 
општината да донесе решение за правилноста на 
извршената наплата. Тој орган е должен да донесе 
решение во срок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на барањето. 

Решението од претходниот став им се доставува 
на банката и на претпријатието. 

Член 35 
Ако управниот орган на народниот одбор' над* 

лежен за финансиите не донесе во срок решение по 
барање од претпријатието во смисла на чл. 23 и 34 од 
оваа уредба и во срокот предвиден со тие одредби, ќе 
се смета дека ја потврдил правилноста на забеле-
шките од банката односно на извршената наплата. 

IV. Жалби 
Член 36 

Против решението на управниот орган надлежен! 
за работите на финансиите на народниот одбор на 
општината донесено според прописите од оваа уред-
ба може да се изјави жалба до секретаријатот за 
финансии на народниот одбор на околијата а про-
тив решението на секретаријатот за финансии на 
народниот одбор на око ли јата — до секретаријатот 
за работи на финансиите на народната република 
односно на автономната единица. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од 
денот на соопштувањето , а му се предава на органот 
што го донесол првостепеното решение. 

Жалбата не го запира решението од извршу-
вање. 

Одредбите од овој член ќе се применуваат и во 
случај кога управниот орган надлежен за работите 
на финансиите според прописите од оваа уредба 
М9.лкум ќе ја потврди одлуката на банката. 

; Член 37 
Претпријатието има право на на|к>месток на 

интересот според нормата од 6% годишно за повеќе 
наплатените износи на приходите на буџетите и 
фондовите ако биде уважена неговата жалба. 

Надоместокот на интересот од претходниот став 
ги товари средствата на буџетите и фондовите' во 
корист на кои е извршена неправилно наплата. 

У, Казнени одредби 
Член 38 

Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се 
казни за прекршок шефот на сметководството (ра-
ководителот на книговодството) односно другото 
одговорно лице во преври јатието ако во пропиша-
ниот срок не го достави до банката извештајот за : 
стасаниот данок на промет, претсметката на амор-
тизацијата и на интересот- на основните средства 
односно месечниот извештај за промените во со-
стојбата на основните средства, или извештајот за 
обврските на придонесите за посебните општествени 
фондови. Казната за овој прекршок ја изрекнува 
надлежниот околиски односно виши финансиски,. ' 
инспекторат. х 

Ако околискиот или вишиот финансиски ин-
спекторат најде дека делата од претходниот став! 
се извршени со намера приходите на буџетите н 
фондовите да не се уплатат на .време заради при-
бавување имотна корист на претпријатието, односно 
дека поради тоа се уплатени помали износи од из-
носите стасани за плаќање или дека делата се пов-
торени повеќе од три пати во текот на годината, 
ќе му достави на надлежниот окружен јавен о б | ; 

вршител предлог за започнување постапка поради 
стопански престап. 

Са стопански престап од претходниот став ќе 
се казни претпријатието со парична казна од 10.000 
до 1,000.000 динари, а директорот, раководителот па 
книговодството, раководителот на комерцијалната 
служба односно лицата што ги заменуваат нивК 
или ги вршат тие функции, како и секое друго 
одговорно лице во претпријатието, — со парична' 
казна од 1.ООО до 10.000 динари. 

Ако јавниот обвинител најде дека во и з в р т е -
ното дело нема елементи на стопански престап, ќе 
му го врати предметот на околискиот финансиски! 
инспекторат да донесе одлука во смисла на ст. I1 

од овој член. 
Член 39 

Директорот и одговорниот службеник на бан-
ката што според одредбите од оваа уредба не ќе 
извршат наплата на приходите на буџетите и фон-
довити во предвидените срокови и согласно одред-
бите од оваа уредба, ќе одговараат за дисциплин-
ски престап. 

Член 40 
Службеникот на народниот одбор на о к о л и ј а ^ 

(општината), што во определениот срок не ќе го 
достави до банката решението односно другите по-
датоци кои според одредбите од оваа уредба е дол-
жен да ги достави народниот одбор на околијата 
(општината) односно управниот орган на народниот 
одбор надлежен за финансиите, ќе одговара за ди-
сциплински престап. 

Член 41 
Против првостепеното решение за п^^кршокот 

од чл. 38 ст. 1 може да се поднесе жалба до: 
1) републичкиот финансиски инспекторат ако 

решението во прв степен го донесол финансискиот 
инспекторат на народниот одбор на околијата; 

2) сојузниот финансиски инспекторат ако пр-
востепеното решение го донесол републичкиот фи-
нансиски инспекторат; 

3) сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите ако првостепеното решение го донесол 
сојузниот финансиски инспекторат. 

Жалбата се поднесува во срок од 8 дена од 
денот на соопштувањето на решението, а му се 
предава на органот што го донесол првостепеното 
решение. 
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Член 42 
Стопанските престапи од чл. 38 став 2 на оваа 

уредба ги ф д и надлежниот окружен стопански суд, 
а извидот го води финансискиот инспекторат. По-
стапката по стопанските престапи од оваа уредба 
се води според одредбите на Законот за стопан-
ските судови. 4 , 

Ако со одредбите од оваа уредба и од Законот 
за стопанските судови не е определено поинаку, на 
стопанските престапи и на постапката што се води 
по тие престапи согласно ќе се применуваат одред-
бите од чл. 75, 80 ст. '2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 
ст. 1 и 2 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации. 

VI, Преодни и завршни Јодредби 
Член 43 

Дретприј ати јата што се должни во смисла на 
чл. 2 о>д оваа уре^ба д а ^ .поднесуваат на банката 

, периодични пресметки тримесечно, ќе ia» поднесат 
п р е с м е т к а т а ^ ^ Л е в о т о тримесечје на 1950 година 
најдоцна „до_31 м а ј JL956 _ година. 

Претпријатијата што и поднео ле на банката 
периодична пресметка за месеците јануари и ф е -
вруари, како и за првото тримесечје на 1956 година, 
според прописите што важеле во 1955 година, се 

. должни најдоцна до срокот од претходниот став 
да и ја поднесат на банката периодичната пресметка 
за првото тримесечје на 1956 година според пропи-
сите што важат за 1956 година и врз основа на 
таа пресметка да извршат потребни прекнижувања 
во своето книговодство. 

При поднесувањето на периодичната пресмет-
ка за првото тримесечје на 1956 година во смисла 

< на ст. 1 од овој член, претпријатието ќе ги изврши 
сите потребни прекнижувања на аконтациите на 
приходите на буџетите и фондовите уплатени спо-

* ред прописите што важеле за 1955 година и тоа до 
поднесувањето на периодичните пресметки. 

Разликите меѓу приходите на буџетите и фондо-
вите што ќе се покажат според периодичната пре-
сџеткв, составена во смисла на ст. 1 од овој член 
и порано наплатените приходи на буџетите и фон-
довите, банката ќе ги наплати односно ќе изврши 
нивно враќање во срокот предвиден за наплата на 
приходите на буџетите и фондовите според оваа 
уредба. 

Член 44 
Аконтациите на приходите на буџетите и фон-

довите за месецот април 1956 година "ќе се наплатат 
од претпријатијата во височина на една третина 
од аконтациите на тие приходи за времето од 1 ја -
нуари до 31 март 1956 година. 

претпријатието ќе ги пресмета и1 ќе ги одбие од 
вкупниот приход за првото тримесечје платите спо-
ред тарифниот правилник зголемени за посебниот 
придонес за буџетите од платите, придонесот за 
социјално осигурување и придонесот за станбена 
изградба. 

Средствата за самостојно располагање овие 
претпријатија ќе ги пресметаат според највисоката 
норма од одделот 7 главата XVII на Сојузниот оп-
штествен план за 1956 година. 

Разликата што ќе се јави меѓу пресметката спо-
ред претходните ставови и пресметката според про-
центите, што ќе ги определи народниот одбор на 
општината, трговските и угостителските претпри-
јатија и дуќани ќе је исправат при поднесувањетз 
на првата наредна периодична пресметка. 

Член 47 
Ако народниот одбор на општината до срокот 

за поднесување на првата периодична пресметка 
за 1956 година не ја определил височината на зем-
јарената, претпријатијата, освен селскостопанските 
организации од чл. 61 и општите земјоделски за -
други од чл. бб на Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации, ќе резер-
висаат за земјарина износ што и одговара на една 
четвртинка на износот од 13% од катастарскиот 
приход од земјиште на кој се плаќа земјарина. 

Резервисаниот износ за плаќање на земјарината 
претпријатијата ќе го уплатат во срок од 5 дена по 
истекот на пресметковниот период. 

Член '48 
До донесувањето на општествениот план на оп-

штините за 1956 година општите земјоделски за-
други не можат да бараат за целите предвидени во 
чл. 75 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-

' ход на стопанските организиции повеќе од 50% од 
остатокот на добивката по издвојувањето на делот 
од добивката што му одговара на сојузџиот данок 
на добивка. 

Член 49 
Ако до срокот за поднесување на периодичната 

пресметка за првото тримесечје на 1956 година не 
се донесени прописи на народната република во 
смисла на чл. 82 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопинеките организации, прет-
пријатието сета остварена добивка, по покритие нд 
законските обврски од добивката, ќе ја задржи 
^распоредена до донесувањето на тие прописи. 

Член 50 
Кога народниот одбор на општината е овла-

стен да врши расподела на делот од добив-
ката во општествениот инвестиционен фонд на 
општината и во буџетот на општината, а тој 
до срокот за поднесување на првата периодична 
пресметка за 1956 година не донесол соодветно ре-
шение, претпријатието самото ќе ја изврши таа рас-
пределба, со тоа што до донесувањето на решението 
ќе внесува во општествениот инвестиционен фонд 
на општината и во буџетот на општината по 50'',/ 
од добивката што треба да се расподели. 

Член 51 
На разликите на приходите на буџетите и фон-

довите што се уплатуваат дополнително односно са 
враќаат во смисла на преодните одредби од ова i 
уредба ако произлегле затоа што не биле донесен, г 
соодветни инструменти, не се пресметува затезен 
интерес ниту на претпријатието му се признава 
интерес. 

Член 52 
Се овластува сојузниот државен секретар за ра-

боти на финансиите, по потреба, да донесува упат-
ства за извршување на оваа уредба. 

Член 53 
Со почетокот на примената на оваа уредба пре-

стануваат да важат Уредбата за наплатата на, прихо-
дите на буџетите и фондовите од стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55 и 

Член 45 
Ако народниот одбор на околијата до срокот 

определен за поднесување на периодичната пре- ' 
очетка од чл. 43 на оваа уредба не го определил 
процентот за издвојување за средствата за само-
стојно располагање на стопанската организација во 
смисла на чл. 50 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, прет-
пријатието од целиот износ на средствата за опште-
ствените инвестициони фондови и на средствата за 
самостојно располагање ќе издвои 35г/о за средства 
за самостојно' располагање. 

Ако народниот одбор на сколи јата подоцна опре-
дели поголем или помал процент за издвојување 
средства за самостојно располагање на, претприја-
тието од процентот што го применило' претпријати-
ето според претходниот став, претпријатието ќе из-
врши исправка ка расподелбата на добивката при 
поднесувањето на првата наредна периодична пре-
сметка. 

Член 46 
Ако народниот одбор на општината до срокот • 

за поднесување на првата периодична пресметка 
за 1936 година не определил процент за утврдување 
на платите според прометот и процент за утврду-
вање на средствата за самостојно располагање на 
трговските и угостителските претпријатија и дуќани, 
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Ј * У р е д б а т а за интересите на ненавремено 
уплатените приходи на буџетите и на општестве-
ните фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр> 53/53). 

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

вувањето во »Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од I јануари Ј Ј М л т ш ш -

Сојузен извршен совет 
Р. п, бр. 156 

•27 април 1956 година 
Белград 

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

182. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите! на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
£/54), а во вршеа со чл. 3 од Уредбата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 65/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет — пречистен 
теист („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 16/56) на кра-
јот на тар. бр. 30 се додава нова забелешка 3, која 
гласи: ^ 

„3) Приликом увоза производа из овог тар. бро-
ја који се набављају на терет кредита одобрених 
из Општег Инвестиционог фонда не плаћа се порез 
на промет, и то по пословима закљученим од 1 ја -
нуара 1956- године, без обзира на дан увоза, као и 
по пословима закљученим пре 1 јануара 1956 го-
дине по којима се увоз врши од 1 априла 1956 го-
дине па надаље." 

Член 2 
Досегашната забелешка кон гар, бр. 31 станува 

забелешка 1, а по неа се дода®? <чова з а -
белешка 2, која 'гласи: 

„2) Приликом увоза производа из ов^г тар. бро-
ја који се набављају на терет к р е д о м одобрених 
из Општег инвестиционог фонда не плаћа се порез 
на промет, и то по пословима закљученим од 1 ја -
нуара IS56 године, без обзира »а дан увоза, као и 
по пословима закљученим пре 1 јануара 1956 године 
по којима се увоз врши од 1 априла 1956 године 
па надаље." 

Член 3 
Забелешката 2 кон тар. бр. 6 на делот Б од 

Тарифата станува забелешка 3, а пред неа се додава 
кава забелешка 2, која гласи: 

„2) Ако једна пројектна организација или други 
обвезник пореза по овом тар. броју изради пројект-
ни елаборат или део тог елабората за рачун друге 
пројектне организације или другог обвезника који 
је у уговорном односу са корисником елабората 
(инвеститоров«), не плаћа порез по овом тар. броју, 
већ тај порез плаћа она пројектна организација од-
носно онај други обвезник који од корисника ела-
бората (поручиоца — инвеститора) наплаћује нак-

• по ^ 
Одредбе ове напомене примењују се од 22 фе -

бруара 1956 године." 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". Сојузен извршен совет 

P. п. бр. 160 
27 април 1956 година; 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

183. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), во врска со чл. 135 од Уредбата за расно-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РА СПО ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ДИСО ПРОИЗ-
ВОДАТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
Член 1 

Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските претпријатија што произведат за 
определени потреби на Југословенската народна 
армија („Службен лист на Ф&БЈЈ", бр. 19/55) по чле-
нот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„На основните средства на стопанските прет-
пријатија што производ ат за определени потреби; на 
Југословенската народна армија, чија амортизација 
во смисла на чл. 14 од Уредбата за стопанските 
претпријатија што производат за определени по-
треби на Југословенската наводна армија (,, Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54 ' и 36/55) ја 
надоместува Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана, се плаќа амортизација во висо-
чина од 40% од пропишаните норми. 

На основните средства од претходниот став не 
се плаќа интерес на основните средства " 

Член 2 
По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„При утврдувањето на средствата за општестве-

ните инвестициони: фондови и на средствата за са-
мостојно располагање на стопанските претпријатија 
што производат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија, во вредноста на вложе-
ните средства што се ставаат во однос спрема до-
бивката по одбивање на платите според чл. 49 од 
Уредбата за расподеле^ на вкупниот приход на 
стопанските организации не се засметуваат оние 
основни средства за кои амортизацијата' ја надоме-
стува Државниот секретаријат за работи на народна-
та одбрана во смисла на чл. 14 од Уредбата за сто-
панските претпријатија што произведат за опреде-
лени потреби; на Југословенската народна армија." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
P. П. бр. 157 

27 април 1956 година 
Белград 

Претседател на Република^ 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

184. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот изврше« совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА СОГЛАСУВА-
Њ Е НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СПОРЕД ЧЛ. 
85 ОД УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Срокот за согласување на тарифните правилни-
ци со одредбите на чл. 23 од Уредбата за платите 
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на работниците и службениците на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56)' 
определен во чл. 35 од истата уредба се продолжува 
од 30 април 1956 година на 31 мај 1956 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 153 
27 април 1956 година 

Белград 
Претседател ла' Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

185. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврд 

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
.Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д В А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
Член 1 

По членот 91 од Уредбата за управување со стан-
бените згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 

; се додава нов член 91а, кој гласи: 
„До донесувањето на посебни прописи за упра-

Јвување со деловните згради, за управување^ со де-
• 'леаните згради можат да се формираат куќни со-
! вети согласно одредбите од оваа уредба. 

Советот на народниот одбор на општината над-
лежен за комуналните работи може да определи во 
кои деловни згради мораат да се формираат куќни 
совети. 

Во куќниот совет на деловната зграда влегу-
ваат и сопствениците односно органите на упра-
вувањето на одделни физички делови, без обѕир 
дали тие делови ги користат за свои потреби." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. Х'}\ 
27 април 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

130. 
Врз основа на тон. 5 одделот 2 и одделот 9 

главата XXV од Сојузниот општествен плач за 
1956 година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 

I. Основни одредби 
Член 1 

кондови за патишта се осниваат заради обезбе-
дување на финансиски средства за одржување, ре-
конструкција, модернизација и изградба на па-
тишта. 

Член 2 
Фондови за патишта ќе се осиоват во народните 

републики (републички фонд за патишта), во око-
лиите (околиски фонд за патишта) и во општините 
(општински фонд за патишта). 

Републички фондови за патишта ќе основот 
републичките извршни совети. Околиски фондови 
за патишта ќе основат народните одбори на око-
лиите, а општински фондови за патишта ќе осно-
вот наредните пликон на општините. 

Член 3 
Народниот - \vop ка околната на чије подрачје 

се наоѓаат градови поделени на општини, ќе основат 
за сите општини на подрачјето на еден град един-
ствен градски фонд за патишта. 

Член 4 
Фондовите за патишта се буџетски фондови. 
Приходите и расходите на фондовите за па-

тишта се предвидуваат и се одобруваат со прет-
сметки на фондовите, според прописите за буџе-
тите и според одредбите на оваа уредат. 

Пресметките на приходите и расходите на 
фондовите за патишта се прилози на буџетите. 

Член 5 
Со фондовите за патишта управуваат републич-

ките извршни совети односно народните одбори на 
околиите и на општините. 

Член 6 
Средствата на фондовите за патишта можат во 

текот на годината ца се трошат сал.о до височината 
на остварените приходи. 

Средствата на фондовите непотрошени во те-
кот на една година се пренесуваат во наредната 
година. 

Член 7 
Фондовите за патишта мораат да имаат резерва. 
Републичкиот извршен совет може да определи 

минимален износ на резервата. 
Резервата служи за покритие на расходите 

предвидени со претсметката на приходите и расхо-
дите на фондот во случај на нерамномерно притег-
нување на приходите на фондот, како и за покри-
тие на непредвидените или на недостаточно пред-
видените расходи на фондот. 

Член 8 
Средствата на фондовите за патишта не можат 

да се употребат за други цели, освен за целите 
определени со оваа уредба. 

Члан 9 
Средствата на фондовите за патишта се упла-

туваат на посебна сметка ка] банката. 
Член 10 

Народна Република Србија мож з да оснива 
фондови за патишта на автономните единици. 

II. Намена на средствата на фондовите 
Член 11 

Средствата на фондовите за патишта служат 
првенствено за одржување, реконструкција и мо-
дернизација на патиштата. 

Член 12 
Републичкиот фонд за патишта служи првен-

ствено за финансирање работи на патиштата од 
I и И ред. 

Околискиот фонд за патишта служи првен-
ствено за финансирање работи на патиштата од 
III ред, а општинскиот фонд за патишта за фи-
нансирање работи на патиштата од IV ред. 

Член 13 
Републичкиот извршен совет односно органот 

што тој ќе го определи може за давање средства 
од републичкиот фонд за патишта за работите на 
патиштата од III ред да определи како услов и од 
околискиот фонд за патишта да се обезбеди дел 
од средствата за истата цел. 

Републичкиот извршен совет и народниот од-
бор на око лиј ата, односно органите што тие ќе ги 
определат, можат да го условат трошењето на 
средствата од општинскиот фонд за патишта со 
воведување општински локален данок и местен 
самопридонес и со учество на средствата на месниот 
самопридонес и на општинскиот локален данок во 
изградбата на патиштата што се финансираат од 
општинскиот фонд за патишта. 

Член 14 
Од средствата на фондовите за патишта не 

можат да се исплатуваат: личните и матери;ги-
ните издатоци за водењето и организирањето на 
службата за патишта, личните принадлежпоети ка 
постојниот персонал на управите за патишта, на 
секциите за одржување на патиштата и платите 
на надзорниците на патишта и на патарпте. 
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Издатоците од претходниот став паѓаат на то-
вар на буџетите на административно-територијал-
ните единици кај кои постои служба за патишта, 

III. Средства на фондовите 
Член 15 

Средствата на фондовите за патишта ќе се 
формираат: 

1) од постојаните извори на приходи опреде-
лени со оваа уредба односно со други сојузни 
прописи; 

2) од дотации од буџетите на политичко-тери-
торијалните единици; 

3) од подароци, заеми и од други слични 
приходи. 

Член 16 
Постојаните извори на приходи -на фондовите 

за патишта се: 
1) таксите (државни и општински) што се пла-

ќаат за регистрација на моторни и запрежни патни 
возила според прописите за таксите (тар. бр. 61 
и-62 од тарифата на Законот за таксите); 

2) данокот на промет на транспортни услуги 
на приватните сопственици на патни возила (спо-
ред прописите за таксите и тарифата на данокот на 
промет); 

3) приходите од продадената трева, овошје и 
дрвја од патното земјиште; 

4) паричните крзни поради повреда на сообра-
ќајните прописи и на (прописите за заштита на 
јавните патишта, како и поради оштетување на 
патишта. 

Член 17 
Покрај приходите од претходниот член по-

стојан приход на општинскиот фонд за патишта 
можат да бидат и паричните средства од месниот 
самопридонес ако месниот самопридонес се воведе 
според важечките прописи како приход на тој фонд. 

Член 18 
Раси ©делбата на приходите' од чл. 15 точ. 1 и 2 

на оваа уредба на републичките, околиските и оп-
штинските фондови за патишта се врши со репуб-
личкиот општествен план, со тоа што од приходите 
од таксите на запрежни патни возила да мора да 
се определи најмалку 30% како приход на општин-
скиот фонд за патишта. 

Член 19 
Со републичкиот општествен план може да се 

определи приходите од продадената трева, овошје 
и дрвја од патното земјиште да се уплатуваат во 
оној фонд за патишта од кој се врши финансира-
њето за одржување и реконструкција на патот спо-
ред оваа уредба, а приходите од паричните казни 
поради повреда на сообраќајните прописи да му при" 
паѓаат на фондот за патишта на онаа територијална 
единица чии органи ја донесле одлуката за казната. 

Член 20 
Наплатата на приходите што им припаѓаат на 

фондовите за патишта ја вршат органите опреде-
лени со прописите за одделни видови приходи (за 
таксите, за данокот на промет, за заштита на па-
тиштата и др.). 

.Член 21 
Органите надлежни за наплатата на приходите 

што според оваа уредба им припаѓаат на фондовите 
за патишта, се должни наплатените приходи од 
одделните извори да ги уплатуваат на соодветните 
сметки ка фондовите за патишта на кои тие при-
ходи според важечките прописи им припаѓаат, и 
тоа најдоцна во срок од пет дена од денот на 
извршената наплата. 

Аџо приходите на фондовите за патишта се 
н$цД%£уваат во текот на целата година, органите 
надЛ^Квх! за наплата на приходите се должни на-
илаШ*#ге приходи да ги уплатуваат во фондовите 
з з патишта еднаш месечно, и тоа најдоцна до 5-иот 
во одредот за изминатиот месец. 

Член 22 
Банката ка ј која се водат средствата на фондо-

в и патишта е должна да води в а л е н ц и ј а за 

височината на наплатените приходи на фондовите, 
посебно за секој вид приход. Органот на управува-
њето на фондот за патишта води своја евиденција 
за приходите на фондот врз основа на податоците 
од банката. 

Член 23 
Ако приходите на фондовите за патишта опре-

делени со оваа уредба не се достаточни за одржу-
вање на патиштата, народните републики и народ-
ните одбори на околиите и на општините ќе ја обе-
збедат од буџетите разликата на средствата како 
дотација за фондовите за патишта. 

IV. Управување со фондовите за патишка 
Член 24 

Републичкиот извршен совет, народниот одбор 
на околијата и народниот одбор на општината можат 
деломично или во целост да го пренесат управу-
вањето со фондовите за патишта врз републичките 
управни органи односно врз управните органи на 
околијата и на општината. 

Член 25 
Органот на управувањето на фондот за патишта 

е должен пред почетокот на годината да состави 
предлог на претсметката на приходите и расходите 
на фондот за патишта за наредната, година. 

По истекот на годината органот на- управу ви-
нцето на фондот за патишта е должен да состави 
завршна сметка со извештај за работењето на фон-
дот за патишта. 

Член 26 
Претсметката на приходите и расходите и за-

вршната сметка на фондот за патишта се состг чу-
ваат според прописите за* составувањето на п р е -
сметките на приходите и расходите на буџетските 
фондови односно според прописите за буџетите. 

Член 27 
Претсметката на приходите и расходите на ф о н -

дот за- патишта ја одобрува едновремено со доне-
сувањето на буџетот претставничкото тело на п о ~ ; -
тчко-територи јалката единица на која фондот за 
патишта и припаѓа. 

Член 28 
Средствата на фондот за патишта не можат да 

се трошат пред да се одобри претсметката на при-
ходите и расходите на- фондот. 

Ако до довршувањето на буџетот финансира-
њето се врши врз основа на одлука за временото 
финансирање, од фондот за патишта можат да се 
вршат само расходите што произлегуваат од прет-
ходната година, а не можат да се вршат расходи 
за нови инвестиции. 

Член 29 
Претсметките на фондовите за патишта се из-

вршуваат преку тримесечни планови на приходите 
и расходите. 

Тримесечните^ планови ги донесува надлежниот 
извршен совет односно советот надлежен за ра-
ботите на буџетот на народниот одбор на околината 
или на општината. 

Член 30 
Одобрената претсметка на приходите и расхо-

дите на фондот за патишта се извршува според 
Основниот закон за буџетите, според Уредбата за 
извршување на буџетите и за сметководственото 
работење на државните органи и установи и според 
одредбите на оваа уредба. 

Член 31 
Претсметката на приходите и расходите на 

фондовите за патишта ја извршуваат наредбо-
давците. 

Наредбодавци за извршување на претсметката 
на приходите и расходите на републичкиот и на 
околискиот фонд за патишта се лицата што стојат 
на чело на управната единица врз која е пренесело 
управувањето со фондот односно лицето што ќ® 
го. определи републичкиот Ј^вр^шен совету и довод* 
ние* .одбор иа Околината. 
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Наредбодавец за извршување на претсметката 
на приходите и расходите на општинскиот фонд за 
патишта е секретарот на народниот одбор на оп-
штината. 

Член 32 
Измена на намената на средствата според одред-

бите од пресметка на приходите и расходите на 
фондот за патишта до износот што ќе го определат 
органите што ја- одобруваат претсметката (на фондот 
може да врши наредбодавецот за извршување на 
претсметката на фондот. 

Член 33 
Сметкополагачи по одобрената претсметка на 

фондот за патишта се лицата што се сметкопола-
гачи и за извршувањето на претсметката на при-
ходите и расходите на органот на службата за 
патишта. 

Сметкополагачите ракуваат со средствата на 
фондовите и одговараат за својата работа според 
одредбите за рукувањето со буџетските средства. 

Член 34 
Наредбодавците за извршување на пресмет-

ките на приходите и расходите на фондовите за 
патишта се должни да состават завршни сметки за 
остварените приходи и извршените расходи. 

Завршните сметки нС'. (Фондовите за патишта 
се составуваат во сроковите и на начинот што се 
определени со прописите за составувањето на за-
вршните* сметки на буџетите. 

Член 35 
Каредбодавците и сметкополагачиге за извршу-

вањето на пресметките на приходите и расходите 
на фондовите за патишта ги имаат истите права ц 
должности во поглед на извршувањето на претсмет-
ката на фондот што ги имаат наредбодавците и 
сметкополагачите за извршувањето на претсметката 
на приходите и расходите на државните органи и 
установи. 

Член 36 
Наредбодавците и сметкополагачите на фондо-

вите за патишта се должни да водат евиденција 
за остварените приходи и извршените расходи спо-
ред прописите што важат за извршувањето на бу-
џетот, како и евиденција за остварените приходи 
по видовите приходи на фондовите (чл. 22 од оваа 
уредба). 

Член 37 
Сите уплати и исплати од фондовите за пати-

шта се заклучуваат на 31 декември. 
Член 38 

Контрола на употребата на средствата на фон-
довите за патишта вршат органите определени со 
Основниот закон за буџетите, а во поглед на оства-
рувањето на приходите на фондовите — финанси-
скиот инспекторат. 

V. Завршни одредби 
Член 39 

Употребата на средствата од исплатените такси 
за странски моторни патни возила што влегуваат 
во нашата земја или се транзитираат преку нашата 
земја ќе ја определи со посебна одлука Сојузниот 
извршен совет. 

Член 40 
Преточените на приходите и расходите на фон-

довите за патишта за 1956 година ќе се донесат 
најдоцна до 30 јуни 1956 година. 

Начинот на временото финансирање на товар 
на средствата на фондовите за патишта до донесу-
вањето на нивните претсметки на приходите и ра* 
сходитз за 1956 година ќе го пропише сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Работите на одржување на патиштата од I и II 
ред можат во 1958 година да се финансираат и од 
околиските фондови за патишта. 

Член 41 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа 

уредба ќе донесе, по потреба, сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

Народната репз^блика и народните одбори на 
околиите ќе донесат свои прописи што се предви-
дени со оваа уредба за нејзиното извршување. 

Член 42 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 155 

27 април 1956 година 
Белград 

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

187. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

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

Член 1 
Во Уредбата за оснивање претпријатија и ду-

ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 30/54 и 
47/34), на крајот на ставот 2 од члекот 14 се брише 
точката и се додаваат зборовите: „заради оценка 
дали се исполнети условите од ст. 1 на овој член." 

Член 2 
По членот 67 се додава нов член 67а, кој гласи: 
„Платите и додатоците на работниците и слу-

жбениците што работат на- работите на организа-
ција и надзор над изградбата на нова погонска 
единица што се финансира од средствава на инве-
стиционите кредити ги определува основачот на 
претпријатието или органот што ќе го овласти тој, 
според одредбите од оваа уредба што важат за 
претпријатијата во изградба. 

Одлуката за определување на платите и дода-
тоците според претходниот став, подложува на одо-
брување од републичката комисија за плати во 
стопанството. 

Платите и додатоците на работниците и службе-
ниците определени во смисла на претходните ста-
вови се исплатуваат од средствата од кои се врши 
финансирањето на инвестициите." 

Член 3 
Во членот 80 по ставот 2 се додаваат нови ста-

вови 3 и 4, кои гласат: 
„Спојувањето или припојувањето на претприја-

тијата или на погоните кон задругите односно ком 
задружните сојузи се врши според •посебни сојузни 
прописи. 

Спојувањето или припојувањето на претприја-
тија или потени кон задругите односио кон задру-
жните сојузи можат ла се поништат не се из-
вршени според одредбите на посебните сојузни про-
писи." 

Член 4 
Во членот 82 по с т ^ о т 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Со барањето за одобрување на одлуката на 

работничкиот совет за спојување, припојување или 
за поделба на претпријатието мера да се поднесе 
потврда од надлежниот окружен јаг,ен обвинител 
дека против претпријатијата што се спојуваат, при-
појуваат или делат не е за печи ат а постапка за, сто-
пански престап." 

Член 5 
Во членот 83 се додава апее став 2, кој гласи: 
..Народниот одбор на општината ќе т<$ одбие 

барањето за одобрување на одлуката ра ^а^Отнич^ 
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киот совет за спојување, припојување или за по-
делба на претпријатието ако со барањето не е под-

, несена потврдата од надлежниот окружен јавен 
обвинител според претходниот член." 

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

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

Р. п. бр. 159 
27- април 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

188. 
Врз основа на членот 83 од Законот за држав-

ната управа, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ПРАВНИОТ СОВЕТ 
Член 1 

Во уредбата за Правниот совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/55) членот 2 се менува и гласи: 

„Правниот совет го сочинуваат претседателот 
на Советот, секретарот за законодавство и органи-
зација, секретарот за- општа управа, секретарот за 
работи на правосудството, помошникот на секре-
тарот за општи стопански работи во Сојузниот из-
вршен совет, државните советници што работат на 
правни работи во Сојузниот извршен совет, глав-
ниот правен советник на Државниот секретаријат 
за надворешни работи, како и другите истакнати 
правни стручњаци што ги именува Сојузниот из-
вршен совет. 

Претседателот на Правниот совет го именува 
Сојузниот извршен совет." 

Член 2 
Ставот 1 на членот 4 се менува .и гласи: 
„Седниците на Правниот совет ги* свикува и 

подготвува претседателот па Советот во спогодба со 
секретарот за законодавство и организација. 

На седниците на Советот им претседава прет-
седателот." 

Член 3 # 

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Претседателот на Правниот совет заедно со 

секретарот за законодавство и организација му од-
говара на Сојузниот извршен совет за подготвува-
њето на законите и за работата на изградба на 
уставниот и правниот систем." 

Член 4 
Ставот 1 на членот 5 се менува и гласи: 
„Правниот совет има свој работен одбор, кој го 

починуваат претседателот и членовите на Советот 
според положбата." 

Ставот 5 од истиот член се менува и гласи: 
„Седниците на работниот одбор ги свикува прет-

седателот на Советот во согласност со секретарот 
за законодавство и организација." 

Член 5 
По членот 5 се додава нбв член 5а, кој гласи: 
„Секретаријатот за законодавство и организа-

ција го подготвува материјалот за седниците на 
Правниот совет и на неговиот работен одбор, се 
грижи за извршувањето на заклучоците на Сове-
тот и за Советот ги врши административно-тех-
ничките работи. 

Буџетските средства за работата на Советот се 
обезбедуваат во претсметката на Секретаријатот за 
законодавство и организација." 

Член 6 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Советот д о м у в а свој правилник за работа со 

согласност на Сојузниот извршен совет." 
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Член 7 , 
Членот 7 се менува и гласи: 
„За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижат 

претседателот на Советот и секретарот за законо-
давство и организација." 

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

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

' Р. п. бр. 162 
27 април 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

189. 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 

службеници, а во врска со чл. 11 од Законот з а 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 

ПРО СВЕТИО - НАУЧИ АТ А СЛУЖБА 
Член 1 

Во Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците во просветно-научната служба (.,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/52, 4/54, 11/54 и 1'56) во 
членот 36 ставот 3 се брише. 

Член 2 
Во членот 37 ставовите 3 и 6 се бришат. 

Член 3 
Во членот 43 ставот 7 се брише. 

Член 4 
По членот 45 се додава нов член 45а, кој гласи: 
„На службениците што во срокот од чл. 36, 37, 

41 и 43 на оваа уредба не ќе ја употполнат стручната: 
спрема и не го положат стручниот испит им пре -
станува редовната служба по истекот на тој срок. 

Во случај на потреба, овие службеници можат? 
да се задржат на работите што ги вршеле дотогаш, 
но само како хонорарни службеници и тоа на опре-
делено време." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 163 
27 април 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

190. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон и чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата 
и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО СУДАН 
1. Се отвора Пратеништво на Федеративна На-

родна Република Југославија во Картум (Судан). 
2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 

преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 146 
26 аир ли 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Вукмановић е. р, 
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191. 
Врз основа на чл. 92 ст. 6 од Уредбата за ф и -

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
А е т на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОШ НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ 

1. Републичките заводи за социјално осигуру-
вање ќе им стават на располагање на околиските 
заводи за социјално осигурување, од кераспоред е л и -
те средства на вишоците на приходите над расхо-
дите на фондовите на републичките заводи за со-
цијално осигурување за 1954 година, средства по-
требни за доделување еднократна помош на у ж и -
вателите на лични пензии, фамилијарни пензии и 
на инвалиднини од III група. 

2. Ендократна помош ќе им се додели на у ж и -
вателите на лична пензија и на уживателите н а 

.инвалиднина од III група, како и на уживателите 
'•на фамилии арна пензија, ако личната пензија од-
н о с н о инвалиднина изнесува до 5.500 динари месечно, 
[односно фамилијарната пензија — до 4.500 динари 
'[месечно и ако домаќинството на уживателот не се 
^шдолжува со основен данок на доход од селското 
.стопанство ниту со данок на доход од самостојна 
^професионална дејност, а другите приходи -на ч л е -
н о в и т е на домаќинството, вклучува јќи ги и п р и -
р о д и т е од лична работа, од социјалното осигурување 

од социјалната помош, од стипендии или од 
(•други социјални примања, не го надминуваат изно-
с о т од 4.000 динари месечно по член на домаќин-
с тв ото. 

3. Еднократна помош се доделува во износ од: 
а) 3.000 динари — на уживателите чи ја лична 

пензи ја или инвалиднина изнесува до 5.000 динари 
Месечно, односно чи ја фамили јарка пензија изне -
с у в а до 4.ООО динари месечно, ако членовите на до-
• маќинствота немаат никакви приходи од точ. 2 на 
оваа одлука; 

б) 2.500 динари — на уживателите ч и ј а лична 
тензи ја или инваалиднина изнесува над 5.000 до 
6.500 динари месечно, односно ч и ј а фамили јарни 
тензи ја изнесува над 4.000 динари до 4.500 динари 
месечно ако членовите на домаќинството немаат ни-
какви приходи од точ. 2 на оваа одлука; 

в) 2.000 динари — на уживателите нија лична 
пензија или инвалиднина изнесува до 5.500 динари 
месечно, односно чија фамилијарна пензија изнесува 
•до 4.500 динари месечно, ако вкупните други приходи 
на членовите на домаќинството, вклучувајќи: ти и 
приходите од лична работа, од социјалното осигуру-
вање и од социјалната помош, од стипендии и л и 
од други социјални примања, не го надминуваат 
износот од 4.ООО динари месечно по член на дома-
ќинството. 

4. Во приходите на домаќинството од точ. 2 
на оваа одлука не се засметуваат: додатокот на де-
ца, инвалидските ггоинадлежности според прописи-
те за воените инвалиди од војните, како ни пензи-
јата односно инвалиднината на лицето кому што се 
доделува еднократна помош. 

При оценката дали домаќинството има приходи 
подложни на данок, кои лица влегуваат во бројот 
на членовите на домаќинството на ужисателот на 
пензијата односно иквалиднината, како и кои лица 
се сметаат за роднини на уживателот при одреду-
вањето на тие приходи, согласно ќе се применуваат 
соодветните одредби од Уредбата за додатокот на 
деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 1/56). 

Како членови на домаќинството, чии други при-
ходи, вклучувајќи ги и приходите од лична работа, 
Од социјалното осигурување и од социјалната по-
мош, од стипендии или од други социјални прима-
њ а то условуваат доделувањето на еднократна по-
мош односно износот на таа помош, и на кои се 
делат тие приходи на домаќинството, се сметаат: 
уживател от на пензијата или инвалиднината, него-

виот брачен другар и, децата (родени, усвоени, си-
рачиња, пасиноци и внучиња) к а к о и родителите, 
очувот и маштеата, дедото и бабата — на у ж и в а -
те лот на пензијата односно на инвалиднината . и н а 
неговиот брачен другар. 

Во износот на пензијата односно на инвалид-
нината од тон. 2 на оваа одлука засметано е и зго-
лемувањето на пензијата односно на инвалиднина та' 
од 500 динари месечно според Уредбата за наголе-
мување на платите, на наградите на учениците во 
стопанството, на инвалидските принадлежности, на 
пензиите, на инвалиднини!^ и на додатокот на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/55). 

5. Еднократната помош ќе ја доделуваат околи-
ските заводи за социјално осигурување според по-
стапката предвидена за решавање за правото на 
пензија, а на барање од уживателот со доказ за 
имотната состојба на неговото домаќинство. 

При донесувањето на решение за еднократна 
помош заводите се должни да ти користат доказни-
те средства за имотната состојба што ги поднеле 
уживателите заради остварување на правото на 
'додаток на деца, на правото на времен додаток и^ 
на правото на заштитен додаток кон законската 
пензија . 

Како доказ за постоење или за непостоење на 
други приходи подложни на данок, освен доходот 
од селското стопанство и на приходите од самостој-
на .професионална дејност, како и за приходите од 
л и ч н а работа или од социјални примања на ч л е -
новите на домаќинството, заводите ќе ја користат 
писмената из ј ава што ќе ја даде уживателот Под 
материјална и кривична одговорност к а ј н а д л е ж н и -
от завод односно неговиот орган, на образецот што 
ќе го пропишат републичките заводи за социјално 
осигурување. 

6. Еднократната помош ќе им се додели на у ж и -
вателите на кои правото на пензија им е признаено 
и л и ќе им биде признаено за месец април 1956 го-
дина. 

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

P. п. бр. 138 
26 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

192. 
Врз основа на одредбите од главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А П Р О Д О Л Ж У В А Њ Е В А Ж Е Њ Е Т О НА ВРЕМЕ-
НАТА ОДЛУКА ЗА РЕДОВНИОТ И ЗАТЕЗНИОТ 

ИНТЕРЕС 
1. Се продолжува важењето и во 1956 година 

на Времената одлука за редовниот и затезниот ин-
терес („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 57/54 и 31/55) 
со измените предвидени во Одлуката з а интересната 
норма на краткорочните кредити на селскостопг.н-
ските установи со самостојно финансирање и на сел-
скостопа,ноќите алотеки („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 19/55). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

P. п. бр. 126 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен сокет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вушшновиќ, е, р. 
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193. 
Врз основа на ст. 4, одделот 7, главата XVII на 

Сојузниот општествен »план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ОД НЕКОИ СТРУКИ ОД ОБВРСКАТА ДА 
ИЗДВОЈУВААТ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА САМО-
СТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ, ВО КОРИСТ НА ОП-

ШТИНСКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
1. Специјализираните трговски претпријатија 

што се регистрирани за промет на нафта и нафтини 
'деривати, жита, сурови кожи, волна и памук или 
ва откуп и промет на отпадоци, се ослободуваат од 

обврската предвидена во ставот 3 одделот 7 главата 
XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година 
во корист на општинскиот инвестиционен фонд да 
уплатуваат 50°/о од средствата за самостојно распо-
лагање, што тие претпријатија ќе ги формираат во 
1956 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист ка ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 145 
26 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

194. • 
Врз основа на чл. 5, 6, 19, 102, 114 и 116—118 

од Уредбата за данокот на доход (.,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ Л! ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

НА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 
1956 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за нормите на данокот на до-
ход за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/56) во одделот IV точката 3 по зборовите: 
^лозови на Југословенската лотарија" се додаваат 
зборовите: „и на други лозови". 

на даночната основица 
над Динари 

2. Во оделот IV точката 6 текстот и скалата на 
данокот под б) се менуваат и гласат: 

„5) на приходите остварени со вршење на која 
и да е услуга што и' претходи на изработката на 
инвестициони програми, на приходите остварени 
со изработка и разработка на инвестициони про-
грами, на приходите остварени со вршење на ко;'а 
и да е услуга што и' претходи на изработката на 
проекти, на приходите остварени со изработка и 
разработка на проекти, како и на приходите г -
стваре-ни со вршење на други услуги што спаѓаат 
во основната дејност на стопанските организации 
од чл. 123 на Уредбата за .расподела на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/56): 

се плаќа па име данок 
7.000 дин. 20% ОД 

7.ООО 15.000 1.400 + 30% п износот над 7.000 до 15.000 динари 
15.000 30.000 3.800 -f 40% 9, » » 15.000 „ 30.000 
30.000 50.000 9.800 + 50°/о „ »» » 30.000 „ 50.000 ' „ 
50.000 70.000 19.800 + 60% „ » it 50.000 „ 70.000 
70.000 100.000 31.800 + 70% „ if 70.000 „ 100.000 

100.000 52.800 + 80% 100.000 „ 
Како приходи на кои се плаќа данок според 

Претходните ставови се сметаат и приходите од 
изработка на економски, технички и хемиски ана-

лизи, на упатства и слични елаборати за непосред-
аните погреше на одделни стопански организации, 
'Јоргани или установи, ако тие анализи и упатства 
не претставуваат авторски дела. 

Данокот според предните норми се плаќа спре-
ма височината на приходите остварени по еден до-

говор. Ако за една работа се склучени повеќе до-
говори, данокот се плаќа според височината на 
!ђриходе?е по сите договори за една работа." 

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на вле-
гувањето во сила, со тоа при утврдувањето на да-
ночната норма да се земаат во обѕир и приходите 

што се исплатени по еден договор односно по еди а 
работа пред влегувањето во сила на оваа одлука 
и така утврдената норма да се применува на при-
ходите што ќе бидат исплатени по влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 124 
24 април 1956 година 

Белгра т 
Сојузен извртен со кет 

Секретар, Потпретседател. 
Велико Зексг;.;:':, е. р. Сгс^тоз^р Вукманом?!?';, е р. 

195. 
Врз основа на чл. 51 ст. 4 од Уредбата за ра-

.споделба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
'Сојузниот извршен севет донесува 

О Д Л У К А 
А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ГА"Ш5ТЃ|!БАТА НА СРЕДСТВАТА Л ^ Ш Ш -
СТОЈКО РАСПОЛАГАШЕ ШГСТОПАДЅЗВДТЕ 
^ . - дРГАНИЗАЦМИ 

1. Во Одлуката за употребата на средствата за 
самостојно располагање на стопанските организации 
[{„Службен ЛИЈСТ на ФНРЈ", бр. 35/56) точките I и II 
бе менуваат ц гласат: 

дЈЃ. Од средствата за самостојно располагање 
ги плаќа: ' 

^ Ш ану***3^^ долгорочните кредити земени 
поднело® да се отпатуваат од средствата за само-
т н о #1 №№&Ш>е; 

,̂ 2) износот на учеството на инвеститорот ;_,о тро-
шоците за инвестициите што се финансираат од 
општествените инвестициони фондови кога стоп? гу-
ската организација е инвеститор; 

(2 ) кусокот што настапува во врс рѓа со р - о д у - • 
вашето или со продажбата на основни средеа?.: 

(3) непокриениот дел на законските с г го-
га стопанската организација не ќе собори доста-
точно добивки за покритие на законските обврски 
од добивката, ако TOI дел не мож - та да го истине 
од средствата на својот резервен фо тд; 

О Ј делот од членарината и од придонесот зи. ко-
морите и стручните здруженија над • износите тито 
според сојузните прописи паѓаат на товар на ма-
тери] алните трошоци; 

(В) разликата на издатоците за дневници за слу-
жбени патувања и преместувања, за трошоци на 
селидбата, патгш паушали, теренски додатоци и 
километража меѓу височината определена со про-
писите и височината определена со правилникот 
на стопанската организација, ако со тарифниот 
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правилник е определен поголем износ на тие 
издатоци; 

7) казните за прекршоци и стопански престапи; 
{§) негативните разлики на платените договорни 

казни, пенали и затезни интереси; 
ф изгубената капара, откажницата, како и н а -

доместоците на штетата според одлуките на судот; 
10) стипендиите на студентите и учениците на 

средни училишта, надоместоците на платите што 
им се даваат на работниците и службениците з а 
време додека стручно се оспособуваат или се усовр-
шуваат, без оглед на тоа дали теа оспособување или 
усовршување се врши во самата стопанска органи-
зација или надвор од неа, во земјата или во стран-
ство, трошоците за стручното оспособување или 
усовршување на работниците и службениците што 
го организира претпријатието, стручното здружение 
или комората, како и надоместокот на платите, 
дневниците и другите трошоци во врска со пола-
гањето на стручни испити на работниците и слу -
жбениците ; 

И ) придонесот за социјално осигурување пора-
ди пораст н а бројот и траењето на болувањата п о -
ради недостаточно спроведени здравствени и т е -
хнички мерки (додаток на придонес); 

12) гаранциите за извоЗно-увозното работење. 
Од средствата за самостојно располагање сто-

панската организација депонира гарантни износи по 
заемите за инвестиции, по кредитите за дополнител-
н и обртни сие д ств а и по краткорочните кредити.-

И." Стопанската организација може средствата 
з а самостојно^аспоЈгагање да ги употреби: 

'ЈУ"за*о^ртни средства; 
за инвестициони цели; 

3} за зго л е а д ѕ а њ Г на "средствата на резервниот 
фонд ; 

за други стопански цели, како што се: за 
стопански инвестиции во заедница со други сто-
пански и општествени организации; за депонира-
њ е на гарантни износи по заемите за инвестиции, 
по кредитите за дополнителни обртни средства или 
п о краткорочните кредити за сметка на други сто-
пански организации или за сметка на народните 
одбори, за запишување заеми за стопански цели н а 
политичко-територијалните единици, за осигурува-
њ е за ризици што не се предвидени со сојузните 
прописи како задолжителни, за давање награди за 
техничко усовршување и за рационализации; 

f5)6 за трошоци за реклами во височина од 10So 
од 'фактурираниот износ ако со други сојузни про-
писи не е определено трошоците за реклами во 
целост да паѓаат на товар на материјалните тро-
шоци; 

Г6> за станбена изградба и за изградба на други 
објекти од општествениот стандард било самостојно 
било посредно преку локалните фондови со уплата 
во тие фондови или со давање заеми на овие 
фондови; за станбена изградба и за изградба на 
други објекти од општествениот стандард во заед-
ница со други стопански или општествени органи-
зации; 

1*7) за трошоци на превозот на прехраноени про-
дукти и за трошоци за огрев на работничко-слу-
жбечичките ресторани или мензи; 

.. 8) за целите на стручно и културно образование 
на кадрите и за други цели што не се во спротив-
ност со дејноста на стопанската организација, како 
што се: трошоци за репрезентација, давање прило-
зи на општествените организации за зтоапрѕдувањв 
на науката и техниката, за хумани, социјални, кул-
турни и фискултурни цели, за давање при пози за ор-
ганизацијата на предавничката обука, за ПАЗ 
и ел.; , 

- 91 за внесување во инвестициониот фонд на за -
другата основачот, ако претпријатието или дуќанот 
го" ссповсла земјоделска задруга." 

2. Во точката IV ставот 3 се менува и гласи: 
„Внесувањето на средства во фондовите стопан-

ската организација го врши само врз основа на 
периодичните пресметки и завршната сметка." 

Во ставот 6 текстот: „по одобрението н а годи-
шната завршна сметка" се брише и се става текст: 
„по применето решение за дадената согласност на 
годишната завршна сметка". 

, По ставот 6 се додава нов став 7, ко ј гласи: 
„По исклучок, стопанските организации; што са-

мите ј а вршат распределбата на доходот односно на] 
добивката на плати и ка (средства за самостојно р а -
сполагање, можат средствата за самостојно распола-
гање да ги трошат во текот на годината з а целите 
ед точ. И на оваа одлука во височина и ."кажана па 
периодичните пресметки." 

Ставот 7 ко ј станува став 8-се менува и гласи: 
„Ако работничкиот совет на стопанската орга-

низација одлучи делот од средствата наменет за 
плати да се внесе во средствата за самостојно р а -
сполагање врз основа на периодичните пресметка 
стопанската организација може овие средства да 
ги троши во текот н а годината и з а целите од точ -
к а т а II на оваа одлука. Во тој случа ј стопанската 
организација е должна да обезбеди евиденција на 
вака издвоените средства, како ' и евиденција на 
нивното трошење." 

Ставот 8 станува став 9. 
3. Во точката V ставовите 2 и 3 се менуваат и 

гласат:. . 
„Одделни одлуки за употребата на средствата 

за самостојно располагање за целите од точката !, 
освен издатоците под 7—9, и точката II од оваа од -
лука , донесува работничкиот совет н а стопанската 
организација. 

Со правилата на стопанската организација мо-
ж е да се предвиди управниот одбор или директорот 
на стопанската организација да донесе одлука за 
употребата на средствата за самостојно располагање 
во смисла на претходниот став, било за определени 
камени било за одделни намени до определената 
височина." 

4. Точката VII се менува и гласи: 
„VII. Средствата формирани како инвестицио-

ни фондови во трговските и угостителските прет-
пријатија и дуќани до објавувањето на оваа одлука 
се сметаат како средства з а самостојно располагање 
на тие претпријатија и дуќани." 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист н а Ф Н Р Ј " . 

P. п. бр. ПЗ 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

196. 
Врз основа на чл. 135 од .Уредбата за р а з -

делба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА' 
НОВ1ШСКО-ИЗДАВАЧКИТЕ И ТЈА ИЗДАВАЧ-

КИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ' 
ПОД новинско-из д ав ачки претпријатија се 

п!К£ азрираат_ оние стопански организации на кои 
а т а ^ ^ претежната стопанска дејност им е 

и ^ ^ а њ е весници, а под "издавачки гшеттфиЈатија 
се. подразбираат оние стопански организации " н а 
кои основната и претежната стопанска дејност им 
е издавачката дејност според Одлуката за видови-
ЅГтт-гЛ^ издавачката дејност („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 57/55). 

Новинско-исдавачките и издавачките прет-
пријатие а та вршат расподелбата на вкупниот при-
ход според одредбите од Уредбата за р а с п о д е л а на 
вкупниот приход на стопанските организации, ако 
со оваа одлука не е определено поинаку* 
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Новинско-издавачките и издавачките претпри-
јатија кои во свој состав имаат печатница книго-
зрзници и други помошни погони што и' служат на 
нозинско-издавачката и на издавачката дејност, го 
вршат единственото пресметување и расподелбата 
на вкупниот приход според инструментите' и од-
редбите што важат за издавачката" дејност. 

3. По од бива! be делот од добивката што му од-
говара на сојузниот данок на »добивка и по одби-
вање на законските обврски од добивката иовин-
ско-издавачките и • издавачките претпријатија го 
утврдуваат процентот на издвојувањето за плати 
од добивката, според одредбите на чл_47 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации. 

Од добивката што ќе преостане по издвојува-
њето на делот за плати од добивката во Смисла на 
претходниот став, се издвојува за средства за са-
мостојно располагање иа претнѕчјатие^о дел во 
процент што го одредува народниот одбор на око-
лината во која е седиштето на претпријатието в^ 
границите на процентите определени во ставот 2 
одделот 5 главата XVII на Сојузниот општествен 
план за 1956 година. 

Остатокот по издвојувањето на делот за сред-
ствата за самостојно располагање на претпријати-
ето во смисла на претходниот став, им припаѓа во 
еднакви делови на општествениот инвестиционен 
фонд на еко ли јата и на буџетот на околната . 

4. Од делот на добивката што му одговара на 
сојузниот данок на добивка издавачките прет-
пријатија издвојуваат дел за фондот за унапреду-
^ањГШ""издавачката^ дејност во „височина што ќе 
3 f L - P i i E * л у б л и ч к и с т ИЗВРШЕН совет. Остатокот 
на овој дел од дс^ивката*"издаМчќите претприја-
тија го внесуваат во својот инвестиционен фонд. 

5. Формирањето и расподелбата на вкупниот 
приход на продавниците на- новинско-издавачхите 
и на издавачките претпријатија се -врши според 
одредбите на чл. 101 од Уредбата за расл оде лба на 
вкупниот приход на стопанските организации. 

Остатокот од рабатот по покритието на изда-
тоците од чл. 101 ст. 2 од спомнатата уредба прет-
ставува добивка на претпријатието која се распо-
делува според одредбите на точ. 3 од оваа одлука. 

6. Новинско-издавачките претпријатија можат 
своите изданија да им ги даваат во комисиона пос-
дажба со провизија врз основа на посебно склуче-
ни договори на стопанските и општествените ор-
ганизации и на земјоделските задруги, како и на 
приватни - лица-колпортери, што не се во работен 
однос со претпријатието, да ја вршат оваа коми-
сиона продажба со провизија, како самостојно про-
фесионална дејност. Кога новинско-издавачките 
претпријатија ги продаваат своите изданија преку 
продавачи што се во редовен работен однос со прет-
пријатието, платите на овие продавачи се регулиогат 
со меѓусебен договор. 

^ 7. Како плати во смисла на чл. 31 точ. 5 од 
Уредбата за раоподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации се сметаат хонорарите 
исплатени на постојаните и повремените внатре-
шни и надворешни соработници за сите видови ра-
кописи објавени во весниците и во списанијата ако 
овие хонорари произлегуваат од односи што прет-
ставуваат "основ за права од социјалното осигуру-
вање. 

8. Вредноста на примероците иа одделни изда-
нија на нсвинско-издавачките и на издавачките 
претпријатија што им се доставуваат на весниците 
и на списанијата заради библисгрг.г>стш осгпсгра-
дни и евентуален приказ, влегува во целост во 
материјалните трошоци. 

Во материјалните трошоци на новинско - изда-
вачките и на издавачките претпријатија влегува 
и вредноста на примероците што им се даваат на 
одделни работници и службеници на претпријати-
ево заради користење при редовната работа, како 
и уобичаеииот број примероци што на носителите 
на авторското право им се даваат на лична упо-
треба. Ј 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 122 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

197. 
Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распс-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56) и одде-
лот 4 став 2 и одделот 6 главата XVII 'на Сојузниот 
општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСЛО ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА .ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I. Расподелбата на вкупниот приход на прет-

пријатијата во состав на Заедницата на Ју гос л свет-
ските железници се врши според одредбите од . 

.Уредбата за расподелба на вкупниот приход на -
стопанските организации, ако со оваа одлука не е 
определено поинаку. 

II. Во материјалните и режиските трошоци на 
претпријатието во состав на Заедницата на Југо- ' 
словенските железници влегуваат, покрај издате-««] 
ците предвидени во чл. 18 од Уредбата за расподела ' 
ба на вкупниот приход на стопанските организа-
ции, уште и: 

1) придонесот на претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските железници за по-
критие на расходите на дирекциите и на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници спо-
ред чл. 67 од Уредбата за организацијата, иселу-
вањето и управувањето со Југословенските ж е л е з -
ници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/53), како и. 
издатоците за курсеви на кои се врши подготву-
вање и стручно оспособување и усовршување на! 
кадрите за потребите на Југословенските железа 
ници; 

2) издатоците за храна на извршниот персо-
нал што работи на расчистување на пруга по еле-
ментарните непогоди и несреќи. 

III. Издатоците за дневници, патни паушал и vt 
теренски додатоци за замени и непомагања и за 
километража (надоместоци за зголемените трошевте 
п^и патувањето на возниот и локомотивскиот персо-
нал) се признаваат како материјални трошоци, и 
тоа: 

1) за дневници, патни паушал и и теренски до-
датоци — до височината и под условите под Kort 
трошоците за службени патувања на работниците 
и службениците и на другите стопански организа- 1 

ции се признаваат како материјални трошоци: 
2) за замени и непомагања — во износи опре-

делени со тарифниот правилник:, а најмногу 75% од 
соодветната височина на дневницата за службени 
патувања; 

3) за километража — во износи определени 
со тарифниот правилник, и тоа најмногу до 25 ди-
нари по час за машкиов од ачите и за огнарите а 
за другиот персонал до 20 динари по час, за сето 
веземе поминато надвор од домицилот од поаѓа-
њето до враќањето според возниот ред со приго-
твувањето и со завршната служба ка ј возот. 

IV. Како плати на претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските железници во сми-
сла на -чл. 31. од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации се при-
знаваат и следниве издатоци: 

1) издатоци за прекувремена работа во желез- ' 
ничките транспортни претпријатија во височината 
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и под условите што се предвидени со прописите за 
платите на работниците и службениците на желез-
ничките транспортни претпријатија; 

2) надоместоци на лицата што стручно се оспо-
собуваат или се усовршуваат во земјава за потре-
бите на железничките транспортни претпријатија. 

- Вкупниот износ на надоместоците од точката 
2 на. претходниот став го определува Управниот 
одбор на Генералната дирекција на Југословенски-
те железници со согласност на сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

V. Покрај издатоците предвидени во чл. 39 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, сите претпријатија во 
состав на Заедницата на Југословенските желез-
ници издвојуваат како законска обврска од добив-
ката и придонес за фондот за наградување на пер-

, соналот на дирекциите и на Генералната дирек-
ција на Југословенските железници, и тоа во4 про-
цент што го определува Управниот одбор на Гене-

,; ралната дирекција на Југословенските железници 
(Од лу ка за платите на службениците и работии-
7Јите на работа во дирекциите и во Генералната ди-

' рекција на Југословенските железници — „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 19/54). 

VI. Од остварената добивка на железничките 
t транспортни претпријатија по одбивање делот на 
, добивката што му одговара на сојузниот данок на 
( добивка и кој се внесува во инвестициониот фонд 
{ на Заедницата на Југословенските железници и по 

одбивање на законските обврски од добивката, се 
* издвојува 23% за плати од добивката. 

VII. Железничките транспортни претпријатија 
не издвојуваат, од добивката придонеси за опште-

( ствените инвестициони фондови на политичкоте-
ѓ риторијалните единици. 

VIII. Од остваренава добивка по издвојувањето 
< &а плати од добивката на железничките транспортни 
( претпријатија се издвојува 48% за средства за са-

мостојно располагање на железничките транспортни 
' претпријатија. 

IX. Управните одбори на дирекциите на Југо-
. Словенските железници можат да вршат усмерува-
, н>е на трошењето на средствата за самостојно рас-

полагање на железничките транспортни претпои-
• Затија во-состав на дирекциите, а најмногу до 50% 

'од тие средства за потребите на железничките 
транспортни претпријатија. 

X. Делот на добивката што според чл. 52 ст. 
2 од Уредбата за росподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации им припаѓа на буџе-
тите на околиите се распределува на буџетите на 
околиите спрема остварените плати на работниците 
и службениците според тарифните правилници на 
единиците и на погоните на претпријатијата во 
состав на Заедницата на Југословенските железни-
ци ка .подрачјето на тие околии. 

XI. Издатоците за премии за заштеда на гориво 
и мазиво во железничкиот сообраќај се признаваат 
за 1956 година како плати што се издвојуваат од 
вкупниот приход пред утврдувањето на добивката 
и се исплатувала Ј спрема правилникот за премиите 
за заштеди на гориво и мазиво што го донесува 
Управи::ст одбор на Гон* е д н а т а дирекција на Ју-
гословенските железници. 

Височината на овие издатоци не може да го 
премине износот што се добива со примена на опре-
делениот процент врз вкупно исплатените плати 
според тарифниот правилник на железничките 
транспортни претпријатија во текуштата година. 
Овој процент претставува однос меѓу вкупно испла-
тените премии за гориво и мазиво и вкупно испла-
тените плати според тарифниот правилник на сите 
железнички транспортни претпријатија во изми-
натата година, 

ХП. Со влегувањето во сила на оваа одлука. 
прос v.ny^a да важи Одлуката за расходелба на вку-
пниот приход на железничките транспортни прет* 

прифатија (.»Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55). 

XIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 119 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

198. 
Врз основа на чл. 135 од Уредбата за рлсиз-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ, бр. 10/56) и одде-
лот 4 и 6 главата XVII на Сојузниот општествен гога 
за 1956 година, Сојузниот извршен совет дон^г/^а 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕ-

ЛЕФОНИ 
I. Расподелбата на вкупниот приход на прет-

пријатијата во состав на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони (во натамошниот текст: ПТТ 
претпријатија) се врши според одредбите од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации, аќо со оваа одлука не е опре-
делено поинаку. 

II. Вкупниот приход на ПТТ претпријатија се 
состои од приходите според поштенско-телеграф-
ско-телефонската тарифа и од приходите предви-
дени во членот 12 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации. 

Приходите според ПТТ тарифа ги расподелува 
Управниот одбор на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните на начинот пред-
виден^ со правилата на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните. 

III. Во материјалните трошоци на ПТТ прет-
пријатија влегуваат, покрај трошоците наведени 
во чл. 18 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации, уште и: 

1) трошиците за превоз во јавниот градски со-
обраќај на службениците што вршат доставување 
на поштенски пратки и телеграфско-телефопски 
соопштувања, како и трошоците за превоз на ра-: 
ботниците што работат на одржување на средствата 
на телеграфско-телефонските врски и на претплата 
ничките постројки; 

2) издатоците во паушален износ до 500 динари 
месечно како надоместок на одделни работници и 
службеници за одржување на превозните средства' 
што се лична сопственост на работниците и слу-
жбениците, кога ги употребуваат при достава на1 

поштенски пратки и телеграфско-телефонски со-
општувања, како и за одржување на воздушните 
линии; 

3) придонесите за фондовите "од 'кои се дава 
надоместок на штетата настаната на телеграфско-
телефонските линии поради елементарни непогоди 
(чл. 75 ст. 2 од Уредбата за организацијата, иселу-
вањето и управувањето со Југословенските пошти,' 
телеграфи и телефони — „Службен лист на ФНРЈ",-
бр. 53/53); 

4) издатоците за службена облека и обувки 
според прописите што ги донесува Управниот од-
бор на Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните со согласност од сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите; 

5) придонесот за покритие на расходите на Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните и на посебните единици во смисла на 
чл. 90 од Уредбата за организацијата, иселувањето 
и управувањето со Југословенските пошти, теле-
графи и телефони, како и издатоците за Курсеви 
со кои се врши подготвување и стручно оспособу-
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вање на кадрите за потребите на ПТТ претпри-
јатија. 

IV. Височината на дневниците, на километра-
жа.та, на теренските додатоци и на паушалите, како 
и условите под кои овие издатоци се признаваат во 
материјалните трошоци на ПТТ претпријатија, се 
пропишуваат за ПТТ претпријатија со посебни со-
јузни прописи. 

V. Како плати на работниците и службениците 
на ПТТ претпријатија според чл. 31 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации се признаваат уште и: 

1) платите на договорните поштари и договор-
ните селски поштари спрема Правилникот за регу-
лирање на работните односи со лицата што вршат 
поштенска, телеграфска и телефонска служба врз 
основа на договор („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/54); 

2) платите на чистачките со неполно работно 
време; 

3) платите на службениците на народните од-
бори што поштенско-телеграфско-телефонската 
служба ја вршат врз основа на договор; 

4) надоместоците на лицата што стручно се 
оспособуваат или усовршуваат во земјата за по-
требите на ПТТ претпријатија. 

Височината на износот на надоместоците од тон. 4 
на претходниот став во вкупен износ за сите ПТТ 
претпријатија ја "определува Управниот одбор на 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните со согласност од сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите. 

.VI. Покрај издатоците според чл. 39 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации, ПТТ претпријатија го подмиру-
ваат како законска обврска од добивката и придо-
несот на фондот за наградување на службениците 
и работниците на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните и на посебните 
единици (точ. 10 од Одлуката за платите на слу-
ж б е н и в е и работниците на работа во Генерал-
ната дирекција на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони и- во одделните единици — 
..Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54). 

VII. Од остварената добивка на ПТТ претпри-
јатија, по одбивање делот што одговара на сојуз-
ниот данок на добивка и кој се внесува во инве-
стициониот фонд на заедницата, како и по одби-
вање на законските офзрски од добивката, се из-
двојува дел за плати од добивката во износ од 
21% од овој дел на добивката. 

VIII. ПТТ претпријатија не издвојуваат од до-
бивката' придонес за општествените инвестициони 
Лондови. 

IX Од остварената добивка по издвојувањето 
на делот за плати од добивката ПТТ претпријатија 
издвојуваат дел за средствата за самостојно ра-
сполагање — во износ од 45% од овој дел на до-
бивката. 

X. Добивката што според чл. 52 ст. 2 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации им припаѓа на буџетите се ра-
споделува на буџетите на околиите спрема испла-
тените плати на работниците и службениците на 
ПТТ претпријатија и на посебните единици на 
подрачјата на тие околии. 

XI Со влегувањето во сила на оваа одлука 
•престанува да важи Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход 'на претпријатијата во состав на 
Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист па ФНРЈ", бр. 36/55). 

ХИ Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ке се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 120 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Оековтар Потпретседател, 
g f & a o Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. р 

199. 
Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Вкупниот приход на заедниците на електро-
стопанските претпријатија е износот на разликата 
меѓу цените по тарифата според кои заедниците 
им ја продаваат електричната енергија на потрошу-
вачите и цените според кои заедниците ја купуваат 
електричната енергија од претпријатијата во нивни-
от состав и од претпријатијата надвор од нивниот 
состав, како и приходите од чл. 12 тон. 2—13 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации. 

Утврдувањето и расподелбата на вкупниот при-
ход ка заедниците на електростопанскиге претпри-
јатија се^ вршат според одредбите од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации, со отстапувањето предвидено со оваа 
одлука.' 

И. Од остварената добивка на заедницата на 
електростопанските претпријатија се издвојуваат: 

1) сојузниот данок на добивка; 
2) средствата што служат за покривање на за-

губите настанати поради зголемените трошоци на 
производството на електрична енергија поради не-
достаток на вода, како и другите издатоци што се 
сметаат како законски обврски од добивката според 
чл. 39 од Уредбата за растаде лба на в ку пг иот при-
ход на стопанските организации; t 

3) средствата за фондот за ' наградување за 
спремност на електроенергетските постројки; 

4) платите од добивката на работниците и слу-
жбениците на заедницата; 

5) средствата за самостојно располагање на за -
едницата. 

Остатокот на добивката по намирување на из-
датоците според претходниот став, се распределува 
на претпријатијата здружени во заедницата, на на-
чинот определен со статутот на заедницата. 

III. Од остварената добивка на заедницата на 
е ле ктростоп анексите претпријатија не се врши из-
двојување за општествените инвестициони фондови 
и за буџетите. 

IV. Добивката што им припаѓа на прети;-:Маги-
јата здружени во заедницата врз основа на распо-
делбата според точ. II од оваа одлука, не подле-
жува на повторно оданочување со сојузниот данок 
на добивка. 

V. Средствата за резервниот фонд на заедница-
та, за плати од добивката на работниците и слу-
жбениците на заедницата, за фондот за н а з а д у -
вање за спремност на електроенергетските построј-
ки и за средствата за самостојно ра спол гранче на 
заедницата се остваруваат со примена ил определени 
проценти врз добивката на ззед^т-^з^л -е-"-----^е 
на данокот на добивка. 

Процентите од претходниот етев за с::*ој 'фонд 
односно средства посебно како и пимента на тие 
'фондови во рамките на постојните прописи ги 
определува управниот одбор на Заедницата ка ју-
гословенското електростопанство во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работи па фи-
нансиите, и тоа за секоја заедница на електросто-
панските претпријатија посебно. 

Од резервниот фонд на заедницата се "покри-
ваат и загубите настанати поради зголемените тро-
шоци на производството на електрична енергија 
поради недостаток на вода. 

VI. Начинот и основите за наградување на ра-
ботниците и службениците на претпријатието за 
спремност на електроенергетските постројки се 
утврдуваат со правилникот за наградување на ра-
ботниците и службениците за спремност v. а електро-

Четврток, 3 мај 1956 
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енергетските постројки, што го донесува управниот 
одбор на заедницата. 

VII. Заедниците на електроетопанските прет-
пријатија плаќаат придонес за покритие на потре-
бите на Заедницата на југословенското електросто-
панство во износи што ги определува управниот 
одбор ка Заедницата на југословенското елекросто-
панство со согласност на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите. 

О ЈОЈ придонес заедниците го плаќаат од вкуп-
ниот приход пред утврдувањето на добивката. 

УШ. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за раеподелба на 
вкупниот приход на заедниците на електростопан-
ските претпријатија („Службен лист иа ФНРЈ", 
бр. ЗС/55). 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето ЕО „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 121 
24 април 1956 година 

Еелг-гд 

Сојузен извршен совет 

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

200. 

Врз основа на чл. 53 ст. 1, чл. 56 и 145 ст. 1 од 
Уредбата за распаделба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 10/56), Сојузниот извршен совет донесува -

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА 
ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ТУРИСТИЧКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА ШТО ИМААТ СООБРАЌАЈНИ 
СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ТУРИСТИ 

1. Туристичкото претпријатие што има на упра-
вување сообраќајни средства, може дејноста на 
вршење услуги на туристите со тие сообраќајни сред-
ства да ја издвои во посебен погон за кој ќе виши са-
мостојно пресметување. на вкупниот приход. 

2. Ако туристичкото претпријатие, во смисла на 
одредбата од претходната точка, ја издвои дејноста 
на вршење услуги на туристите со сообраќајни сред-
ства во посебен погон, пресметувањето и расподела 
бата на вкупниот приход за овој погон ќе се врши 
на начинот и според економските инструменти што 
важат за стопанските организации од гранката на 
сообраќајот (поморски, речен, езерски и патен) спо-
ред видот на превозните средства со кои се врши 
превозот на туристи. 

3. Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите да може да ги пропишува 
начинот и условите за издвојување па сообраќајните 
Средства на4 туристичките претпријатија во посебен 
погон во смисла но оваа одлука како и да дава 
упатство за расподела на вкупниот приход на овие 
погони. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. ц. бр. 153 
26 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

201. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54,~ 32/54, 54/54 и 
14/55) и точ. VI од Одлуката за депонирање гаран-
тни износи од страна на даваните на гаранции по 
краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 

ЗАГУБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛСКОСТОПАН-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Народната банка ќе им даде на селскосто-
панските имоти и на оние земјоделски задруги на 
кои им е доделено земјиште од селскостопанскиот 
земјишен фонд среднорочни кредити за 'покривање 
на загубите по завршните сметки за 1954 година. 

Кредитите од претходниот став Банката може 
да им ги дава на селскостопанските организации 
од тој став само по предлог од око ли јата на чие 
подрачје се наоѓа нивното седиште. 

2. Во договорот за кредит од претходната точка 
што ќе го склучи Народната банка со корисниците 
на кредитот ќе се предвиди, покрај другото, инте-
ресната норма од 3% годишно како и срокот за 
враќање на кредитот кој не може да биде п:.д-"г 
од 5 години. 

3. Кредити според оваа одлука Банката може 
да им дава само на корисниците од, тон. 1 на оваа 
одлука што ќе прибават претходно гаранција на ско-
ли јата на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. 

Ако Банката смета дека приходите од постој-
ните извори на сколи јата што треба да и служат 
за гаранција не даваат достаточно обезбедување за 
кредитот, може склучувањето на договорот за кредит 
да го услови со гаранција на народната република. 

4. Давателите на гаранции од претходната точка 
се ослободуваат од обврската за депонирање на 
гарантен износ ка ј Банката. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 148 
26 април 1956 година 

Белград 1 • 
Сојузен извршен совет 

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

202. 

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 
за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54, 
14/55) и точ. VI од Одлуката за депонирање гарантни 
износи од страна на даваните на гаранции по крат-
корочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОКРИТИЕ НА 

ЗАГУБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛСКО СТОПАН-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРГОВСКИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
1. Народната банка ќе им даде на селскостопан-

ските организации и на трговските (претпријатија 
ч:Ја целост се состои претежно во гоење добиток: 
кредити за покритие на нивните загуби во 1955 го-
дина. 

2. Во договорот за кредит од претходната точка 
што ке го склучи Народната банка со корисниците 
на кредитот ќе се предвиди, покрај другото, инте-
ресната норма од 3% годишно како и сроковите за 
отплатување на кредитот, со шт<з> ерокд£ на, ћо-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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редната отплата да не може да премине 30 јуни 
19$$ година. 

3. Кредити според оваа одлука Банката може 
да им дава само на оние корисници од тон. 1 на оваа 
одлука што ќе прибават претходно гаранција на 
окѕолијата на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. 
Вашата може од гаранцијата на око лиј ата да напла-
ти и одделни рати што должникот не ќе ги отплати 
во срокот. 

Ако Банката смета дека приходите од постој- " 
ните извори на околината што треба да служат за 
гаранција не даваат достаточно обезбедуваше за кре-
дитот, може склучувањето на договорот за креда- . 
тот да го услови" со гаранција на автономната 
единица односно на народната република. 

4. Давателите на гаранцијата, од претходната 
точка се ослободуваат од обврската за депонирање 
гарантен износ кај Банката. 

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

P. ив, бр. 152 
26 април 1936 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

203. 

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите 
за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 32/54, 54/54, 
14/55) и точ. VI од Одлуката за депонирање гарантни 
износи од страна на даваните иа гаранции по крат -
корочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАГУ-
БИТЕ НА РИБАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА 
РИБАРСКИТЕ ЗАДРУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

МОРСКИ РИБОЛОВ 

1. Народната банка ќе им даде на рибарските 
претпријатија и на рибарските задружни органи-
зации за. морски риболов кредити за покритие 
на загубите на тие претпријатија и организации во 
1954 и 1955 година. 

2. Во договорот за кредит од претходната точка 
што ќе го склучи Народната банка со корисниците 
•на кредитот ќе се предвиди, покрај другото, инте-
ресната норма- од 3% годишно како и сроковите за 
отплатување на кредитот, со тоа што срокот ^-а по-
следната отплата да не може да прекине 30 јуни 
I960 година. 

3. Кредити според оваа одлука Банката може 
да им дава само на оние корисници од тон. 1 на ов?а 
одлука што ќе прибават претходно гаранција на 
околната на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. 
Банката може од гаранцијата на охоли јата да на-
плати и одделни рати што должникот не ќе ги отпла-
ти во срокот. 

Ако Банката смета дека приходите од постој-
ните извори на околната што треба да служат за 
гаранција не даваат достаточно обезбедување за 
кредитот, може склучувањето на договорот за кре-
дитот да го услови со гаранција на народната репу-
блика., 

& Давателите tea гаранциите од претходната 
ФОЗДА се ослободуваат од обврската за депонирање 
гарантен износ к а ј Банката. 

' 9 Техничких упатства за спроведување на оваа 
одлика ќе издаде Народната банка. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето ©о „Службен лист на ФНРЈ". 

P. ц. бр. 147 
26 април 1958 година 

белград 
Сојузен извршен совет 

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

20>. 
Врз основа на ст. 4 одделот 3 главата XVII на 

Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ШТО ПРОИЗ« 
ЛЕТУВААТ ОД ОТСТАПЕНИОТ ИМ ДАНОК НА! 

ДОБИВКА 
1. Стопанските^_орга низшии. на . кривим_се_от-, 

стапува дадокот*!^ добивка врз основу на~одред-. 
бата. од ставот 1 одделот 3 главата XVII од Соју-* 
зниот општествен план за 1956 година можат сред-* 
ствата на отстапениот данок на добивка за 11)56 го-
дина што ги внесуваат во своите инвестициони фон-
дови односно во инвестиционите фондови на своите 
заедници да ги користат во 1956 година на начинот, 
и под условите предвидени со прописите за упо-
требата на средствата за самостојно располагање 
на стопанските организации. 

2. По исклучок од одредбата на претходната то-
чка, Заедницата на стопанските (претпријатија на* 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони и 
Заедницата на Југословенските железници мож&т 
средствата од претходната точка да ги користат во 
1956 година за финансирање на оние инвестиции што 
на предлог од Управниот одбор на Генералната ди-
рекција на Југословенските железници и од Управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните ќе ги одобри Сојузниот1 

извршен совет. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службе« лист на ФНРЈ". 
P. и. бр. 136 

26 април 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

205-
Врз основа на чл. 34 точ. 3 од Уредбата за над-

ворешнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/55), Сојузниот извршен совет ДСПГСУЕП 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ 
ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ЗДЕЛКИ НА ПРОМЕТОТ СО 

СТРАНСТВО 
1. Стопанските организации и другите правни 

лица што вршат надЕорешнотрговски работи се 
должни во срок од три дена од денот на полнова-
жноста на договорот склучен со странски се догова-
рач да и' поднесат на Народната банка »пријава за 
склучената зделка. Ако сметката претку ко;а се 
врши: финансирањето еа надворешнотрг ефеката ра-
бота се води ка ј Југословенската банка за надво-
решна трговија, пријавата за склучената зделка се 
поднесува до таа банка. 

2. По исклучок од претходната точка, Народ-
ната банка може да ги утврди случаите во кои сро-
кот за поднесување еа пријавата за склучената 
зделка може да биде подолг од три дена, како и да 
определи за одделни видови надворетичотрговски 
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работи да не мора да се поднесува пријава за склу-
чената зделка. 

3. Поблиско упатство за извршување на оваа 
одлука ќе донесе Народната банка во спогодба со 
Комитетот за надворешна трговија и со Сојузниот 
завод за статистика. 

4. Стопанската организација и друго правно 
лице што во срокот од тон. 1 и 2 на оваа одлука 
не ќе поднесат до банката пријава за склучената 
зделка, ќе се казнат за девизен прекршок од чл. 15 
точ. 8 на Законот за регулирање на платниот про-
мет со странство (Девизен закон). 

5. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1956 
година, па кој ден престанува да в а ж и Наредбата 
га задолжително поднесување пријави за склуче-
ните работи по увозот и извозот (,> Службен лист на 
ФНРЈ", |бр. 47/52). 

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

P . П. бр. 108 
10 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић е. р. 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

208. 
Врз основа на ст. 3 одделот 2 главата ХХШ на 

Сојузниот општествен план за 1956 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МО-
ЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД АМОР-
ТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ЗА КУПУВАЊЕ СТРАН-
СКА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
И ЗА ПЛАКАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ ВО 

ВРСКА СО ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I. Процентот до кој стопанските организации 

можат, во смисла на ст. 1 одделот 2 главата XXIII 
на Сојузниот општествен план за 1956 година, да 
ги користат средствата од амортизациониот фонд 
за купување странска опрема и инвестициони ма-
теријали и за плаќање на странски услуги во вр-
ска со инвестициите, изнесува: 

1) за рудниците и топилниците на обо- * 
ената металургија, за претпријатијата на лу-
ките и складовите, за селскостопанските 
имоти и за земјоделските задруги — — 20%; 

2) за претпријатијата на речниот транспорт 25%; 
3) за термоелектраните, рудниците на 

јаглен, фабриките за шеќер, за претпријатија-
та на графичката индустрија, за претпријати-
јата на филмската индустрија, за претпри-
јатијата на патниот сообраќај — — — — 30°/о; 

4) за фармацеутско-хемиските претпри-
јатија — — — — — — — — — — 35%; 

5) за претпријатијата за производство 
(експлоаташла) па нафта, за претпријати-
јата за геолошки, геофизички и рударски 
истражувања, за претпријатијата на воздуш-
ниот сообраќај — — — — — — — — 50%. 

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

Р, п. бр. 109 
10 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

т 207. 

Врз основа на чл. 105 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50) и точ. 14 ст. 3 
од Одлуката за пресметување на разликата во це-
ните при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53), а во врска со одредбата од ставот 3 од-
делот 2 главата XVIII на Сојузниот општествен план 
за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА 
ДЕЛОТ НА ДИНАРСКИТЕ СРЕДСТВА ОСТВАРЕ-
НИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И ДЕЛОТ НА ЗАШТЕ-
ДИТЕ ОСТВАРЕНИ ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА 
^РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИОТ 

УВОЗ И ИЗВОЗ 
1. Во Одлуката за употреба на делот на динар-

ските средства остварени со извоз на стоки и, делот 
на заштедите остварени при пресметувањето на 
разликата, во цените за извршениот увоз и изво^ 
(„Службен лист на ФНРЈ4 ' , бр. 11/56) точката 5 се 
менуза и гласм: 

„5. Пред да се исплатат ::латите над платите спо-
ред тарифниот правилник (премиите), што се испла-
туваат од "средствата утврдени според одредбите од 
оваа одлука, по одбивање на придонесот за соци-
јално осигурување и на придонесот за> станбена 
изградба, се пресметува и се плаќа на товар на тие 
премии посебен придонес за буџетите од платите 
што произлегуваат од премиите. Нормите според 
кои овој посебен придонес за буџетите од платите 
ќе се пресметува и начинот на пресметувањето на 
тој придонес ќе ги утврди со посебна одлука Со-
јузниот извршен совет." 

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

P. ет. бр. 150 
26 април 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић е. р/ 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

208. 
Врз основа на одделот 1 главата XVIII на Со-

јузниот општествен план за 195б година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ 
СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА 

НОВООСНОВАНИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Височината на тарифните ставови во тариф-
ните правилници на новооснованите стопански 
организации ја утврдуваат органите што го доне-
суваат тарифниот правилник, и тоа: работничкиот 
совет на стопанската организација, народниот од-, 
бор на општината и синдикалната организација 
(чл. 13 од Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), а во границите 
утврдени со оваа одлука. 

2. Тарифните ставови во тарифните пратил-: 
ници на новооснованите стопански организации* 
можат да се движат само во границите на тариф-
ните ставови за соодветните работни места во. Та-
рифните правилници на постојните стопански оо-

И С Т а с т о п а н с к а гранка односно област 
на п о д р а г о на околната. Ако на подрачјето на 
околната не постојат стопански о р њ Ѕ Ш оч 
иста стопанска ил* о б д а с , £ 2 
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t 
тарифните ставови ка новооснованата стопанска 
организација ќе се определи според височината на 
.тарифните ставови во такви стопански организации 
на територијата на Југославија. 

3. .Сојузните комори, сојузите на коморите од- ' 
носно стручните здруженија, во согласност со со-
одветниот централен одбор на синдикатите, ќе при-
берат податоци за постојната состојба во поглед на 
височината на тарифните ставови во тарифните 
правилници на стопанските организации на нив-
ната стопанска област односно гранка на крајот на 
1955 година и во срок од еден месец од влегува-
њето во сила на оваа одлука ќе формираат /мислење 
за нивото на тарифните ставови во целост и за 
границите во кои би требало да се движат тариф-
ните ставови за одделни основни работни места во 
стопанските организации што во нивната стопан-
ска област односно гранка ќе бидат основани во 
3956 година. 

За стопанските организации во трговијата, уго-
стителството, занатчиството, селското стопанство и 
комуналната дејност податоците за постојната со-
стојба и мислењето за нивото на тарифните ста-, 
вови во смисла на одредбите од претходниот став,-
ги утврдува .републичката комора во согласност со 
републичкиот одбор на синдикатот. 

4. Управниот одбор на стопанската организа-
ција е должен пред изработката на предлогот на 
тарифата во тарифниот правилник, да прибави ед 
надлежната комора односно од стручното здруже-
ние податоци за височината на тарифните ставови 
и мислење во смисла на претходната точка. Врз 
основа на постојната состојба на височината на та-
рифните ставови, а водејќи сметка за мислењето на 
комората односно на стручното здружение од прет-
ходната точка, управниот одбор им предлага износи 
На тарифните ставови во тарифниот правилник t a 
органите што го донесуваат тарифниот правилник. 

Управниот одбор е должен предлогот на та-
рифните ставови едновремено да им го достави и 
faa комората односно на стручното здружение и на 
рколиската комисија за плати. 

5. Ако предложената тарифа не е ^огласена со 
мислењето на комората односно на стручното здру-
жение според точ. 3 од оваа одлука, управниот од-
бор на стопанската организација е должен тоа да 
го истакне во документацијата што ја поднесува 
со нацртот на тарифниот правилник и да наведе 
разлози за тоа. 

Комората односно стручното здружение може 
•да и' обрне внимание на републичката комисија за 
плати во стопанството на фактите од претходниот 
.став и да предложи да се нареди ревизија на ви-
сочината на тарифните ставови според одредбите 
на Уредбата за платите на работниците и службе-
ниците па стопанските организации ако тарифниот 
правилник биде донесен според предлогот на управ-
ниот одбор. 

6. Се овластува секретарот за трудот на Со-
јузниот извршен совет да донесе поблиски прописи 
за спроведувањето на оваа одлука. 

7. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
и на стопанските организации што се основани во 
1955 година а немаат донесено тарифни правил-
ници. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 142 
26 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, - Потпретседател, 
Bejtgg Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. р 

209. 
Брз основа па чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА НОЌНАТА РАБОТА НА ЖЕНИ-
ТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ИНДУСТРИЈАТА И ГРА-

ДЕЖНИШТВОТО 
I. Се забранува во индустриските и во граде-

жните претпријатија (во натамошниот текст*, прет-
пријатијата) ноќна работа на жените без обѕир на 
годипате на возраста. 

II. По исклучок од одредбата од тон. I, ноќна 
работа на жените може да се дозволи: 

1) во случај на прекин на работата што на-
станал поради виша сила, а не можел да се пред-
види и нема периодичен карактер; 

2) кога се работи со суровини или материјали 
што се расипуваат бргу, та е потребно овие суро-
вини односно материјали да се спасат од неизбежно 
пропаѓање; 

3) кога поради особено сериозни околности ин-
тересите на заедницата го бараат тоа. 

Ноќната работа на трудните жени и на мајките 
доилки до заклучно осум месеци доење не може да 
се дозволи во ниеден случај. 

ITI. Одлука со која се дозволува ноќна работа • 
на жените во смисла на точ. II под 1 и 2, донесува 
управниот одбор на претпријатието. 

Управниот одбор на претпријатието е должен 
во срок од 24 часа по донесувањето на одлуката од ' 
претходниот став да ја извести за тоа надлежната 
инспекција на трудот. 

IV. Одлука за времено отстапување од забра-
ната на ноќна работа на жените во смисла на точ. 
II под 3 донесува Сојузниот извршен совет или о р -
ганот што ќе го овласти тој за тоа, по претходно 
прибавено^ мислење од Централното веќе к а Со-
јузот на синдикатите на Југославија и од соодвет-
ната Сојузна комора односно Сојуз на коморите. 

Одлуката на Сојузниот извршен совет може д а 
се однесува на определена стопанска транка или на 
одделно претпријатие или на одделни погонски 
или деловни единици односно одделенија во опре-
делени претпријатија или стопански гранки. 

Предлогот за донесување одлука во смисла н а 
претходниот став, можат да го подадат народните 
одбори на околијата на чие подрачје е седиштето 
на претпријатието, како и републичкиот извршен 
совет, по барање од претпријатието (или по сопстве-
на индиј а тава. 

V. Во смисла на оваа одлука зборот „ноќ" озна-
чува период од најмалу 11 беспрекидни часови, од 
кои 7 часови мораат да бидат меѓу 10 часот навечер 
и 7 часот наутро. 

Работничкиот совет (управниот одбор) на прет-
пријатието го определува периодот за траење на 
ноќната работа во смисла на претходниот став. Ако 
свој период би започнувал по 11 часот навечер, 
потребно е да се прибави претходно мислење од 
синдикалната организација и од надлежната комора 
односно од стручното здружение. 

VI. Во претпријатијата со сезонско работење, 
како и во сите случаи кога го бараат тоа особените 
< полности, траењето ла ноќната работа од точ. 5 
мажа да биде намалено на 10 часа, но најмногу за 
време од 60 дена годишно. 

VII. Забраната на ноќната работа на жените во 
сл-тиспа на оваа одлука не се однесува на: 

1) жените што заземаат раководно место или 
одговорно место со технички карактер; 

2) жените запослени во санитарни и социјални 
служби што нормално не вршат физичка работа. 

VIII. Претпријатијата се должни своето рабо-
тење да го сообразат со одредбите од оваа одлука 
и а ј доцна до 30 јуни 1957 година. 

IX. Се овластува секретарот за прашањата на 
трудот и работните односи на Сојузниот извршен 
совет да донесува потребни упатства и објасненија 
за примена на оваа одлука. 
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X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 139 
26 април 1956 година 4 

Белград 

Сојузен извршен совет 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот ва 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе св 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Секретар, 
Вељко Зетовиќ, е. 

210. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. pi 

Се плаќа ка име придонес 
за буџетите од премиите 

26 

Воз основа на одредбата од ставот 3 одделот 2 
главата XVIII на Сојузниот општествен план за* 
1956 година, а во врска со тон. 1 од Одлуката з а 
употреба на делот на динарските средства остварени 
со извоз на стоки и делот на заштедите остварени 
при пресметувањето на разликата во цените з а и з -
вршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 11/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

З А ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ ШТО ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПРЕМИИТЕ ОД НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ 
1. Стопанските организации кои според одред-

бите од Одлуката за употреба на делот на динар-
еките средства остварени со извоз на стоки и делот 
на заштедите остварени при пресметувањето на р а -
зликата во цените за извршениот увоз и извоз 
ке остварат средства за зголемување платите на ра -
ботниците и службениците над платите според т а р и ф -
ниот [правилник и ќе ги исполнат условите од тон. 4 
м 7 на таа одлука, ќе пресметуваат и издвојуваат од 
платите што им ги исплатуваат од тие средства на 
своите работници и службеници (во натамошниот 
текст: премија) посебен придонес за буџетите од 
платите што произлегуваат од премиите од надво-
решнотрговско работење, и тоа во корист на бу-
џетот на општината на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на стопанската организација, односно на 
онаа деловна или погонска единица на стопанската 
организација на чии работници и службеници им 
се исплатува премијата. 

2. Пред расподелбата на премиите на работниците 
и службениците стопанската организација ќе плати 
од средствата утврдени за исплата на премиите п р и -
донес з а социјално осигурување и придонес за стан-
бена изградба. 

3. Основицата за пресметување на посебниот 
придонес за буџетите од платите што произлегуваат 
од премиите, се добива кога износот на премијата, 
што одделен работник или службеник врз основа 
на времената периодична пресметка треба да го 
прими од вкупниот износ на премиите намален за 
исплатата од претходната точка, ќе се подели со 
бројот на месеците на кои се однесува времената 
периодична пресметка. 

4 Пресметувањето и издвојевувањето на при-
донесот за буџетите од платите што произлегуваа^ 
од премиите се врши спрема следниве норми при-
менети врз основицата од претходната точка: 

Ако основицата 
изнесува динари 

до 5.000 10% динари 
над 5 ООО 500 + 20% од износот меѓу 5.000—10.000 
над 10.000 1.000 + 35% „ „ „ 10.000 20.000 
над 20.000 5.000 + 50% „ „ . „ 20.000-F.O.OOO 
ѕ т д 50.000 20.000 + 70% од износот над 50.000 

5. Упатства за спроведување на оваа одлука 
ќе издава, по потреба, сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите. 

Р. и. бр. 149 
април 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретр, 
Вељко Зетовиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. р . 

211./ 
В р з основа на чл. 18 ст. 2 во врска со чл. 20 

ст. 3 од Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации (»»Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 11/56), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЈА СОСТАВУВААТ ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА НОВОВОВЕ-

ДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА 

1. Документацијата за височината на тарифни-
те ставови за новововедените работни места што 
стопанската организација и' ја доставува со изве-
ш т а ј на о к о л и н а т а комисија за плати, треба да 
Содржи: податоци од кои да може да се утврди 
колку е височината на тарифниот став за новово-
веденото работно место во согласност со височина-
та на тарифните ставови во тарифниот правилник 
на стопанската организација, податоци за укина-
тите работни места и податоци за работните места 
што не се пополнети. 

2. Извештајот со документацијата стопанската 
организација го доставува во срок од 10 дена кога 
работничкиот совет ќе го потврди воведувањето 
на новото работно место.. 

Во стопанските организации, каде што поради! 
оддалеченост на погонските единици помеѓу оддел-
ните состаноци на работничкиот совет ќ е ' п о м и н е 
повеќе од еден месец, извештајот се доставува во 
срок од 10 дена по донесувањето на одлуката од 
управниот одбор, а потврдата на работничкиот со-
вет се доставува дополнително. 

Ако стопанската организација извештајот и 
документацијата за воведувањето на нови работни 
места и' го достави на о к о л и н а т а комисија за 
плати по истекот на срокот од 10 дена во смисла 
на одредбите од оваа точка, а комисијата стави ба-
рање тарифните ставови за нововоѕедените работни 
места да се согласат со тарифните ставови во т а р и ф -
ниот правилник, како ден за поднесување на ба-
рањето ке се смета следниот ден по истекот- на 
тој срок. 

3. Сојузната комисија за плати и републичките 
комисии за плати можат да бараат определените 
стопански организации и на нив да им доставуваат 
извешта ј и документација за воведувањето на нови 
работни места. 

4. Секретарот за трудот на Сојузниот извршен 
совет ке донесе поблиски прописи за податоците 
од точ. 1 и ќе пропише образец за и с к а ж у в а л е и 
доставување на тие податоци. 

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

P. ц. бр. 140 
26 април 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић е. р 



.Четврток, 3 мај 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 19 — Обрана 347 

212. 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 тон. 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А . 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА СЕЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ ДРВА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СО-
ЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБО-
ВИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ВО НАДЛЕ-
ЖНОСТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕ-

ЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ШУМАРСТВОТО 

I. Од (надлежноста на сојузниот Државен секре-
таријат за работи на народното стопанство се пре-
несуваат во надлежност на републичките органи над-
л е ж н и за работите на шумарството следниве ра -
!бртл: 

• 1) издавање дозволи за сечење и употреба на 
аришот според Наредбата за забрана на сечењето 
®t за употреба на аришот („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 47/43); 

2) издавање дозволи за сечење брестови стебла 
нд подрачјето на Ливада во Истра според Наред-
бата за забрана на сечењето на брестови стебла на 
подрачјето на Ливада БО Истра („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/49); 

3) издавање дозволи за сечење црн грао според 
Наредбата за заштита и ограничување на сечењето 
на црн граб (острија карпинифолија) („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/49); 

4) издавање дозволи за сечење и употреба на 
тдшинско дрво за огреани цели според Наредбата 
са забрана на сечењето и употребата на танилско 
дрво за огреани цели („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 17/50). 

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

P. д. бр. 125 
24 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

213. 

Врз основа на чл. 119 ст. 2 од Законот за др-
жавната управа, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА .ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ИЦДУ-
C m f J A НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА 
ДОНЕСУВА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА 

НА ИНДУСТРИЈАТА 
I. Се овластува секретарот за индустрија на Со-

јузниов извршен совет во согласност со секретарот 
з а трудот на Сојузниот извршен совет да пропише 
стручни технички норми (технички прописи)' 

1) за изработката, поста вувањето, одржувањето 
и прегледот на (парните котли и парните садови, 
к Љ ' и за ракувањето со нив; 

2) за изработката, одржувањето и прегледот на 
садовите за компримирани гасови, како и за раку -
вањето со нив; 

3) ра изведбата на електроенергетски постројки 
над 1000 V; 

' 4) за изведбата на електроенергетски постројки 
во подземните рудници; 

5) за ракувањето, одржувањето и ревизијата на 
енергетските постројки; 

1 £} градењето и за одржувањето на громобрани; 

7) за начинот на извршувањето на работите 
на истражување и експлоатација на нафта и 'на 
земни гасови. 

II. Се овластува секретарот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет да може со техничките 
прописи од претходната точка да ги пропишува 
обврските за стопанските претпријатија, и за дру-
гите правни лица и за граѓаните, како и паричните 
казни за прекршоците на тие прописи. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ ' ' . 

P. п. бр. 127 ' 
24 април 1956 година' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

214. 

Врз основа на членот 79 точ. 1 од.Уставниот 
закон, а во врска со членот 6 ста® 3 од Уредбата 
за организацијата, поодувањето и управувањето со 
Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ*4, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет до-
несуЕа 

О Д Л У К А 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕК-
ЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ДА 
ДАВА ПРИОРИТЕТ ПРИ ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ 

ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ 

1. Се овластува Генералната дирекција на Ј у -
гословенските -железници да може, во согласност 
со секретарот за сообраќај и врски на Сојузниот 
извршен совет, на определени пруги да им да; \е ; 
приоритет за превоз на одделни видови стоки, а к ^ ( 
н а тие пруги нема услови за нормален превоз на ^ 
сите видови стоки. 

2. Ако во случајот од претходната точка е в о > 
прашање превоз на стоки за Југословенската н а -
родна армија, Генералната дирекција на Југословен- > 
ските железници покрај согласноста од секретарот , 
за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет ќе 
прибави и согласност од државниот секретар за 
работи на народната одбрана. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об ј а - , 
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 143 
26 април 1956 година 

Белград 

- Сојузен и з а р ч е н совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови:*, е. р. Светозар Вукмановић е. р . 

215. 
Врз основа на чл. 2 од Законот за вршење из-

бори за работнички совети, а во врска со чл. 33 од 
Основниот закон за филмот и чл. 79 ст. 1 точ. 1 од 
Уставниот закоп, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА И З Б И Р А Њ Е 
РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 
1. По исклучок од одредбата на точ. 1 од У п а -

ството за спроведување избори за работнички соВД-
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ти и управни одбори на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/56), изборите за 
работнички совети во претпријатијата за производ-
ство на филмови ќе се одржат во 1956 година до 
крајот на месецот јуни. 

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

Р. п. бр. 144 
26 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

216. 

Брз основа на чл. 81 од Уставниот закон и чле-
нот 11 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен савет донесува 

О Д Л У К А 

З А УКИНУВАЊЕ НА ОПШТОТО НАПАТСТВИЕ 
З А ШКОЛУВАЊЕТО ВО ШКОЛИТЕ ЗА ОПШТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Се укинува Општото напатствие за школува-

њето во школите за општо образование („Службен 
лист н а ФНРЈ" , бр. 28/52). 

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

P. п. бр. 128 
24 април 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

217. 

Врз основа на чл. 75 од Основниот закон за 
заштита на добитокот од заразните болести, Соју- . 
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

З А ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
КАЈ ДОБИТОКОТ И ЗА ДОСЕБНИТЕ МЕРКИ З А 
ОТСТРАНУВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТИЕ 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
I. Како особено опасни заразни болести к а ј до-

битокот во смисла на оваа одлука се сметаат ли -
г а в а т а и шалот, шведската, свињската и кокош-
кината чума, половата зараза к а ј копитарите (ду-
р и ш ) , сакагијата, инфекциозната анемија на ко -
њите, беснилото, белодробната зараза на говедата, 
туберкулозата и бруцелозата к а ј домашните живот -
ни, заразната фатеност на свињите и овчите сипа-
ници. 

II. Со цел на отстранување и искоренување на 
заразните болести к а ј добитокот наведени во прет-
ходната точка ќе се применуваат, покрај р^теринар-
но-санитарните мерки предвидени со одредбите на 
Основниот закон за заштита на добитокот од зара -
зните болести, и следниве посебни мерки: 

1) колење односно убивање на заразените ж и -
вотни и на животните за кои се сомнева дека се 
заразени; 

2) забрана на употребата и на продажбата на 
нестерилизирано месо од животни што се заклани 
заради отстранување на заразата; 

3) забрана и ограничување на употребата и про-
дажбата на производи од добиток, на суровини и 

отпадоци од заразени животни и од животни за 
кои се сомнева дека се заразени; 

4) забрана на употребата на неварени помии} 
5) задолжително заштитно бележење и дијаг-

ностички испитувања на добитокот, на трошок ш 
државата или на трошок на сопственикот (држа-
телот) на добитокот; 

6) блокирање на заразените места и подрачја 
од страна на органите на Народната милиција или 
на единиците на Југословенската народна армија; 

7) задолжително ставање на располагање на ве-
теринарната служба превозни средства од страна на 
органите на управувањето, граѓаните и граѓанските 
правни лица. 

III . Во случа ј на заболување или сомнение дека 
постои заболување односно и н ф е к ц и ј а од зараз-
ни болести к а ј добитокот од точ. I на оваа одлука*, 
наредбата за колење односно^за убивање на заразе-
ните животни или на животните за кои се сом-
нева дека се заразени ја донесува советот за сто-
панство на народниот одбор на општината. 

Во поединечни случаи на заболување или н а 
сомнение дека постои заболување или инфекција 
од заразни болести к а ј добитокот од точ. I на оваа 
одлука, решението за колење односно за убивање на 
заразеното животно и на животното за кое се сом-
нева дека е заразено го донесува органот на упра-
вата на народниот одбор на општината надлежен 
за работите на ветеринарството или ветеринарниот 
инспектор кога при вршењето на инспекција ќе 
утврди дека постои заболување односно сомнение 
дека постои заболување или инфекци ја од заразна 
болест к а ј добитокот. 

IV. За животните убиени и пеклани во смисла 
на одредбите од оваа одлука, како и за уништените 
предмети, на сопствениците (држателите) на тие 
животни односно предмети им припаѓа надоместок 
според одредбите од Уредбата за отштетата за уби-
ениот, закланиот или пцовисаниот добиток. („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 49/54). 

V. Органот на народниот одбор на околијата на-
длежен за работите на ветеринарството е должен 
на ветеринарната служба надлежна за преземање 
мерки за отстранување на определена заразна бо-
лест к а ј добитокот да и' обезбеди, превозни средства 
потребни за превоз на ветеринарите и на ветери-
нарниот персонал, к а к о и на дезинфекционите мате-
ријали, лековите и ел. во местата каде што се по-
ј авила заразната болест к а ј добитокот. 

Ако се појават заразни болести к а ј добитокот 
од поголем обем, што можат да добијат карактер 
на епизоотија (на лигавка и шап, на чума кај го-
ведата, на белодробна зараза к а ј говедата и др.), 
народниот одбор на околијзта може да им нареди 
на органите на управувањето, на граѓаните и на 
граѓанските правни лица, на ветеринарната с л у ж -
ба надлежна за преземање мерки да и' стават на 
располагање превозни средства заради овозможу-
вање на побрзо и поефикасно преземање на мер-
ките потребни за отстранување на односната зара -
зна болест к а ј добитокот. Со наредбата за задол-
жителното ставање на располагање на ветеринар-
ната служба превозни средства мора да се утврди 
и времето на најзиното важење, со тоа што тоа 
време да не може да биде подолго од еден месец. 
З а донесување наредба со срок за в а ж е њ е подолг 
од еден месец потребна е согласност од републич-
киот извршен совет. 

Надоместокот на штетата и на трошоците за 
превозните средства употребени во смисла на прет-
ходниот став ќе се исплатува согласно одредбата 
на чл. 54 од Законот за заштита на добитокот од 
заразните болести. 

VI. Кога ќе се појави ко ј а и да било зор зна 
болест к а ј добитокот од тон. I на оваа одлика, 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на ветеринарството • 
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должен за тоа да ја Извести по најбрз пат репу-
бличката управа за работи на ветеринарството. 

Народниот одбор на околината е должен преку 
с ^ и т е органи да обезбеди снабдување на блокира-
ните места со храна за луѓето и за добитокот, со 
вода и со други потреби неопходан за одржување 
на редовниот живот, како и да осигури лекарска и 
ве Јринарна помош во тие места. 

VII. Се овластува секретарот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет да 
донесе поблиски прописи за надлежноста и за по-
стапката во врска со преземањето на мерките од 
точ. II на оваа одлука и за начинот на отстранува-
ње на особено опасните заразни болести кај доби-
токот од тон. I на оваа одлука. 

Сојузната управа за работи на ветеринарството 
може да издаде стручни упатства за вршење на ве-
теринарната служба со цел на спречување и ис-
коренување на особено опасните заразни болести 
ка ј добитокот наведени во точ. I од оваа одлука. 

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

P. п. бр. 151 
26 април 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

218. 

Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за де-
визното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54,55), а во врска со точ. 8 ст. 1 од Одлуката за 
пресметување на разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54'55), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Б Ш Б Н И Б 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ 
ФАКТОР ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА1 

ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНА 
ОПРЕМА 

1. Валоризациониот фактор според кој се врши 
пресметувањето на разликата во цените при уво-
зот на опремата што се плаќа од Општиот инвести-
ционен фонд, изнесува 1,00. 

2. Ова решение ќе се применува на увозот на 
опремата од претходната точка по зделките склу-
чени од 1 јануари 1956 година. 

По исклучок од одредбата на претходниот став 
ќе се применува ова решение и на увозот на опре-
мата од точ. 1 по зделките склучени пред 1 јану-
ари 1956 година, ако увозот по тие зделки се врши 
од 1 април 1958 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". , 

P. п. бр. 154 
26 април 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

219. 
Врз основа на чл. 2 ст. 2 од Уредбата за деви-

зното работење (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА 
ЗА ПЛАКАЊЕ ШТО КЕ ГИ ОСТВАРАТ СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРОДОГРАДБАТА И 

ЗА УПОТРЕБАТА НА ТИЕ СРЕДСТВА 
1. На стопанските организации на бродоградбата 

им остануваат на слободно располагање сит€г Стран-
ски средства за плаќање (слободни девизи, компен-
зации, клиринг) остварени со извоз и со поправање 
бродови. 

Средствата од претходниот став можат да ги 
употребат тие организации за. набавка на увозни 
репродукциони материјали наменети за оние работи 
на извоз од кои (произлегува девизниот притек и за 
набавка на репродукциони материјали за изградба 
на домашна флота. За набавка на странска опрема 
за бродоградилиштата овие организации можат да 
употребат најмногу 10% од T îe средства. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНР^". 

Р. п. бр. 107 
10 април 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. £>j 

220. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за ор ганиза-, 

ци јата, иселувањето и управувањето со Југословена 
ските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/53), а во врска со точ. I под 6 од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува ре-
шенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
шоршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ 

ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и. 
експресни стоки по пругите на Југословенските же-
лезници, свеска 1 од 1 мај 1953 година, во членот 
19 оддел А, на крајот на точката 1 се додава нов 
став 5, кој гласи: 

„Обврзниците и наставниот кадар на предвој-
ничката обука кога патуваат колективно, во групи 
од најмалку (пет лица, на логорување на подрачјето 
на околната на која територијално и' припаѓа 
зборчето место на обврзниците, уживаат повласти-
ца од 50% од редовната возна цена при замислување 
и при враќање. Генералната дирекција на Југосло-
венските железници ќе пропише постапка за оства-
рување на оваа повластица." 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извртен совет 
О. е. бр. 53 

2 април 1956 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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221. 

Врз основа на тон. 1 ст. 3 и тон. 15 од Одлу-
ката за пресметување на разликата во цените при 
увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
54/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОЦИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

I. Во точката 1 од Решението за измени и до-
полненија на списоците за видовите стоки и за 
коефициентите за пресметување на разликата во 
петите при извозот и увозот („Службен лист на 
ФНРЈ"', бр. 58/55), се вршат следните измени во 
списокот на извозните коефициенти: 

. 1) во гранката 127 — Прехранбена индустрија, 
во групата 5, редниот број 6 се менува н гласи: 

„6. Заклана свиња без коже — 
свињско месо — — — — — — 1.00"; 

2) во гранката 214 — Сточарство, во л у п а т а 
6, редниот број 3 се менува и гласи: 

„3. Свиње за клање: 
а) Свиње беле меснате*) — — — — 1,00 
б) свиње осталих раса — — — — 0.90". 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува на работите на извоз склучени по 
20 март 1956 година. 

Сојузен извршен совет 

О. с. бр. G7 
13 април 1956 година -

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић с. р. 

*) Во бели месест свињи спаѓ аат: големиот и сред-
ниот jOpKimip, германската о.племенета свиња и и пипате 
мелези со домашни бели св-ињи од изразито меесст иш. 

222. 

Врз основа на чл. 3 тар. бр. 64 забелешка. III од 
Уредбата за измени и дополненија на Таксената 
тарифа од Законот за таксите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ТАКСА НА 
КУЧИЊАТА РАСНИ, ЛОВЕЧКИ И ЛАВИНСКИ 

ТРАГАЧИ 

1. Не се плаќа такса според тарифниот број 64 
од Законот за таксите, пропишана со Уредбата з а 
измени и дополненија на Таксената т а р и ф а од Зако-
нот за таксите, на кучињата расни, ловечки и лозин-
ски трагачи. 

2. Како кучиња расни, ловечки и лавински тра-
гачи се сметаат оние кучиња за кои Кинолошкиот 
сојуз па Југославија издал уверение дека се според 
потеклото (педигрето) кучиња расни, ловечки едно« 
сно лавински трагачи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ1 ' , а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. • 

Бр. 3774 
13 април 1956) година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Ивитда Гретиќ, е. р. 

По исполнувањето на 'условите од чл. 14. 15 и 
16 од Законот за здруженијата , соборите и другите 
јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот за-
кон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАН/.ТО И РАБОТАТА 
НА СОВЕТОТ НА НАСТАВНИОТ КАДАР ЗА 

ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува, според поднесените правила, о б и -

вањето и работата на Советот на наставниот кадар 
за предеојнич-ка обука на Југославија , со седиште 
во Белград, а со дејност на д е л а т 'територија на 
Југославија. 

I I /3 бр. 4506 
5 април 1956 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р. 

224. 

Врз основа на чл. 24 ст. 5 од Уредбата з-а спро-
ведување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист па 
Ф Н Р Ј " , 55/54) Сојузниот завод за народно здравје, 
во согласност со Сојузниот завод за социјално оси-
гурување, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРО-
ПИШУВААТ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА 
1. При пропишувањето на лековите наведен.! 

во Списокот на лековите што се пропишуваат на 
социјално осигурените лица, лекарите се должни, 
по правило, да се придржуваат за количините и со-
ставот EHta лековите предвидени во списокот. 

Ако лекарот смета дека на осигуреното лице е 
потребно да му се пропишат поголеми количини од 
некој лек или некој лек што н е е наведен во спи-
сокот, должен е во здравствениот картон на осигу-
реното лице да ги внесе накусо причините што се 
налагаат за да се пропишат такви количини или 
таков лек. 

2. Списокот на лековите што се пропишуваат на 
социјално осигурените лица објавен е во посебниот 
додаток на „Службен лист на Ф Н Р Ј " што е состанеа 
дел од ова упатство. 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'4 , 

Бр. 569 
29 март 1956 година 

Белград 

В. Д. дир:ЛТор 
на Сојузниот завод за народно здравје, 

др Берислав н^тровин, е. р. 
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225. 

Врз основа на чл. 43 ст. 2 тон. 3 од Уредбата 
за организацијата, поодувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ"*, бр. 53/53), чл. 11 од За-
конот за Југословенскиот Црвен крст и Решението 
на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет за наплатување на марките на Југословен-
скиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 годи-
на, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ДОПЛАТИЛ ПОШТЕН-
СКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД 
НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ ВО 1956 ГОДИНА 

На 6 мај 1956 година ќе се пушти во оптек 
доплатеа поштенска франко и порто марка по повод 
Неделата на Црвен крст, секоја во вредност од 
2, динари. 

Сликата на двете марки прикажува дел од на-
селба по елементарната несреќа и белег на Црвен 
крст. Под. сликата е вцртан натписот „Југославија" 
— со латиница, а над сликата текстот: „Недеља 
Црвеног крста 1956" — со кирилица. Ознаката на 
вредноста „2" е во долниот десен агол од марката. 
На порто марката, лево од ознаката на вредноста, 
стои зборот „порто"—со латиница. Бојата на фран-
ко марката е кафеава, а на порто марката — зе-
лена.^ 

Овие марки ќе бидат во продажба и во задол-
жителна употреба како доилатни поштенски марки 
за време траењето на Неделата на Црвен крст, од 
6 до 12 мај 1956 Година. 

Бр. 3390 
17 април 1956 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален диектор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

226. 

Врз основа на тон. 1, II и IV од Одлуката за 
условите под кои стопанските организации можат 
да се договараат за откупот на селскостопански 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 
58/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и 
Сојузот на селокостопанските комори на ФНРЈ, во 
спогодба со Сојузниот уред за цени, издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРЕНА ОТКУПНА 

ЦЕНА ЗА СЛИВОВА РАКИЈА 

Секцијата на претпријатијата за промет на ал-
кохолни пијалоци при Сојузот на трговските ко-
мори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските 
комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок одр-
жан на 31 март 1956 година се спогодија највисо-
ката цена според која овластените стопански ор-
ганизации ќе вршат купување на сливова ракија 
да биде 3,30 динари за еден степен алкохол. 

Цената од претходниот став се подразбира 
франко магацинот на откупната станица. 

Бр. 1694 
4 април 1956 година 

Белград 
За Сојузот на селскостопанските 

комори на ФНРЈ, 
инж. Војин Поповиќ; е. р. 

За Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ, 

Ристо Вазалски, е. р. 

По извршеното сраенување со изворниот теке« 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за усло-
вите под кои издатоците за теренски додатоци се 
признаваат како материјални трошоци, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56, на македонски 
јазик, е изоставена точката XII, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДА-
ТОЦИТЕ ЗА ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ СЕ ПРИЗНА-

ВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

По текстот на точката XI треба да стои: „ХН,-
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 април 1956 година." 

Од Сојузниот извршен совет, 26- април 1956 го-
дина, -Бе зград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

181. Уредба за наплата на приходите на бу-
џетите и фондовите од стопанските ор-
ганизации 325 

182. Уредба за измени и дополненија на Та-
рифата за данокот на промет 331 

183. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските претпријатија што 
произведат за определени потреби на 
Југословенската народна армија — 331 

184. Уредба за продолжување срокот за согла-
сување на тарифните правилници според 
чл. 85 од Уредбата за платите на работ-
ниците и службениците на стопанските 
организацији 33U 

186. Уредба за дополнување на Уредбата за 
управување со станбените згради 331 

186. Уредба за фондовите за патишта 33а 
187. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за оснивање претпријатија и дуќани 3341 

Ш . Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Правниот совет — 330 

189. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за звањата и платите на службени-
ците во просветно-научната служба 383 

190. Одлука за отворање Пратеништво на Фе-
деративна Народна Република Југосла-
вија во Судан 

191. Одлука за доделување еднократна помош 
на уживателите на пензии и инвалиднини ЗЗб 

192. Одлука за продолжување важењето на 
Времената одлука за редовниот и зате-
зниот интерес gg^ 

193. Одлука за ослободување на трговските 
претпријатија од некои струки од обвр-
ската да издвојуваат дел од средствата за 
самостојно располагање во општинскиот 
инвестиционен фонд 337 

194. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за отопите на данокот на доход за 
1956 година 337 
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Страна 
J f i k Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за употребата на средствата за са-
Шбтојно располагање на стопанските ор-
ганизации — ; 

196. Одлука за расаоделба на вкупниот при-
род на ковинско-издавачките и на изда-
вачките претпријатија 

197, Одлука! за расподела на вкупниот атри-
хрд на претпријатијата во состав на, За -
едницата на Југословенските железници 

196. Одлука за р а с п о д е л а ка вкупниот при-
ход на претпријати ја га во состав на За -
едницата на стопанските претпријатија ка 
Југословенските пошти, телеграфи и те 
лефони 

199. Одлука за расподела а на вкупниот при-
ход на заедниците на електростопакските 
претпријатија 

200. Одлука за пресметувањето и расподелка-
та на вкупниот приход на туристичките 
претпријатија што имаат сообраќајни сред-
ства за превоз на туристи 

801. Одлука за давање кредити за покривање 
на загубите на определени селскостопане-
ски организации 

002. Одлука за давање кредити" за покритие 
на загубите на определени селскостопзд;-
ски организации и трговски претпри-

$03. Одлука за давање кредити за покритие 
на загубите на рибарските претпријатија 
и на рибарските задружни организации 

"за морски риболов 
404. р д л у к а за начинот и за условите според 

кои определените стопански организации 
можат да ги користат средствата* на ин-
вестиционите фондови што произлегуваат 
од отстапениот им данок на добивка — 

'205. Одлука за задолжително поднесување 
пријави за склучените зделки на проме-
тот со странство 

206. Одлука за утврдување процентот до кој 
определените стопански организации мо-
жат да ги користат средствата од амор-
тизациониот фонд за купување странска 
опрема и инвестициони! материјали и за 
плаќање на странски услуги во врска со 
инвестициите 

ЗЗ?! 

338 

339 

— 340 

341 

342 

342 

342 

343 

343 

343 

— 344 

207. Одлука за измени на Одлуката за упо-
треба на делот на динарским средства 
остварени со извоз на стоки и делот на 
заштедите остварени при пресметувањето 
на разликата во цените за извршениот 

увоз и извоз 

208. Одлука за утврдување нивото на тариф-
ните ставови во тарифните правилници 
ћа новооснованите стопански организации 

209. Одлука за забрана на ноќната работа на 
жените запослени во индустријата и гра-
дежништвото 

344 

344 

210. Одлука за пресметување на посебниот 
придонес за буџетите од платите што про-
излегуваат од премиите од надворешно -
трговско работење — 346 

211. Одлука за документацијата што стопан-
ските организации ја составуваат за ви-

сочината на тарифните ставови за ново-
всведените работни места 

812. Одлука за пренесување работите за изда-
вање дозволи за сечење и употреба на 
одделни видови дрва од надлежноста на 
Сојузниот државен: секретаријат за рабо-
ти на народното стопанство во надлежност 
на републичките органи надлежни за 
работите на шумарството 

а 

346 

317 
213. Одлука за овластување на секретарот за 

индустрија на Сојузниот извршен совет да 
донесува технички прописи во областа 
на индустријата — 347 

214. Одлука за овластување на Генералната 
дирекција на Југословенските железници 
да дава приоритет при превозот на стоки 
во определени случаи 347 

215. Одлука за определување срокот за изби-
рање работнички совети во претпријати-
јата за производство на филмови 347 

216. Одлука за укинување на Општото напат-
ствие за школувањето во школите за оп-
што образование — 348 

217. О длука за особено опасните заразни бо-
лести к а ј добитокот и за посебните мерки 
за отстранување и искоренување на тие 
заразни болести 343 

218. Решение за утврдување на валоризацио-
ниот фактор за пресметување на разли-
ката во цените при увозот на определена 
опрема — 349 

219. Решение за користењето на странски 
средства за плаќање што ќе ги остварат 
стопанските организации на бродоград-
бата и за употребата на тие средства — 349 

220. Решение за. дополнување на Тарифата за 
превоз на патници, ба.гаж и експресни 
стоки по пругите на Југословенските ж е -
лезници 349 

221. Решение за измени на Решението за из-
мени и дополненија на Списоците за ви-
довите стоки: и за коефициентите за пре -
емитување на разликата во цените при 
извозот и увозот 350 

22/2. Решение за ослободување од плаќање 
такса на кучињата расни, ловечки и ле-
вински трагачи 350 

223. Решение за одобрување отпивањето и ра-
ботата на Советот на 'наставниот кадар за 
пре двој пичка обука на Ју го е ла зу ја — — ЗУ) 

224. Упатство за количините на лекови што 
се пропишуваат на социјално осигур -
ките лица 333 

225. Решение за пуштање во оптек доп лати а 
поштенска франко и порто марка по 
повод Неделата на Црве(н крст во 1956 
година . 

226. Соопштение за највисоката договорена 
откупна цена за сливова ракија 351 

Исправка на Одлуката за условите под г - п 
издатоците за теренски додатоци се п о -
знаваат како материјални тосиччч* ? и 
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