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256. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 
ПОМОРСКИ ЗНАМИЊА НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА КО-

МАНДИТЕ И РАНГОВНИТЕ ЗНАМИЊА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за воените поморски знамиња на 
Федеративна Народна Република Југослава а и за 
команданте и ранговите знамиња, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 11 мај 1956 година. 

ПР бр. 14 
15 мај 1956 година 

1 Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

ЗАКОН 
ЗА ВОЕНИТЕ ПОМОРСКИ ЗНАМИЊА НА ФЕДЕ-
РАТИВНА. НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЗА КОМАНДНИТЕ И РАНГОВНИТЕ ЗНАМИЊА 

1. Воени поморски знамиња 
Член 1 

Воените .поморски знамиња на Федеративна На-
водна Република Југославија се: 

1) знамето на Југословенската воена морнарица; 
2) знамето на бродовите на граничните единици; 
3) прамчените знамиња. 

Член 2 
Воените поморски знамиња на Федеративна На-

родна Република Југославија, ги веат, и тоа: 
1) знамето на Југословенската воена морнарица 

— бродовите на воената морнарица; 
2) знамето на бродовите на граничните единици 

— бродовите на граничните единици; 
3) прамчекото знаме — бродовите на воената 

морнарица. 
Член 3 

Знамето на Југословенската воена морнарица е 
во црвена боја; односот на широчината на знамето 
спрема должината е еден спрема еден и пол. Гор-
ната внатрешна четвртинка од знамето е покриена 
со државното знаме на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во водорамна* положба и е од-
воена од црвеното поле на целото знаме со тесен 
бел пораб. Црвената петокрака ѕвезда среде држав-
ното знаме е поразена со тесен жолт пораб и лежи 
на жолт тркалест венец. 

Член 4 
Знамето на бродовите на гранам. мите единици е 

во црвена боја, со државното знаме на Федеративна 
Народна Република Југославија во форма на рамно-
крак триаголник чија основа е на внатрешниот раб, 
а врвот среде црвеното знаме. Црвената петокрака 
ѕвезда се наоѓа среде белото поле на државното 
•наме, сметајќи опрема средината на неговото сино 

и црвено поле, не е порабена со жолт пораб и со 
своите врвови не преминува на синото односно цр-
веното поле. Односот на широчината спрема должи-
ната на знамето е еден спрема еден и пол. 

Член 5 
Прамченото знаме е во црвена боја, со држав-

ниот rpd'taa Федеративна Народна Република Југо-
славија среде. Односот на широчината спрема дол-
жината на знамето е еден спрема еден и пол. Висо-
чината на државниот грб изнесува шест десетинку 
од широчината на знамето. Средишната точка на 
државниот грб се поклопува со точката во која се 
сечат дијагоналите на знамето. 

U. Командни знамиња 
Член 6 

Се установуваат командни знамиња и плам енди 
за бродовите на Југословенската воена морнарица. 

Член 7 
Знамето на Претседателот на Републиката е 

државното знаме во форма на квадрат; среде белото 
Бале од знамето место црвена петокрака ѕвезда се 
наоѓа државниот грб чиј врв достасува до поло вт— 
ната на синото поле, а долните рабови до средината 
на црвеното поле од знамето. Знамето е порабек:> 
со пораб "чија широчина изнесува една осминка от 
должината на страната на квадратот и е составеа 
од сини, бели и црвени триаталници. Основата k i 
триаголникот изнесува една дванаесетинка, а ши-
рочината една осминка од вкупната должина на 
страната на знамето. Надворешните триагалници се 
во бела бојаг а внатрешните наизменично во сина 
и во црвена боја. Во аглите се наоѓаат делтом.ди во 
сина боја. 

Другите командни знамиња и пламанди ги од-
редува Врховниот командант на вооружените сили. 

Член 8 
Знамето на Претседателот на Републиката го 

вее бродот на воената морнарица на кој е вкрцап 
Претседателот ira Републиката. 

Одреденото командно знаме или пламенец од 
ставот 2 на претходниот член го вее бродот на 
воената морнарица на кој е вкрцан старешина со 
соодветна положба, адмирал со соодветен чин или 
положба односно командант на соодветната пловна 
единица или брод. 

Член 9 
Се овластува Врховниот командант на воору-

жените сили да ги установува ранговните знамиња 
што ќе ги веат бродовите на Југословенската воена 
морнарица. 

JU. Завршни одредби 
Член 10 

Поблиски прописи за спроведување на овој за-
кон донесува! државниот секретар за работи: на. на-
родната одбрана. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да4 важи: Законот за воено-поморските 
знамиња на Федеративна Народна Република Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/49). 

Член 12 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден по-

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
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257. 
Врз основа на точката 4 одделот 2 главата XXV 

ка Сојузниот општествен пла« за 1956 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 

ФОНДОВИ 
I. Основни одредби 

.Член i 
Според одредбите од оваа уредба се регулира 

употребата на средствата: на Општиот инвестицио-
нен фонд ih на инвестиционите фондови на народ-
ните републики, околиите и општините (општествени 
инвестициони фондови). 

Член 2 
Средствата на општествените инвестициони фон-

дови се употребуваат за инвестиции во стопанството. 
По исклучок, средствата на општествените ин-

вестициони фондови можат да се употребат за не-
стопански инвестиции само ако е тоа определено со 
општествените планови на политичкотериториј&лните 
единици. 

Политичкотериторијадните единици можат да ги 
употребуваат средствата на општествените инве-

стициони фондови според одредбите од претходниот 
став во границите утврдени со Сојузниот опште-
ствен план, ако тие граници се предвидени со овој 
план. 

Член 3 
Од општествените инвестициони фондови за 

стопански или неетопанеки инвестиции можат да се 
даваат само заеми. 

По исклучок, средства од општествените инве-
стициони фондови можат да се даваат за инвести-
ции во стопанството без обврска за враќање, ако 
е тоа определено со сојузен закон. 

Член 4 
Кредитирањето на инвестициите во стопанството 

се врши само преку општествените инвестициони 
фондови. 

Член, 5 
Општите услови од чл. 1 на оваа уредба за да-

вања заеми од општествените инвестициони фон-
дови, како и начинот за давање на тие заеми, се 
определуваат со сојузни прописи. 

Политичкотериторијадните единици во граници-
те на сојузните прописи ги определуваат побли-
ските услови и начинот за давање заеми од соодвет-
ните општествени инвестициони фондови. 

Член 6 
Средствата на Општиот инвестиционен фонд ги 

држи и актите на располагање ги врши Народната 
банка. 

Средствата на другите општествени инвести-
циони фондови ги држи и актите на располагање 
ги врши банката што ќе ја определи надлежниот 
извршен совет односно народниот одбор на охоли-
јата или на општината. 

Член 7 
Општествениот инвестиционен фонд не е правно 

лице. 
Банката што ги држи средствата на општестве-

ниот инвестиционен фонд е носител правата и 
обврските по договорите за заемите дадени од сред-
ствата на фондот. Во случај на спор банката е 
странка во спорот. 

Општествениот инвестиционен фонд (не може 
да биде инвеститор. 

Член 8 
Народниот одбор на околијата на чие подрачје 

се наоѓаат градови поделени на општини, ќе основа? 
за сите општини на подрачјето на еден град един-
ствен градски инвестиционен фонд. 

Член 9 
Извршниот совет на НР Србија ќе донесе про-

писи за употребата на средствата на инвестиционите 

фондови на автономните Единици согласно одредбите 
од оваа уредба. 

li. Средства на фондовите 
Член 10 

Средствата на Општиот инвестиционен фонд се 
формираат: 

1) од приходите од интересот на основните сред-
ства на стопанските организации, ако со сојузните 
прописи не е определено поинаку; 

2) од приходите од интересот по заемите дадени 
од средствата на овој фонд; 

3) од други приходи определени со сојузни про-
писи или со сојузниот општествен план. 

Член 11 
Средствата на инвестиционите фондови на на-

родните републики се формираат од дел на сред-
ствата на околиските инвестициони фондови, од при-
ходите од интересот по заемите дадени од средствата 
на овие фондови и од други приходи определени со 
сојузни прописи. 

Делот од средствата на околиските инвестици-
они фондови што се уплатува во инвестиционите 
фондови на народните републики се определува со 
републичкиот општествен план. Со сојузниот опште-
ствен! план може да се определи највисокиот процент 
на средствата на околиските инвестициони фондови 
што можат народните републики да го определат 
за уплата во своите фондови. 

Член 12 
Средствата на околискиот инвестиционен фонд 

се формираат: 
1) од делот на добивката на стопанските орга-

низации што е определен со сојузните прописи за 
расно делба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации односно со сојузниот општествен план; 

2) од приходите од интересот по заемите дадени 
од средствата на овој фонд; 

3) од други приходи определени со сојузни про-
писи. 

Член 13 
Средствата на општинскиот инвестиционен фонд 

се формираат: 
1) од приходите од интересот на основните сред-

ства на комуналните претпријатија; 
2) од делот на добивката на стопанските орга-

низации кој според прописите за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации му 
припаѓа на инвестициониот фонд на општината; 

3) од приходите од интересот по заемите дадени 
од средствата на овој фонд; 

4) од други приходи определени со сојузни 
прописи. 

Член 14 
, Политичкотериторијалните единици можат од 

буџетот да му даваат дотации на општествениот 
инвестиционен фонд за инвестиции во стопанството 
според одредбите од Основниот закон за буџетите. 

Член 15 
Приходите на општествените инвестициони фон-

дови чија наплата е предвидена со прописите за* 
наплата на приходите на буџетите и фондовите од 
стопанските организации, се наплатуваат според тие 
прописи. 

Другите приходи на општествените инвестициони 
фондови ќе ги наплатуваат органите надлежни за 
наплата на тие приходи според важечките прописи. 

Член 16 
Кредитирањето на инвестициите може да се 

врши од слободните! долгорочни банкарски средства, 
преку општествените инвестициони фондови, според 
важечките сојузни прописи. 

Ш. Намена на средствата 
Член 17 

Од средствата »а општествените инвестициона 
фондови можат да игм се даваат заеми на инвест* 
торите; 
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1) за инвестиции во стопанството; 
2) за гарантни износи и за сите други обврски по 

заемите за инвестиции во стопанството што стопан-
ските организации ги добиваат од други фондови; 

3) за учество во трошоците на инвестициите на 
стопанските организации што се кредитираат или 
финансираат од други фондови; 

4) за не стопански инвестиции. ф 
Член IB 

Од средствата на општествениот инвестиционен 
фонд на една политичкотеритсријална единица не 
можат да им се даваат дотации на општествените 
инвестициони фондови на други политичкотерито-
ријални единици, освен ако тоа е предвидено со со-
јузниот општествен елан. 

Член 19 
Извршниот совет односно народниот одбор на 

околијата или на општината може во условите • за 
давање на заемите да предвиди давање средства 
од општествниот инвестиционен фонд и на инве-
ститори од други политичкотериторијални единици, 
ако постои за тоа оправдан стопански интерес. 

Член 20 
Народните одбори и извршните совети ја опре-

делуваат намената на средствата на општествените 
инвестициони фондови на политичкотеритореал-
ните единици во границите предвидени со нивниот 
општествен план. 

Со сојузниот општествен план можат да се утвр-
дат општите смерници за употреба на средствата на 
сите општествени- инвестициони фондови. 

Политичкотериторијадните единици ја определу-
ваат намената на средствата на општествените [ин-
вестициони фондови по стопански подрачја, по сто-
пански области, по стопански гранки, по групи сто-
пански организации или по објекти, а можат да 
определат и други услови за користење на средства-
та од оние фондови. Овие органи не можат поеди-
нечно да определуваат корисници на заемите. Само 
по исклучок, со сојузниот општествен план може 
да се определи поединечно корисник на средствата 
на општествениот инвестиционен фонд. 

По исклучок од одредбата од претходниот ста®, 
народниот одбор на око лиј ата или на општината од-
носно извршниот совет може поединечно да опре-
дели корисници на заемите од општествениот инве-
стиционен фонд или да донесе прописи за поеди-
нечно определувале на корисници на заемите, ако 
средствата од дадениот заем служат како гаранција 
или како учество во трошоците за инвестиции на 
стопанските организации што се финансираат или 
кредитираат од други фондови.' 

Член 21 
Ако средствата за инвестиции во стопанството 

се предвидени во буџетот или во други фондови, 
тие му се даваат како дотации на општествениот 
инвестиционен фонд со определена намена или без 
намена. Овие средства ќе се употребат за давање 
заеми под општите услови под кои се даваат сред-
ствата од општествените инвестициони фондови, ако 
со буџетот или од органот на управувањето на фон-
дот не е определено да се даваат заеми од тие сред-
ства под други услови. 

Отплатите по заемите дадени од средствата пред-
видени во претходниот став вле1гуваат како приход 
на општествениот инвестиционен фонд. 

Одредбите од чл. 20 на оваа уредба не се одне-
суваат на расподелбата и употребава на средствата 
дадени на општествените1 инвестициони фондови 
ка хо дотации. 

Член 22 
Со сојузни прописи може да се утврди, сред-

ствата од некои извори на приходи на општестве-
ните инвестициони фондови да служат исклучиво за 
инвестиции во определени стопански гранки. 

IV. Начин за употреба на средствата 
Член 23 

Од средствава на општествените инвестициони 
фондови се даваат заеми според прописите што ва-
жат за давање заеми за инвестиции во стопанството, 
ако со оваа уредба или со друг сојузен пропис не o 
определено поинаку. 

Член 24 
На пол итичкотеритори j алните единици им се 

даваат заеми од општествените инвестициони фон-
дови под исти услови и на ист начин како и на 
другите заемобаратели. 

Член 25 
Вкупниот износ на договорените обврски што 

треба да се исплатат на товар на приходите на оп-
штествениот инвестиционен фонд од една година 
може најмногу да го достаса износот на предвиде-
ните приходи на фондот за таа година. 

Со цел на создавање резерва за случај прихо-
дите на фондот да1 не се остварат во предвидениот 
износ, банката може при склучувањето на договор, 
врз основа на податоците за остварувањето на при-
ходите на фондот за претходните две години, да 
договара, исплати за една година под предвидениот 
износ на приходите на фондот за таа година. 

Нови договори за заеми банката може да склу-
чува само ако во годината кога се склучува заемот 
има средства што не се ангажирани по договорите 
од поранешните години. 

Член 26 
Заемите од општествените инвестициони фондо-

ви за нестопанеки инвестиции се даваат врз основа 
на поединечни барања. 

Извршниот совет односно народниот одбор на 
околината или на општината може да определи з а -
емите за определени нестопанска инвестиции да се 
даваат со конкурс. 

Член 27 
Ако според одредбите од чл. 3 на оваа уредба е 

определено средствата на општествените инвести-
циони фондови да се употребат за инвестиции во 
стопанството без обврска за враќање, исплатата на! 
тие средства ќе се врши под условите и на начинот 
што е пропишан за користење на средствата од 
одобрените заеми за инвестиции во стопанството. 

Член 28 
Со прописи на политичкотериторијалните еди-

ници не можат да се менуваат условите под кои со 
корисниците се склучени договорите за заеми за 
инвестиции во стопанството. 

По исклучок, со сојузен закон можат да се 
менуваат условите под кои се склучени догово-
рите за заеми за инвестиции во стопанството. 

V. Завршна сметка 
Член 29 

Банката на која il е доверено ракувањето со 
средствата на општествените инвестициони фондови 
го заклучува под 31 декември секоја година прите-
кот и трошењето на средствата за односната година 
и е должна до крајот на април да состави завршна 
сметка за изминатата година. 

Упатството за составување на завршните сметки 
на општествените инвестициони фондови ќе го изда-
де сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите. 

Член 30 
Составената завршна сметка на општествениот 

инвестиционен фонд банката им ја доставува во сро-
кот од претходниот член на надлежниот државен 
секретар за работи на финансиите, на началникот на 
секретаријатот за финансии на народниот одбор на 
околината односно на управниот орган надлежен за 
работите на финансиите на народниот одбор на оп-
штината. 

Завршната сметка на општествениот инвести-
ционен фонд државниот секретар за работи на ф и -
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напоните му ја доставува на извршниот совет, а 
началникот на секретаријатот за финансии на на-
родниот одбор на околијата односно управниот ор-
ган надлежен за работите на финансиите на народ-
ниот одбор на општината — на советот надлежен за 
работите на буџетот на народниот одбор. 

Член 31 
Завршните сметки на општествените инвести-

циони фондови надлежниот извршен совет односно 
советот надлежен за рабовите на буџетот на народ-
ниот одбор му ги поднесува на претрес на прет-
ставничкото тело пред или едновремено со подне-
сувањето на предлогот на општествените планови за 
наредната година. 

Завршната сметка ја одобрува претставничкото 
тело. 

VI. Завршни одредби 
.Член 32 

За спроведување на одредбите од оваа уредба 
и на другите прописи што се однесуваат на дава-
њето од општествените инвестициони фондови од-
говорна е банката што ракува со средствата на тие 
^фондови. 

Член 33 
Народната банка ќе издаде упатство за работе-

њето во врска со давањето на заеми од општестве-
ните инвестициони фондови и за водење евиденција 
за тие заеми. 

Народната банка ќе води евиденција за употре-
бата на средствата од сите општествени инвести-
циони фондови. 

Сите банки што даваат заеми од општествени ге 
инвестициони фондови се должни да и поднесат на 
•Народната банка податоци за работењето со сред-
ствата од тие фондови. 

Член 34 
Контрола над употребата на средствата на оп-

штествените инвестициони фондови вршат органите 
на финансиските инспекторати' и на банката што 
ракува со средствата на фондовите. 

Член 35 
По литичкотериториј алните единици ќе ги пре-

несат средствата од вкупните! инвестициони фон-
дови и од другите фондови со слична намена, во 
инвестиционите фондови чија употреба се регулира 
со оваа уредба, најдоцна до 30 јуни 1956 година. 

Член 36 
Упатства за спроведување на оваа уредба ќе 

издава сојузниот државен секретар за работи н«» 
финансиите. 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 203 
21 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

258. 
Врз основа на чл. 131 од Основниот закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
Во Уредбата за управување со фондовите за 

унапредување на селското стопанство („Службен 
плет на ФНРЈ", бр. 28/55) се вршат измени и до-

полненија, така што нејзиниот пречистен текст да 
гласи: 

УРЕДБА 
за управување со фондовите за унапредување 

% на селското стопанство 
I. Општи одредби 

Член 1 
Фондовите за унапредување на селското стоптан-

ство служат за финансирање на мерките за уна-
предување на селскостопанското производство и за 
унапредување на преработката и прометот на сел-
скостопанеки производи. 

Управувањето со фондовите за унапредување на 
селското стопанство се врши според одредбите на 
оваа уредба. 

Член 2 
Фондовите за унапредување на селското стопан-

ство се: сојузниот фонд, републичките фондови и 
околиските фондови. 

Со сојузниот фонд за унапредување на селското 
стопанство управува управниот одбор на Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ. 

Со републичките фондови за унапредување на 
селското стопанство управуваат управните одбори 
на соодветните селскостопански комори. 

Со околиските фондови за унапредување на сел-
ското стопанство управуваат управните одбори на 
фондовите што ги именуваат народните одбори на 
околиите. 

Член 3 
Фондовите за унапредување на селското сто-

панство се буџетски фондови. 
Средствата на фондовите нешотрошени во текот 

на една година, се пренесуваат во наредната година'. 
Член 4 

Фондовите за унапредување на селското стопан-
ство се правни лица и за своите обврски одговараат 
со своите средства. 

Фондовите за унапредување на селското сто-
панство ги претставуваат пред трети лица лицата 
што ќе ги определат органите на управувањето на 
фондовите. 

Член 5 
Приходите и расходите на фондовите за уна-

предување на селското стопанство се предвидуваат 
и се одобруваат во претсметките. на фондовите спо-
ред одредбите на Основниот закон за буџетите, спо-
ред прописите донесени врз основа ка тој закон, како 
и според одредбите на оваа уредба. 

Пресметките на приходите и расходите на фон-
довите за унапредување на селското стопанство се 
прилози »на соодветниот буџет. 

Член 6 
За секој фонд за унапредување на селското 

стопанство се донесува пред почетокот на годината 
програма за спроведување на мерките за унапреду-
вање на селскостопанското производство, на проме-
тот и преработката на се л еко стоп ански производи: 
во текот на годината за која се донесува програмата. 

Програмата од претходниот став ја донесува за 
сојузниот фонд управниот одбор на Сојузот на сел-
скостопанските комори на ФНРЈ, за републичкиот 
фонд — управниот одбор на соодветната селскосто-
панска комора и за околискиот фонд — управниот 
одбор на фондот, а ја одобрува извршниот совет 
односно народниот одбр на околината. 

Прегшметките на приходите и расходите на фон-
довите се составуваат врз основа на одобрените про-
грами на работите за унапредување на селското сто-
панство. 

Член 7 
Извршниот совет на НР Србија ќе донесе про-

писи за фондовите за унапредувате на селското 
стопанство на автономните единици, 
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II. Средства на фондот 
Член 8 

Средствата на сојузниот фонд за унапредување 
на селското стопанство се формираат од делот на 
данокот на добивка кој за секоја година се утвр-
дува со сојузниот општествен план. 

Средствата на републичките фондови за уна-
предување на селското стопанство се формираат 
од делот на данокот на доход од селското стопан-
ство кој за секоја година се определува со репу-
бличкиот општествен план, а кој не може да биде 
помал од дуелот определен со сојузниот општествен 
хг л ate. 

Средствата на околиските фондови за унапре-
дување на селското стопанство се формираат: 

1) од делот на приходите од таксите на орудија 
за производство (казани за печење ракија, вршач-
ки, воденици и мелници), на хибридни лозја и на 
мелење, што за секоја година се определува со 
сојузниот општествен план; 

2) од вкупните приходи од таксите на работен 
добиток и на животни (кучиња); 

3) од приходите од обработката на напуштено 
земјиште. ^ 

Средствата на фондовите за унапредување на 
селското стопанство се формираат и од другите 
приходи што .за тоа ќе бидат определени со сојузен 
закон. 

Член 9 
Политичѕкотериторијалните единици можат од 

средствата на буџетите да им даваат дотации на 
фондовите за унапредување на селското стопанство. 

Член 10 
Ако на територијата на народната република по-

стојат повеќе селскостопански комори кои не се 
околиски, републичкиот извршен совет со посебни 
решение ќе ги определи деловите од приходите на 
републичкиот фонд за унапредување на селското 
стопанство, со кои ќе располагаат управните одбори 
па тие комори. 

Член 11 
Пресметувањето и уплатата на приходите на 

фондовите за унапредување на селското стопанство 
ги врши банката к а ј која се уплатуваат приходите 
на буџетите и на фондовите!, односно органите што 
ги наплатуваат приходите кои им припаѓаат на фон-
довите. 

Член 12 
Средствата на фондовите за унапредување на 

селското стопанство ќе се употребуваат првенствено: 
1) за изградба и унапредување на селско стопан-

ските служби, како што се: ветеринарните станици 
и амбуланти, станиците за вештачко осеменување, 
станиците за меринизација на овци, припу сните ста-
ници, семенските и селекциските станици, ергелите, 
актипероноспорните станици, инкубаторсхите стани-
ци, мрестилиштата, гробиштата за добиток, селско-
гтопансхите институти, заводите и другите слични 
установи и организации во селското стопанство; 

2) за преземање на мерките за унапредување на 
селското стопанство што се определени со програ-
мите на фондовите, како што се: воведување на 
селекционирано семе, опити со семе и со вештачко 
ѓубре, опити со начинот на држање и исхрана на 
добитокот и други демснстрациони опити, субвен-
ционирање односно регресирање на производството 
на семе, на репродукциони материјали и на вештач-
ко ѓубре според посебните сојузни прописи; 

3) за финансирање на определени истражувачки 
работи во селското стопанство; 

4) за пропагандни филмови; 
5} за наградување на изложби и на саеми. 
Ако органот на управувањето на фондот ќе најде 

ѓека определените мерки за унапредување на сел-
е 'toto стопанство можат успешно да се спроведат со 
;/авање кредит, може остатокот од средствата на 
фондот по подмирувањето на расходите за потре-
сат е од претходниот став, да му го даде во вид на 

дотација на општествениот инвестиционен фонд и 
да ја определи намената за употребата на дадената 
дотација. Во тој случај заемите од општествените 
инвестициони фондови се даваат под условите под 
кои се даваат заемите од средствата, на општестве-
ниот инвестиционен фонд или под поповолни услови 
определени од органот на управувањето на фондот 
за унапредување на селското стопанство од кој е 
дадена дотацијата. 

Ануитетската служба по заемите дадени од ин-
вестициониот фонд на товар на дотациите од фон-
довите за унапредување на селското стопанство за 
врши банката к а ј која се Бодат средствата на инве-
стициониот фонд. Отплатените ануитета му припа-
ѓаат на инвестициониот фонд. 

Член 13 
Приходите на околискиот фонд за унапредување 

на селското стопанство што потекнуваат од так-
сите на работен добиток и на животни (тар. бр. 63 
pi 64 од Таксената тарифа на Законот за таксите) 
ќе се употребуваат за изградба и унапредување на 
ветеринарната служба. 

Средствата на фондот од претходниот став бан-
ката е должна да ги води на посебна сметка. 

Член 14 
Програмите за спроведување на мерките за уна-

предување на селското стопанство што се финан-
сираат од фондовите за унапредување на селското 
стопанство, се донесуваат во согласност со општите 
смерници - за унапредување на селското стопанство 
и со смерниците определени со општествените пла-
нови. 

Заради ускладување на мерките за унапредува-
ње на селското стопанство управниот одбор на Со-
јузот на се'лскостопанските комори на ФНРЈ ќе из-
дава за секоја година, со согласност од Секретари-
јатот за селско стопанство и шумарство на Соју-
зниот извршен совет, упатства за составување на 
програмите од претходниот став. Овие упатства е« 
задолжителни за органите на управувањето на фон-
довите. 

Сојузниот извршен совет може, по потреба, ди 
издава и посебни упатства за составување на про-
грамите од ст. I на овој член. 

Член 15 
Управниот одбор на Сојузот на селскостопан-

ските комори на ФНРЈ може при изработката на 
програмата од чл. 14 на оваа уредба и на претсмет-
ката на приходите и расходите на сојузниот фонд да 
предвиди средства за определена намена, под услоз* 
за истата намена да се обезбеди опре делеа дел сред-
ства од републичките фондови за унапредување на 
селското стопанство. 

Исто така органот на управувањето на репу-
бличкиот фонд за унапредување на селското сто-
панство може давањето на* средства за спроведу-
вање на определените мерки за унапредување на 
селското стопанство да го услови со давање опре-
делен дел на средствата од фондовите за унапре-
дување на селското стопанство на автономните еди-
ници и на околиите. 

III. Управување со фондовите 
Член 16 

Собранието на Сојузот на селскостоланските ко-
мори на ФНРЈ, собранието на републичката селско-
стопанската комора односно народниот одбор на око-
лината донесува правила на фондот. 

Член 17. 
Органот на управувањето на фондот: 
1) изработува предлог на правилата на фондот, 
2) ја (приготвува програмата за спроведување? 

на мерките за унапредување на селекосгопанското 
производство, на прометот и на преработката на сел-
скостопакски производи; 

3) ги изработува и му ги поднесува на управ-
ниот орган надлежен за работите на финансиите 
претсметката на приходите и расходите на фондот 
и завршната сметка на фондот; 
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4) врши надзор над употребата на средствата 
на фондот; 

5) ги определува условите за користење на сред-
ствата на фондот, ако за определувањето на тие 
услови не е надлежен друг орган; 

6) врши и други работи во врска со управува-
њето на фондот, согласно правилата на фондот. 

Член 18 
Со правилата на фондовите поблиску ќе се опре-

делат начинот за управување на фондовите за уна-
предување на селското стопанство и работењето на 
фондовите. 

Правилата на сојузниот и на републичките 
фондови ги одобрува извршниот совет. 

IV. Одобрување и извршување на претсметката 
и завршна сметка 

Член 19 
Претсметките на приходите и расходите на фон-

довите за унапредување на селското стопанство се 
составуваат, се одобруваат и се извршуваат според 
одредбите на Основниот закон за буџетите и спо-
ред прописите донесени врз основа на тој закоп. 

Органот на управувањето на фондот е должеа 
претсметката на приходите и расходите на фондот 
'да му ја достави на управниот орган надлежен за 
работите на финансиите на начинот и во сроковите' 
предвидени во Основниот закон за буџетите и да се 
грижи за извршувањето на одобрената претсметка. 

Член 20 
Претседателот на управниот одбор на органот 

на управувањето на фондот е наредбодавец за извр-
шување на претсметката на приходите и расходите 
на фондот. 

Наредбодавците и сметкополагачите за извршу-
вањето на претсметките на приходите и расходите 
на фондовите за унапредување на селското стопан-
ство ги имаат истите права и должности што ги 
имаат наредбодавците за извршување' на претсмет-
ките на приходите и расходите на државните ор-
гани и установи. 

Член 21 
Средствата на фондовите за унапредување на 

селското стопанство можат да се користат до висо-
чината предвидена со претсметката. 

Член 22 
Средствата на фондовите за унапредување на 

селското стопанство можат да се трошат само за 
намените и потребите определени со претсметката. 

Ангажирањето и трошењето на средствата на 
'фондовите можат да се вршат според наредбите од 
наредбодавците за извршувањето на претсметките 
на приходите и расходите. 

Во наредбата во границите на одобрената прет-
сметка се определува поблиската намена за која 
ќе се употребат средствата и на кого средствата се 
даваат. 

Член 23 
Сметкополагачот го определува органот на упра-

вувањето на фондот. 
Сметкополагачот ракува со средствата на фондот 

за унапредување на селското стопанство и за сво-
јата работа одговара според прописите за ракува-
њето со буџетските средства. 

Член 24 
Завршната сметка на фондот се одобрува како 

прилог на завршната сметка за извршувањето нг* 
соодветниот буџет. 

Член 25 
Средствата на фондовите за унапредување на 

селското стопанство се водат на посебните сметки 
кај банката. 

По одлука на органите на управувањето сред-
ствата на фондовите можат да се водат на посебни 
сметки и кај задружните кредитни установи и ште-
дилниците ако за тоа даде согласност Народната 
банка. Народната банка ќе даде за ова согласност 
ако задружните кредитни установи и штедилниците 

обезбедиле водење евиденција за ракувањето со 
средствата на фондовите. 

Одобрената претсметка на приходите и расхо-
дите на фондот органот на управувањето на фондот 
е должен да и' ја достави на банката заради извр-
шување, и тоа во срок од 15 дена по одобрувањето 
на претсметката. 

Член 26 
Сметкополагачите на фондовите за унапреду-

вање на селското стопанство се должни да ја водат 
евиденцијата за наплатените и за утрошени те сред-
ства на фондовите според важечките пропи :и. 

Примените средства од секој фонд корисниците 
мораат да ги евидентираат на посебни сметки во 
своите евиденции. 

Член 27 
Контролата на извршувањето на претсметката 

на приходите и расходите на фондот за унапреду-
вање на селското стопанство ја врши управниот 
орган надлежен за работите на финансиите преку 
соодветниот орган за контрола, врз основа на од-
редбите од Основниот закон за буџетите и на про-
писите донесени врз основа ка тој закон. 

Надлежниот извршен совет односно народен 
одбор може да го запре извршувањето на претсмет-
ката на фондот ако утврди дека органите на упра-
вувањето на фондот не ги употребуваат средства 
за целите определени со општествените планови, со 
одредбите на оваа уредба, со правилата на фондот, 
со програмата и со претсметката на фондот. 

V. Завршни одредби 
Член 28 

Пресметките на приходите и расходите на фон-
довите за унапредување на селското стопанство за 
1956 година ќе му се поднесат на надлежното прет-
ставничко тело на одобрение најдоцна до 30 јуни 
1956 година. 

До одобрувањето на претсметката на фондот 
според претходниот став, исплатите ка товар на 
средствата на фондот ќе се вршат врз основа на 
времената тримесечна претсметка што ќе ја одобри 
државниот секретар за работи на финансиите, одно-
сно советот за финансии на народниот одбор на 
околината. 

Предлогот на времената претсметка ќе му се 
достави на соодветниот орган од претходниот став 
до 31 мај 1956 година. 

Член 29 
Сојузниот државен секретар за работи, на фи-

нансиите може да издава посебни упатства за со-
ставување на пресметките на приходите и расхо-
дите и на завршните сметки на фондовите за унапре-
дување на селското стопанство, а по потреба може 
да издава и поблиски упатства за извршување на 
оваа уредба. 

Член 30 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 204 
21 мај 1956 година 

Белград 

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

259. 
Врз основа на чл. 131 од Основниот закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ТИЕ ФОНДОВИ 
Во Уредбата за формирање фондови за унапре-

дување на шумарството и за управување со тие 
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фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/65) се 
вршат шмеки и дополненија, така што нејзиниот 
пречистен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за формирање фондови за унапредување на 
шумарството и за управување со тие фондови 

I. Општи одредби 
Член 1 

Фондови за унапредување на шумарството (во 
натамошниот текст: фондовите) се должни да обно-
ват народните републики и околиите на чие под-
рачје има шуми. * 

Фондовите од претходниот став се основаат со 
цел да се прибават средства за финансирање на 
мерките и работите за унапредување на шумар-
ството, според одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Со републичкиот фонд управува органот што 

ќе го определи републичкиот извршен совет. 
Со околискиот фонд управува органот што ќе 

to определи народниот одбор на околијата. 
Член 3 

Фондовите се правни лица и тие за своите об-
врски одговараат со своите средства. 

Член 4 
Фондовите за унапредување на шумарството се 

буџетски фондови. 
Приходите и расходите на фондовите се пред-

видуваат и се утврдуваат за секоја година во црет-
сметште на приходите и расходите на фондовите. 
Пресметките на приходите и расходите се состав 
вуваат врз острова на одобрените програми на фон-
довите. 

Пресметките на приходите и расходите на 
фондовите се прилози на буџетот на соодветната 
политичкотериторијална единица'. 

Член 5 
Средствата на фондот не можат да се употре-

буваат за други цели, освен за унапредување на 
шумарството. 

Член 6 
Средствата на фондовите се употребуваат за 

унапредување на шумарството врз основа на про-
грамата на работите што се донесува според од-
редбите од оваа уредба. 

Програмата од претходниот став ги опфаќа ра-
ботите на унапредување на шумарството што ќе се 
изведуваат во теко* на една или повеќе години. 

Член Т> 
Средствата на фондовите можат да се употре-

буваат за непосредно финансирање на работите на 
унапредување на шумарството, како и да давање 
з^еми за такви работи на начинот предвиден со 
оваа уредба'. 

Член 8 
Со правилата на фондот поблиску се определу-

ваат начинот за управување со фондот и работе-
њето на фондот. 

Член 9 
Програмата »а работите за унапредување на 

шумарството и правилата на фондовите ш доне-
суваат органите на управувањето иа фондовите, а 
ги одобрува надлежниот извршен совет односно 
народниот одбор на околината. 

Член 10 
Фондовите не можат да вршат никаква само-

стојна стопанска дејност. 
Член 11 

Извршниот совет на Народна Република Србија 
tfe донесе прописи за фондовите за унапредување 
на шумарството и за управувањето со тие фондови. 

II. Средства ва фондот и нивна намена 
Член 12 t 

Средствата на околиските фондови се фор-
ашраат: 

1) од цената на дрвото на пењушка, а во изно-
сот ifito ќе so определи народниот одбор на околи-

ната во границите на износите утврдени со сојузни-
от општествен план; 

2) од надоместокот. наплатен за шумски штети; 
3) од таксата што ја плаќаат приватните соп-

ственици и задругите за сечење дрва во приватни 
односно задружни шуми, а што ја пропишуваат 
народните републики; 

4) од дотациите од буџетот и од додатоците ца 
општествените организации, како и рд средствата 
дадени од страна на стопанските организации за-
ради вршење пошумување, мелиорација и ел.; 

5) од интересот на средствата на фондовите 
вложени кај банката на посебна сметка со отказен 
срок; 

6) од подароците што им се дадени на фон-
довите ; 

7) од средствата во претсметката на Државни-
от секретаријат за работи на народната одбрана 
предвидени за потребите иа пошумување^; 

8) од другите приходи што ќе бидат определе-
ни со сојузен закон. 

Средствата на републичките фондови за уна-
предување на шумарството се формираат од делот 
на средствата на околиските фондови за унапреду-
вање на шумарството што се утврдува со републи-
чкиот општествен план во процент од вкупните 
приходи на околиските фондови за унапредување 
на шумарството. 

Член 13 
Банката што ги наплатува приходите што им 

припаѓаат на фондовите е должна да врши пре-
сметување и уплата на овие приходи во корист 
на фондовите. 

Ако приходите што им припаѓаат на фондовите 
не ги наплатува банката, тие приходи се должни 
да ги уплатуваат во корист на фондовите оние ор-
гани што се надлежни за нивната наплата. 

Член 14 
Средствата на фондовите се вложуваат кај На-

родната банка односно ка ј комуналната банка. 
Органот на управувањето на фондот е должен 

да им ја достави на банките од претходниот став 
одобрената претсметка на приходите и расходите 
во срок од 15 дена од денот на одобрувањето на 
претсметката, з-аради извршување. 

Член 15 
Средствата на фондовите можат да се упо-

требат: 
1) за финансирање на инвестициите во шумар-

ството и тоа првенствено за изградба на комуни-
кации и шумарски куќи; 

2) за нови инвестициони лошу мувања, во прв 
ред со видови на брзо растење и за мелиорација на 
деградираните шуми; 

3) за сузбивање на шумските болести и штет-
ници од големи размери; 

4) за помагање на научните истражувања во 
шумарството; 

5) за давање дотации на пасивните шумски 
стопанства заради финансирање на работите на 
унапредување на шумарството утврдени со програ-
мата на работите (чл. 6). 

Член 16 
Од средствата на фондовите можат да им се 

даваат дотации на општествените инвестициони 
фондови под услов од тие средства да им се да-
ваат долгорочни заеми на стопанските организации 
и установи од областа на шумарството. Долгороч-
ните заеми се даваат под условите под кои се да-
ваат заемите од општествените инвестициони фон-
дови или под условите што се поповолни од тие 
услови. 

Со програмата на работите се определува кои 
мерки и работи на унапредување на шумарството 
ќе се финансираат со заеми од дотациите дадени 
на општествените инвестициони фондови според 
претходниот став. 
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Член 17 
Сојузниот извршен совет може да дава општи 

смерници за употреба! на средствата на фондовите 
за унапредување на шумарството во границите 
утврдени со сојузниот општествен план. 

Член 18 
Републичкиот извршен совет односно органот 

што ќе го определи тој може да одлучи за опреде-
лени работи да« можат да се употребат средствата 
на републичките фондови, ако за тие работи се 
обезбеди определен дел на средствата од фондо-
вите на околиите. 

III. Управување со фондовите 
Член 10 

Органот на управувањето на фондот: 
1) донесуваа правила на фондот; 
2) донесува програма за спроведување на мер-

ките и за извршување на работите со цел на уна-
предување на шумарството; 

3) предложува годишна претсметка на прихо-
дите и расходите на фондот; 

4) предложува завршна сметка на фондот за 
секоја година; 

5) ги определува условите под кои одделни 
стопански и други организации или други кори-
сници ти употребуваат средствата на фондот; 

6) врши надзор над употребата на средствата 
на фондот; 

7) раскравува и донесува заклучоци, по сите 
други начелни прашања во врска со работењето 
на фондот; 

8) врши и други работи во врска со управу-
вањето со фондот согласно правилата на фондот. 

Член 20 
Ако извршниот совет односно народниот одбор 

на околната го определи управниот одбор на фон-
дот како единствен орган на управувањето, управ-
ниот одбор на фондот ги врши сите работи наве-
дени во чл. 19 на оваа уредба, како и другите ра-
боти во врска со управувањето со фондот опреде-
лени со правилата на фондот. 

Ако извршниот совет односно народниот одбор 
на околината ја определи како орган на управува-
њето со фондот комората или друг колективен ор-
ган, кој за непосредно управување со фондот фор-
мира управен одбор на фондот, со правилата на 
фондот ќе се определи кои работи ќе ги врши управ-
ниот одбор на фондот, а кои поширокиот форум на 
органот на управувањето на фондот. 

Член 21 
Фондот пред трети лица го претставуваат лицата 

што ќе ги определи органот на управувањето на 
фондот односно лицето определено со правилата на 
фндот. 
IV. Составување и извршување на пресметките на 
приходите и расходите и на завршните сметки на 

фондовите 
Член 22 

Органот на управувањето на фондот е должен 
да донесе предлог на претсметката на приходите 
и расходите на фондот, да му го поднесе на соод-
ветниот управен орган надлежен за работите на 
финансиите, да се грижи за извршувањето на одо-
брената претсметка, како и да составува завршна 
сметка на фондот според одредбите од Основниот 
закон за буџетите и според прописите донесени врз 
основа на тој закон. 

Член 23 
Средствата на фондовите' не можат да се тро-

шат пред да биде одобрена претсметката на при-
ходите и расходите, освен во случај кога е одобре-
но (времено финансирање од фондовите според про-
писите за буџетите. 

Член 24 
Наредбе дав е ц за извршување на претсметката 

на приходите и расходите на фондот е лицето што 
ќе го определи органот на управувањето на фондот. 

Органот на управувањето на фондот може да 
го пренесе наредбодавното право за извршување на 
пресметката на фондот за одделни намени на ли-
цето што е на чело на установата за одгледување и 
експлоатација на шуми или на лицата што се на 
чело на други организации на кои им се доделени 
средства од фондот. 

Член 25 
Народ бод авците и сметкополагачите за извршу-

вањето на претсметката на приходите и расходите 
на фондот ги имаат истите права и должности во 
поглед на извршувањето на претсметката на фон-
дот што ги имаат наредбодавците и сметкополага-
ч;ите за извршувањето на претсметките на прихо-
дите и расходите на државните органи и установи 
според одредбите од Основниот закон за буџетите 
и спред прописите донесени врз основа на тој 
закон. 

Член 26 
Наредбодавците и сметкололаганите за извршу-

вањето на претсметката на фондот се должни да 
ги водат евиденциите за наплатените и за потро-
шените средства на фондот според прописите за 
извршувањето на буџетот. 

Член 27 
Органот на управувањето на фондот може со 

договор со органот, со установата или со организа-
цијата на кои им дава средства да ги определи 
условите под кои ќе се трошат доделените средства. 

Член 28 
Измената на намената и на височината на 

средствата (вирма ни е ање) определени со пресмет-
ките на фондовите може да се врши според одред-
бите од Основниот закон за буџетите. 

Член 29 
Тримесечните планови за извршување на прет-

сметката на приходите и расходите на фондот ги 
одобрува надлежниот извршен совет односно сове-
тот надлежен за работите на буџетот на народниот 
одбор на око ли j ата. 

Член 30 
Органите, установите и организациите на кои 

им се доделуваат средства од фондот со цел на 
извршување на работите и мерките за унапреду-
вање на шумарството се должни да ги евидентираат 
на посебни сметки примените средства на фондот. 

Органите, установите и организациите на кои 
им се доделуваат средства од фондот со цел на 
извршување на работите и мерките за унапреду-
вање на шумарството поднесуваат по истекот на 
годината пресметка за трошењето на средствата на 
фондот. 

' Член 31 
Ануитетската служба по заемите дадени од 

инвестициониот фонд на товар на дотациите од 
фондовите за унапредување на шумарството ја вр-
ши банката кај која се водат средствата на инве-
стициониот фонд. Отплатените ануитети му припа-
ѓаат на инвестициониот фонд. 

Член 3'2 
Работењето на фондот за изминатата тодина се 

заклучува секоја година на 31 декември. 
Во текот на изминатата година непотрошените 

средства на фондот се пренесуваат во наредната 
година. Неисплатените обврски на фондот од из-
минатата година се уплатуваат на товар на сред-
ствата на фондот во наредната година. 

Член 33 
Органот на управувањето на фондот е должен 

секоја година најдоцна до 15 март да донесе завр-
шна сметка на фондот за изминатата година. 

Завршната сметка, донесена според претходни-
от став, ја одобрува надлежниот извршен совет 
односно народен одбор на околината. 

Член 34 
Контролата над извршувањето на претсметката 

на приходите и расходите на. фондот ја врши ре-
публичкиот државен секретар за работи на фи-
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данските, односно секретарот за работи на фи-
нансиите »а наредениот одбор на околината преку 
соодветниот орган на контролата. Контролата над 
употребата на средствата на фондовите добиени од 
претсметката на расходите на Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана ја врши, по-
крај финансискиот инспекторат, и надлежниот во-
ен орган. 

Надлежниот извршен совет односно народен 
одбор може да го запре (извршувањето на претсмех-
гсата на фондот ако утврди дека органот на упра-
вувањето на фондот не ги употребува средствата 
за целите определени со општествените планови, 
со одредбите од оваа уредба и со правилата на 
фондот. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 35 

Општинските фондови за унапредување на шу-
марството престануваат со работа со денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба. Средствата на 
овие фондови се пренесуваат во околиските фон-
дови, врз кои преминуваат и правата и обврските 
на овие фондови. 

Член 36 
Пресметките на приходите и расходите на 

фондовите за унапредување на шумарството за 1956 
година ќе му се поднесат на надлежното претстав-
ничко тело на одобрување најдоцна до 30 јуни 1956 

. година. 
До одобрувањето на претсметката на фондот 

според претходниот став, исплатите на товар на 
средствата на фондот ќе се вршат врз основа' на 
времената тримесечна претсметка што ќе ја одобри 
републичкиот државен секретар за работи на фи-
нансиите, секретарот за работи на финансиите на 
автономната единица односно советот надлежен за 
работите на буџетот на народниот одбор на око-
лната. 

Времената претсметка ќе му се достави на ре-
публичкиот државен секретар за работи на фи-
нансиите, на секретарот за работи на финансиите 
на автономната единица односно на советот надле-
жен за работите на буџетот на народниот одбор на 
сколи j ата до 31 мај 1956 година. 

Член 37 
Сојузниот државен секретар за работи на фи-

нансиите може да издава посебни упатства за со-
ставување на пресметките на приходите и расхо-
дите и на завршните сметки на фондовите, а, по 
потреба, може да издава и поблиски упатства за 
примена на оваа уредба. 

Член 38 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 205 
21 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Вроз-Тито, е. р. 

260. 
Врз основа на чл. 26а од Законот за таксите, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА 
ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 

Член 1 
Во тарифниот број 24 од Таксената тарифа на 

Законот за таксите („Службен лист на- ФНРЈ", бр. 
68/46, 104/47, 49/51, 4/54, 18/55 и 6/56} забелешката 
III се брише. Член 2 

Во забелешката IV која станува забелешка III 
кон тарифниот број 24 по точката 4) се додаваат нови 
точки б и 6, така што целиот текст на оваа забелешка 
да гласи: 

„Забелешка Ш 
Нема да се наплатува таксата според точ. 10 од 

овој тарифен број: 
1) на оние патни моторни возила што влегуваат 

во нашава земја заради излагање на саеми, изложби 
или заради демонстрациски опити (проба на возила), 
како и на возилата што остануваат трајно во нашава 
земја; 

2) на патните моторни возила што превезуваат 
материјал и превозни средства за автомобилски трки; 

3) на патните моторни возила што превезуваат 
материјал за странски дипломатски и конзуларни 
претставништва во нашава земја; 

4) еа патничките автомобили на странски др-
жави, на странски дипломатски и конзуларни прет-
ставници или на оние, што патуваат низ нашава земја 
со дипломатски пасош снабден со дипломатска при-
знаена, виза на ФНРЈ, под услов, оваа повластица 
да е договорена или да постои реципроцитет; 

5) на странските моторни патни патнички возила 
за лична употреба под услов оваа повластица да е -
договорена или да постои реципроцитет; 

6) на странските автобуси што сообраќаат на по-
стојаните автобуски меѓународни] линии воспоставени 
со меѓународни спогодби и на странските автобуси 
што доаѓаат во земјава во туристички цели, под услов 
оваа повластица да е договорена или да постои ре-
ципроцитет." 

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

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

Р. п. бр. 210 
21 мај 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

261. 
Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за де-

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

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

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 

I. Во Одлуката за пресметување на разликата 
во цените при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55) се вршат следните измени и до-
полненија: 

I. Досегашните точки 9—13 се заменуваат со 
нови точки 9—12, кои гласат: 

„9. Увозниците се должни во срок од 30 дена 
од денот на извршувањето на увозот, а извозниците 
во срок од 30 дена од денот на приемот на изве-
штајот од Народната банка за конечната пресметка 
на стасаните девизи, да и' поднесат на Народната 
банка пријава за пресметување на разликата во 
цените (пресметковна листа) со потребна докумен-
тација. 

10. Увозниците и извозниците кај кои ќе се 
утврди обврска за плаќање на разликата во це-
ните во Фондот, се должни оваа разлика да ја 
уплатат во сроковите од претходната точка. 

Ако не извршат уплата на разликата во цени-
те во сроковите од претходниот став, увозници¥е и 
извозниците се должни да платат во корист на 
Фондот, на име пенали, за секој ден задоцнување 
0,5 промили од утврдената разлика. 

Се овластува Народната банка во случаите од 
претходниот став соодвениот износ да го наплати 
од жиро сметката на извозникот односно увозникот, 

II. Народната банка е должна на увозниците 
и извозниците кај кои по извршената пресметка 
ќе се утврди правото на наплата на разликата во 
цените, оваа разлика да им ја исплати од Фондот 



Опрана 4121 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ HS ФНРЈ Среда, 23 мај 195в 

во срок од 30 дена од денот на приемот на испра-
вката и документирана пријава (пресметковна ли-
ста). 

Ако Народната банка не ја изврши исплатата 
на разликата во цените во срокот од претходниот 
став, е должна на увозниците односно на извозни-
ците да им исплати 0,5 премили за секој ден задоц-
нување, и тоа на товар на своите средства, 

12. Се овластува Народната банка во оправда-
ни случаи да ги продолжи сроковите од тон. 9 на 
оваа одлука." 

2. Досегашните точки 14—18 стануваат точки 
13—17; 

3. По новата точката 16 се додава нова точка 
16a, која гласи: . 

„16а. Неподнесување^ на пријавата (пресмет-
ковната листа) од точ. 9 на оваа одлука или непод-
несуваљето на пријавата во сроковите утврдени во 
таа точка за нејзино поднесување се девизен пре-
кршок за кој стопанската организација ќе се казни 
со парична казна од 50.000 до 500.000 динари, а од-
говорното лице во стопанската организација ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари. 

Плаќањето на пенали според одредбите од точ. 
IO на оваа одлука не ја исклучува одговорноста на 
стопанската организација за прекршокот од прет-
ходниот став." 

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

Р. п. бр. 190 
15 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен савет 

Секретар, Потлретсед ате л, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

262. 

Врз основа на чл. 77 ст. 2 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕО НА ОСНОВНИТЕ СО-
ЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ОД СТРА-
НА НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ЗАДРУГИ ЗАПЛЕНИТИ ВО НИВ 
1. Заради обезбедување потребни средства за 

покритие на редовните расходи; на основните сојузи 
на земјоделските задруги, собранијата на тие со-
јузи можат да определат специјализираните земјо-
делски задруги што се ка ј нив зачленети да им 
плаќаат придонес. 

Височината на придонесот од претходниот став 
ја утврдува собранието на односниот сојуз со одо-
брение од советот на народниот одбор на околијата 
надлежен за работите на финансиите. 

2. Придонесот од претходната точка се опреде-
лува во паушален износ или во процент од вкупниот 
приход, а се издвојува од вкупниот приход на специ-
јализираната земјоделска задруга, што го плаќа 
пред издвојување на сојузниот данок на добивка. 

3. Поблиски упатства за примена на оваа одлу-
ка, по потреба, донесува сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите. 

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

P. п. бр. 189 
15 ма1 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Се крзтар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ* е. Џ, 

263. 
Врз основа на чл. 77 ст. 3 од Уредбата) за распре-

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ ШТО ГО РАСПРЕДЕ-
ЛУВААТ ВКУПНИОТ ПРИХОД КАКО ОПШТИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 
1. Специјализираните земјоделски задруги што 

се занимаваат непосредно со селскостопанско про-
изводство или со преработка, доработка, складирање 
и продажба на селокостопанеки производи и чии 
членови се, само индивидуални селскостопански про-
изводители, ја вршат распределбата на вкупниот 
приход според прописите што важат за општите 
земјоделски задруги. 

2. Поблиски упатства за примена на оваа одлука, 
по потреба, донесува сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите. 

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

P. п. бр. 188 
1*5 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

264. 
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 54/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДДЕЛНИОТ 

НАЧИН И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА' 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за одделниот начин и условите 
за давање кредити за дополнителните обртни сред-
ства на определени категории стопански органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) во точ-
ката I l став 1 наместо „10%" се става „6%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на1 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 202 

20 мај 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

265« 
Врз основа на ст. 3 одделот 2 главата XXVII од 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВАТА 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК 

(РЕГРЕС) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ДДТ ЗА 
СУЗБИВАЊЕ НА МАЛАРИЈАТА 

1. Од средствата на резервата на федерацијата, 
предвидена во ставот 1 одделот 2 главата XXVII нд 
Сојузниот општествен план за 1956 година, се одо-
брува износ од 60 милиони динари со цел на давање 
надоместок (регрес) при продажбата на 25% емулзија 
ДДТ за сузбивање на маларијата. 

2. Попустот при купувањето на 25% емулзија 
ДДТ за сузбивање на маларијата ќе го користат цен-
тралните хигиенски заводи, хигиенските заводи Ш 
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народните одбори на околиите во височина од 70%> 
од продажната цена на производителот. 

3. Регресот според ов ге одлука ќе го остварува 
Хемиската индустрија „Зорка", Шабац, при прода-
жбата на 25% емулзија ДДТ на корисниците од прет-
ходната точка. 

4. Се овластува сојузниот државен секретар за 
работи на финансиите да донесе поблиски прописи 
за спроведување на оваа одлука. 

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

P. o. бр. 175 
7 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

266. 
Врз основа на чл. 2 ст. 1 од Уредбата за наплата 

на приходите на буџетите и фондовите од стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ СОСТА-
ВУВААТ ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕСМЕТКИ ГОДИШНО 

1. Во период од една година се должни да ги 
соста.Ѕуваат периодичните пресметки за утврдува-
њето и за расподелбата на вкупниот приход и за 
тоа да и доставуваат на банката извештај стопан-
ските организации од следниве групи: селскосто-
панските организации, претпријатијата за саеми, 
издавачките претпријатија што се занимаваат исклу-
чиво со издавање учебници, претпријатијата за од-
гледување на шуми, претпријатијата за обработка 
на тутун со сезонска ферментација, угостителските 
претпријатија и дуќани што работат само за време 
на сезоната и туристичките стопански организации. 

2. Стопанските организации од точ. 1 на оваа 
наредба можат, во смисла на чл. 2 ст. 2 на Уредбата 
за наплата на приходите на буџетите и фондовите 
од стопанските организации, да составуваат перио-
дични .пресметки во период1 од еден, три или шест 
месеци. 

34 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за определу-
вање на групи стопански организации што се дол-
жни да составуваат периодични пресметки годишно 
(„Службен лист еа ФНРЈ", бр. 20/55). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
Се применува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 1717 
8 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 
Државен потсекретар, • 

Зоран Полич, е. р. 

267. 
Вјрз основа на чл. 4 ст. 3 од Уредбата за наплата 

на приходите на буџетите и фондовите од стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/56) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ГО ПОДНЕСУ-
ВААТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРЕ-

СМЕТКА ВО ПРОДОЛЖЕН СРОК 
1. Извештајот за периодична пресметка за из-

вршеното пресметување и ра-споделба на вкупниот 
приход можат да и' го поднесуваат на банката во 
•подолжен срок од 20 дева по редовните срокови 

предвидени во чл. 4 ст. 2 од Уредбата за наплата 
на приходите на буџетите и фондовите од сто-
панските организации, стопанските организации од 
следниве групи: претпријатијата на поштенско-те-
леграфско-телефонскиот сообраќај, претпријатијата 
за изградба и одржување на поштенско-телеграф-
ско-телефонските врски, железничките транспортни 
претпријатија, железничките претпријатија за одр-
жување на пругите и возните средства, претприја-
тијата за коли за спиење и ручање, претпријатијата 
на поморскиот сообраќај, претпријатијата на речно-
то бродарство, Југословенскиот аеротранспорт, заед-
ниците на електростопанските претпријатија, прет-
пријатијата на дрвната индустрија што располагаат 
со сопствени експлоатациони шумски подрачја, прет-
пријатијата за експлоатација на шуми, монтажните 
претпријатија, градежните претпријатија, градежно-
занаетчиските претпријатија и дуќани, претприја-
тијата за длабински дупчења, претпријатијата за 
испитување на терените, регистрираните претпри-
јатија за извоз и увоз, претпријатијата за снабду-
вање бродови, производителните претпријатија што 
имаат повеќе од три продавници или погони надвор 
од околијата на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на претпријатието, трговските претпријатија за про-
мет на Нафта и н а ф т н и деривати што имаат по-
веќе од три продавници (стоваришта) надвор од 
око ли j ата на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието и откупните претпријатија што има-
ат повеќе од три деловни единици (откупни станици) 
надвор од општината на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на претпријатието. 

Фабриките за шеќер, фабриките за масло, ка-
деларите, лекарите и претпријатијата за преработка 
на кавовина можат да и ги поднесуваат на банката 
во продолжен срок, во смисла на претходниот став, 
извештаите за периодична пресметка за извршеното 
пресметување и расподелба на вкупниот приход за 
III и IV тримесечје. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување групи стопански организации што можат да 
поднесуваат извештај за времената периодична пре-
сметка во продолжен срок („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 20/55). 

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

Број 1719 
8 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

268. 
Врз основа на чл. 17 ст. 3 од Уредбата за на-

плата на приходите на буџетите и фондовите од 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/56) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРУПИТЕ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЧИЈА ДЕЈНОСТ ИМА КАРАКТЕР 

НА СЕЗОНСКО РАБОТЕЊЕ 
1. На стопанските организации со сезонски ка-

рактер на работење на кои секретаријатот за фи-
нансии на народниот одбор на око ли j ата може да 
им го определи износот на добивката што служи 
како основица за наплата на аконтацијата од соју-
зниот данок на добивка, на делот од добивката за оп-
штествените инвестициони фондови и на придоне-
сот за буџетите од добивката за одделни месеци во 
текот на пресметковниот период (чл. 17 ст. I од 
Уредбата за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации) — е* сме-
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та&гг: селскостопанските организации, стопанските 
организации чија основна дејност е преработка на 
селскостопански производи (шеќеранѕите, мас лирите, 
пиварите, скробарите и претпријатијата за прера-
ботка на овошје и зарзават), селаните, градежните 
претпријатија, монтажните претпријатија, претпри-
јатијата за истражувачки работи, туланите, кера-
мидниците, каменоломите, варниците, чакаларите, 
претпријатијата за производство на бетонски пре-
фабрикати, претпријатијата за производство и обра-
ботка на камен за украс, претпријатијата за произ-
водство на вештачки ѓубриња и на: средства за за-
штита на растенијата, претпријатијата за обработка 
на тутун со сезонска ферментација, претпријатијата 
за одгледување на шуми, претпријатијата за про-
мет и преработка на жита, издавачките претприја-
тија што се занимаваат исклучиво со издавање 
учебници, туристичките стопански организации, 
претпријатијата за саеми, ќу рчи е ко -крзнарските 
прегори j атиј а, а сф а лтерско-изол атор ските претпри-
јатија и претпријатијата за промет на семенска 
стока. 

2. Со денот на влегувањето во сила »на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за определу-
вање групи стопански организации чија дејност има 
карактер на сезонско работење („Службен лист на 
ФНРЈ" /бр . 20/55). 

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

Бр. 1718 
8 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите, 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

269. 
Врз основа на чл. 10 од Законот за правата на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/56), и чл. 26 од Законот, 
за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ОД-

МОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 1941" 

1. На име надоместок на трошоците за кори-
стење на годишниот одмор во 1956 година ќе им се 
исплатува лично на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" износ од 24.000 динари. 

Надоместокот на трошоците за користење' на 
годишниот одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" за 1956 година може во исклучител-
ни случаи да им се исплати преку полномошник: 
само по претходно одобрение од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

2. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" ќе ја врши исклучиво 
Наре.дната банка односно нејзините филијали. 

3» Наплатата на надоместокот за трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" Банката- ќе ја забе-
лежи во соодветната рубрика на книшката на спо-
меницата. 

4. На носителите на „Партизанска споменица 
1941" на кои веќе им е извршена исплатата на име 
надоместок на трошоците за користење на годишни-
от одмор за 1956 година во износ од 12.ООО динари. 
Народната бинка односно нејзините филијали до-
полнително кп им ја исплатат разликата од 12.000 
динари, со тоа тито оваа исплата на разликата за-

должително ќе се забележи на внатрешната стра-
ница од книшката на споме|ницата. 

5. На носителите на „Партизанска споменица 
1941" на кои надоместокот на трошоците за кори-
стење на годишнршт одмор за 1955 година и за по-
ранешните години не им е исплатен од кои и да 
било причини, не може тој да им се исплати во 
1956 година. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за исплатување 
надоместокот на трошоците за користење на годи-
шниот одмор на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55). 

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

Бр. 1715 
8 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

270. 

Врз основа на, чл. 13 од Законот за правата на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/56) и чл. 26 од Зжонот 
за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ H А ИМЕ 

ТРОШОЦИ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИ НА 
„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 

1. На фамилија на носител на „Партизанска 
споменица 1941" што ќе умре, односно на лице или 
организација што ќе извршат закоп на носител на 
„Партизанска споменица 1941" ќе им се исплати на-
доместок на име трошоци за законот во износ од 
40.000 динари. 

2. Исплатата на надоместокот ја врши за сметка 
на сојузниот буџет заводот за социјално осигурува-
ње надлежен според местото на живеалиштето на 
умрениот носител на „Партизанска споменица 1941". 

Кон барањето за исп лота на надоместокот заин-
тересираното лице е должно на поднесе умреница 
и потврда од народниот одбор на општината односни 
сметка од претпријатието, дека тоа го извршило 
законот. 

3. Ако надоместокот на име трошоци за законот 
се остварува за социјално осигурен носител на 
„Партизанска споменица 1941", на фамилијата на 
осигуреникот и' припаѓа во смисла на чл. 13 ст. 2 
од Законот за правата на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941", покрај надоместокот од тон. 1 
на оваа наредба, и надоместок и посмртна помош од 
чл. 47 и 48 од Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците. 

4. Надоместокот според оваа наредба ќе се ис-
платува за носителите на „Партизанска споменица 
1941" што се умрени по U април 1956 година (чл. 19 
од Законот за правата на носителите на „Партизан-
ска споменица 1941"). 

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

Бр. 1714 
8 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен поте е кр е? а pf 

Зоран иошм, е. џ. 
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271. 
Врз основа на тон. XVII од Одлуката за утврду-

вање на платите, од добивката на стопанските ор-
ганизации за 1966 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОФИТОТ 
ЗА ПЛАТИ ОД ДОБИВКАТА ВО 1956 ГОДИНА 

1. Стопанските организации на кои се однесу-
ваат одредбите од чл. 47 на Уредбата, за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56) го утврдуваат 
делот за плати од добивката за 1956 година со при-
мена на определен процент врз делот на остваре-
ната добивка што по расподелбата преостанува по 
издвојувањето на сојузниот данок на добивка и 
на законските обврски од добивката (добивка по 
одбиток на законските обврски). 

Кај продавниците во состав на производни прет-
пријатија односно кај продавниците во состав на 
претпријатија за промет на производи од домашна 
ракотворба делот за плати од добивката за 1956 
година се утврдува со примена на определен про-
цент врз делот од добивката што преостанува по 
издвојувањето на делот кој според одредбите од чл» 
102 на Уредбата за расно делба на вкупниот приход 
на стопанските организации се внесува во опште-
ствениот инвестиционен фонд на околијата на чие 
подрачје -се наоѓа седиштето на продавницата. 

2. Процентот за плати од добивката за 1956 го-
дина се утврдува, во смисла на тон. Ш од Одлука-
та за утврдување на платите од добивката на сто-
панските организации за 1956 година, според след-
ната формула (I): „„, 

определен дел од платите во 1956 година X 100 % = — 
коригиран износ на добивката односно на 

рабатот^0^,1955 година ^ 
Изнаоѓањето на определениот дел од платите во 

1955 година се врши на образецот „А" — Податоци 
зл платите од 1955 година, а коригираниот износ на 
добивката (рабатот) во 1955 година на образецот „В" 
— Утврдување на процентот за плати: од добивката 
за 1956 година, кои обрасци се'.еаставен дел од ова 
упатство. 

3. Изнаоѓањето на позитивната односно нега-
тивната разлика на данокот на промет што служи 
за пресметување на коригираната добивка за 1956 
година, во смисла на тон. Vll-a) под 2 односно б) 
под 2 од Одлуката за утврдување на платите <>д 
добивката на стопанските организации за, 1956 го-
дина, се врши на образецот „В" — Податоци заѓ 
промените во данокот на промет, кој е составен 
дел од ова упатство. 

4. Образецот „АР. -г? Податоци за платите од 
1955 година го пополнуваат стопанските органи-
зации од тон. 1 на ова упатство без обѕир дали по 
завршната сметка за 1955 година искажале добив-
ка или загуба. 

За пополнување на ред. бр. 1 и 2 се земаат по-
датоците од образецот бр. 5 —т Преглед на укалку-
л ир аните, на остварените и на исплатените плати 
БО 1955 година (во натамошниот текст: образецот 5), 
а за пополнување на ред. бр. 4—6 се земаат пода-
тоците од образецот бр. 4 — Утврдување и раепо-
делба на вкупниот приход за 1965 година (во на-
тамошниот текст: образецот 4), односно за продав-
ниците на производни претпријатија и за продав-
ниците во состав на претпријатија за промет на до-
машна ракотворба од образецот бр. 46 — Утврдува-
ње и ра спо делба 'на вкупните приходи за 1956 годи-
на, за продавниците на производните претпријатија 
(во натамошниот текст: образецот 46). 

Обрасците 4, 46 и 5 пропишани се со Упаство-
то за примена на Уредбата за завршните сметки на 
стопанските организации за 1955 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/56). 

Податоците од образецот 5 можат да се упо-
требат само ако претходно се согласени односно за-
верени од банката во смисла на тон. 62 од Упат-
ството за, примена на Уредбата за завршните сметки 
на стопанските организации за 1955 година. 

Образецот „А" се пополнува на следниот начин: 
— под ред. бр. 1 се внесува износот од образе-

цот 5 под I ред. бр. 2 колоната 8 кој претходно се 
намалува за- износот од колоната 7 на истиот реден 
број. Вака добиениот износ се зголемува за издато-
ците според чл. 10а точ. 5, 9 и 10 од Уредбата за пла-
тите на работниците и службениците на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53, 
18/54 и 30/54) односно за издатоците за пиротехни-
чки додаток според чл. 3 од Уредбата за расподел-
б а н а вкупниот приход -на стопанските претци ф а -
тија што произведат за определени потреби на ј у -
гословенската народна армија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/55 и 19/56); 

— под ред. бр. 2 се внесува износот од обра-
зецот 5 под ред. бр. 4 колоната »8 кој претходно се 
намалува за издатоците според чл. 31 под б) од 
Уредбата зарасподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54, 28/56 и 1/56). Вака добиениот износ се зго-
лемува за надоместоците на платите за време на го-
дишниот одмор и за дните на државни и народни 
празници, што се укалкулирани за вториот период 
на 1955 година; 

— под ред. бр. 4 се внесуваат податоците од 
образецот 4 под V ред. бр. 586 односно за продав-
ниците на производни претпријатија од образецот 
46 под III ред. бр. 30; 

— под ред. бр. 5 се внесува податокот од обоа-
зецот 4 под V ред. бр. 58а; 

— под ред. бр. 6 се внесува износот од образе-
цот 4 под V ред. бр. 60, кој претходно се намалува 
за износот на општиот придонес за социјално оси-
гурување по нормата од 43%. Ако стопанската ор-
ганизација во 1955 година издвоила дел од платите 
од добивката за средства за самостојно располага-
ње, износот од образецот 4 под V ред. бр. 60 се зго-
лемува и за тој дел на платите од добивката; 

— под ред. бр. 9 се внесува процентот добиен 
според следната формула (II): 

остварени плати од добивката за 1955 година % = — — 
вкупен износ на платите според тарифниот 

правилник во 1965 година 
Пресметаниот процент се искажува најмногу со 

три децимали, со коректура на третиот, ако четвр-
тиот децимал е 5 или поголем број; 

— под ред. бр. JO се внесува процентот од ред. 
бр. 9 заокружен на два децимала, ако пре с м е т а т от 
процент според формулата (И) е поголем од 8 или 
помал од 16. 

Ако пресметаниот процент е помал од 8, сто-
панската организација внесува под овој реден број 
8%, а ако е поголем од 16 — внесува 16%; 

— под ред. бр. 11 се внесува износот добиен 
според следната формула (HI): 

вкупен износ на платите во 1956 година X 
процент утврден под ред, бр. 10 

— под ред. бр. 12 и 13 се внесуваат износите 
на придонесот за социјално осигурување и на при-
донесот за станбена изградба, пресметани на изно-
сот под ред. бр. I l на овој образец; 

— под ред. бр. 14 се внесува износот на опреде-
лениот дел од платите во 1955 година што претста-
вува збир на износите под ред. бр. 11—13. 

5._ Образецот „Б" — Утврдување на процентот 
за пла'™'од добивката за 1956 година се пополнува 
на следниот начин: 

— под ред. бр. I се внесува во главната колона 
вкупно остварената добивка искажана под III ред. 
бр. 30 на образецот 4, наведен во претходната точка 
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од ова упатство. Продавниците на производните 
претпријатија и продавниците во состав на прет-
пријатија за промет на производи на домашна ра-
котворба го внесуваат под овој реден број остатокот 
на вкупниот приход (рабатот) искажан под II ред. 
бр. 27 на образецот 46, кој е наведен во претход-
ната точка, од оаза упатство. 

Стопанските организации што во завршната 
сметка за 1955 година искажале загуба, под овој 
реден број во текстот место зборот „добивка" ста-
ваат „загуба", а во главната колона — износ на 
загубата што е искажана во образецот 4 под ред. 
бр. 29. Податоците (под ред. бр. 2—7 овие стопански 
организации не ги пополнуваат; 

— под ред. бр. 2а) се внесуваат во премолената 
3% од ,разликите во придонесот за социјално оси-
гурување врз вкупниот износ на платите според 
тарифниот правилник во 1956 година што е иска-
жан под ред. бр. 3 на образецот „А"; 

— под ред. бр. 26) се внесува во премолената 
негативната разлика на данокот на промет пресме-
метава на начинот предвиден во точ. 6 од ова 
упатство; • 

— под ред. бр. 2в) се внесува во дремел опата 
позитивната разлика што е пресметана врз оства-
рениот обем на реализацијата на сопствените про-
изводи односно услуги во 1955 година поради зго-
лемувањето на определените или на илафонираните 
продажни цени на тие производи односно услуги 
според посебната спецификација што ја приложува 
стопанската организација кон образецот „Б". 

Оваа спецификација треба да ги содржи след-
ниве податоци: назив — номенклатура на реали-
зираните сопствени производи односно услуги, реа-
лизирана количина во 1955 година, определена или 
плафонирака продажна цена (сташа и нова), утвр-
дена разлика по единица и вкупна разлика; 

— под ред. бр. 2г) се внесуваат во претке лон ата 
евентуалните позитивни разлики на интересите на 
основните средства и на амортизацијата утврдени 
• о смисла да одредбите од точ. УП-а) под 4 и 5 на 

Одлуката за утврдување на платите од добивката 
на стопанските организации за 1956 година. 

Под истиот реден број се внесува во главната 
колона збирот на износите од премолената; 

— под ред. бр. 4а) се внесува во претке лон ат а 
износот на придонесот за станбена изградба, пре-
сметан со примена на пропишаната нормЅ врз вкуп-
ниот износ на платите според тарифниот правилник 
за 1955 година, што е искажан под ред. бр. 3 од 
образецот „А"; 

—̂  под ред.1 бр. 46) се внесува во премолената 
позитивната разлика на данокот на промет, пресме-
тана на начинот предвиден во точ. 6 ед ова упат- , 
ство; 

— под ред. бр. 4в) се внесува во премолената 
негативната разлика поради намалувањето на опре-
делените или плафонираните продажни цени на 
сопствените производи односно услуги, пресметана 
на начинот и според посебната спецификација како 
што е означено во објаснението за ред. бр. 2в) на 
овој образец; 

— под ред. бр. 4г) 'се внесуваат во премолена-
та негативните разлики од- интересот на основните 
средства, од амортизацијата и од придонесот за ре-
зервниот фонд утврдени во смисла на одредбите од 
точ. VII-6) под 4, 5 и 6 од Одлуката за утврдување 
на платите од добивката на стопанските организа-
ции за 1956 година. 

Под истиот реден број се внесува во главната 
колона збирот на износите од премолената; 

— под ред. бр. ба) се внесува во главната колона 
50% од износот искажан под ред. бр. 5; 

— под ред. бр. бб) се внесува во главната коло-
на износот на данокот на рента пресметан на из-
носот под ред. бр. 5 од овој образец со примена на 
нормите определени со републичките општествени 
планов^ за 1955 година; 

— под ред. бр. 6в) се внесува во претколопата 
износот на законските обврски од добивката, иска-
жан во образецот 4 под lit ред. бр. 41, намален за 
износите: на учеството на претпријатието во нама-
лувањето на цената на чинењето (ред. бр. 38ж под 
l i l на образецот 4), на зголемениот дел од придоне-
сите за кадрови (ред. бр. 39 под ПХ на образецот 4) 
и на дел од добивката за изградба на станови во 
рудниците за јаглен (ред. бр. 40 под ТИ на образе-
цот 4); 

— под ред. бр. бг) се внесува позитивната или 
негативната разлика меѓу височината на ануитетот 
за 1956 година, и височината на ануитетот од 1955 
година. 

Ако вкупниот износ за исплата на ануитетите 
по долгорочните кредити што во 1956 година се 
подмирува како законска обврска од добивката е 
поголем оД вкупниот износ на ануитетите о д р ж а н и 
во законските обврски од добивката во 1956 годи-
на, пресметаната позитивна разлика претставува зго-
лемување на ануитетите, кое се внесува во гтрет-
колоната со знакот „+" . 

Ако вкупниот износ за исплата на ануитетите 
по долгорочните кредити што во 1956 година се 
подмирува како законска обврска од добивката е 
помал од вкупниот износ на ануитетите содржани 
во законските обврски од добивката во 1955" го-
дина, пресметаната негативна разлика претставува 
намалување на ануитетите, кое се внесува во прет-
колоната со знакот „—"; 

— под ред. бр. бд) се внесува ве премолената 
износот на законските обврски од добивката под 
ред. бр. 6в), зголемен за позитивната разлика од-
носно намален за негативната разлика искажана 
под ред. бр. бг); 

— под ред. бр. бг) се внесува во премолената 
разликата меѓу вкупниот износ на стипендиите на 
студентите и на учениците на средни школи што 
во 1955 година е подмирен како законска обврска 
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Број .на жиро сметката 
Претпријатие 
Место и околија 

Образец В 
Стопанска гранка 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

(во полни износи без пари) 

Раководител на книговодството, Директор на претпријатието, 

Претседател на Управниот одбор, 

од добивката и вкупниот износ на овие стипендии 
што ќе се исплати во 1956 година, ако таквите сти-
пендии се исплатуваат како законски обврски спо-
ред одредбите од чл. 139 на Уредбата за ра-споделба 
на вкупниот приход на стопанските организации. 

Под истиот реден број се внесува во главната 
колена исправениот износ на законските обврски 
од добивката за 1955 година; 

— под ред. бр. 8 се внесува разликата меѓу из-
носот под ред. бр. 5 и износот под ред. бр. 7. 

Ако'износот под ред. бр. 7 е поголем од износот 
под ред. бр. 5, во главната колона под ред. бр. 8 се 
става зборот „нема"; 

— под ред. бр. 9 се внесува износот добиен со 
пресметување според формулата (I) од тон. 2 на 
с#*а упатство. 

Пресметаниот процент се, искажува најмногу 
со три децимали, со коректура на третиот, ако че-
твртиот децимал е 5 или поголем број. 

Стопанските организации што под ред. бр. 8 го 
ставиле зборот „нема", и под ред. бр. 9 на главната 
колона ќе го стават зборот „нема"; 

— под ред. бр. 10 се внесува пресметаниот про-
цент од ред. бр. 9 на овој образец. 

Процентот за плати од добивката за 1956 го-
дина се искажува со најмногу 2 децимали, со ко-
ректура на вториот ако третиот децимал под ред. 
бр. 9 е пет или поголем број. 

Стопанските организации кај кои пресметаниот 
процент под ред. бр. 9 е поголем од 50, внесуваат 
во смисла на одпедбите од чл. 47 ст. 7 на Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации под ред. бр. 10 вкупно 50%. 

Стопанските организации кои под ред. бр. 8 и 9 
го ставиле зборот „нема", го внесуваат, во смисла 
»а одредбите од точ. Vili од Одлуката за определу-
вање "на платите од добивката на стопанските ор-

ганизации за 1956 година, процентот за плати од 
добивката за 1956 година во височина од 50%. 

6. Образецот „В" — Податоци за промените во 
данокот на промет, го пополнуваат само оние сто-
пански организации за чии реализирани сопстве-
ни производи и услуги во 1955 година со сојузните 
прописи објавени од 1 јануари до 31 март 1956 го-
дина е изменета нормата на данокот на промет од-
носно укинат стариот или воведен нов данок на 
промет. 

Податоците за 1956 година што служат за по-
полнување на ред. бр. 1—16 во колоните 2, 3, 5, 6, 
7 и 8 се земаат од пополнетиот образец бр. 9 — 
Преглед на пресметаниот и исплатениот данок' на 
промет во 1956 година, приложен кон завршната 
сметка за 1955 година, што во смисла на точ. 60 од 
Упатството за примена на Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1955 година 
ја заменува годишната даночна пријава за данокот 
на промет. 

Во колоната 4 се внесува на соодветното место 
нова даночна норма односно зборот „нема" за про-
изводите и услугите за кои данокот на промет е 
укинат од I /јануари до 31 март 1956 тодина. Ако за 
некој производ или услуга во истото време е вове-
ден нов данок, на соодветното место од колоната 3 
и 8 се внесува зборот „нема". 

Износите добиени со примена на новите нор-
ми на соодветната даночна основица од-колската 5» 
6 и 7, се внесуваат во колоната 9, а ако во коло-
ната 4 е ставен зборот „нема" се става истиот збор 
и во колоната 9. 

Потоа на соодветните празни, места во колоната 
9 се внесуваат пресметаните износи на данокот на. 
промет по старата норма од колоната 8, и тоа за 
оние производи и услуги ка ј кои немало никакви 
промени во данокот на промет ед i Јануари до 31 
т р г 1956 година. 
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Пресметувањето на конечната разлика во дано-
кот на промет се врши иа тој начин што помалиот 
збир од колоната 8 и 9 под ред, бр. 15 ќе се одбие 
од поголемиот збир, и добиениот износ ќе се внесе 
на соодветното место под ред. бр. 16 од образецот. 

7. Пополнетите и поднесените обрасци предви-
дени со ова упатство се сметаат како пријава на 
/тврдената височина на процентот за плати од до-
бивката! за 1956 година. 

За стопанската организација на која според по-
себните сојузни прописи учеството за плати во до-
бивката за 1956 го држа и' го определува народниот 
одбор на око ли j ата на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на стопанската организација., како со при-
јава утврдена височина на процентот за плати од 
добивката за 1956 година се смета заверениот пре-
пис од решението на надлежниот народен одбор на 
©ќелијата што е должна да го поднесе стопанската 
организација. 

8. Казна за стопански прекршок од тон. XV на 
Одлуката за утврдување на платите од добивката 
на стопанските организации за 1956 година ќесе из-
рекне против стопанската организација што нај-
доцна до 31 мај 1956 година не ќе им ја поднесе на. 
надлажниот**орган 'и на банката пријавата пропи-
шана во тон. XI од спомнатата одлука и во прет-
ходната точка од ова упатство. 

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

Бр. 2966 
18 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

272. 
Врз основа на точ. Vili од Одлуката за утврду-

вање делот на добивката што во 1956 година се издво-
јува за општествените инвестициони фондови и за 
средствата за самостојно располагање на стопанските 
организации како и за средствата на буџетите на 
околиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56), про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА р а ч е т о 
ОД ДОБИВКАТА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВА ЗА OJI-
т т к г т м т и т К ИНВЕСТИЦИОНА ФОНДОВИ ЗА 
СРЕДСТВАТА ЗА СМШШШШ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЈЈ4 СРЕД-

* Д М т ~ З А ЕУМТИТЕ ЖАЈРЈШДИИТЕ 
I. Стопанските организации на кои се однесуваат 

одредбите од чл. 49 на Уредбата за расподелува на 
вкупниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен; лист на ФНРЈ", бр. 10/56) го утврдуваат делот 
од добивката што се издвојува за општествените 
инвестициони фондови и за средства за самостојно 
располагање со примена на едикстевените норми 
определени во одделот 5 главата XVII од Сојузниот 
општествен план за 19-56 година врз делот од добив-
ката по одбиток на платите. 

П. Заради изнаоѓање на нормата што ќе се при-
мени) во смисла на претходната точка, стопанските 
организации претходно го пресметуваат процентул-
ниот однос на остварениот дел од добивката по од-
биток на платите спрема соодветниот дел на просеч-
но вложените средства, и тоа според формулата (I): 

добивка по одбиток на платите • к и н г 
j% =ѕ ваЈ соодветен дел на просечно вложените средел 

Овој процент се искажува со најмногу три де-
цимали, со [коректура на третиот ако пресметаниот 
четврти децимал е 5 или поголем број. 

111. Добивката по одбиток на платите во смисла 
»а претходната точка претставува износ на оства-
рената добивка од 1 јануари 1956 година до крајот 

на периодот за кој се врши пресметувањето, по од-
биток: на сојузниот данок на добивка односно на 
делот од добивката што му одговара на износот на 
сојузниот данок на добивка во смисла на чл. 38 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации, на законските обврска од 
добивката и на платите од добивката. 

IV. Соодветниот дел на просечно вложените 
средства претставува производ добиен со множење 
на една дванаесетинка од вкупно вложените средства 
на стопанските организации со бројот на месеците 
за кои овој просек се изнаоѓа, сметајќи го бројот 
на месеците од почетокот на 1956 година до крајот 
на периодот за кој се врши пресметувањето. 

У^ Под вкупни вложени средства на стопанска-
та ^ганиЖција вр смисла на ова упатство се Плод-
разбира збирот: 
— ТГ!^~Ш>осечниот износ на неотпишаните вред-
ности на рЈшовните средства; 
^ ЈВКуПНИОТ ИЗНОС на ПРОСЕНО КО^ИСТ£Н:1Та 
кредити "за" постојани и доп ол н и те л ни „ 
сгаа^ м 

3) на просечниот износ на сопствените обртни 
средстваТ" u - - - - - - — 

VI. Просечниот износ на не отпишана та вред-
ност на основните средства се изнаоѓа на тој начин 
што ќе се собере вредноста на не отпишаните основ-
ни средства спрема состојбата затечена во книго-
водството на стопанската организација на денот на 
секој први во месецот, за оние месеци за кои се 
бара просек, и добиениот збир ќе се подели со бро-
јот на тие месеци. 

Под вредност на неотпишаните основ ни сред-
ства спрема нивната состојба затечена во книговод-
ството во смисла на претходниот ersa се подразбира 
разликата меѓу износот на вредностите прокнижени 
на синтетичкото конто 00 — Основни средства, j* 
износите прокнижени на контото 09 — Исправки на 
вредноста на основните средства, според единстве-
ниот основен контен план за стопанството, однсснo 
според скусените контни планови за помали прет-
пријатија меѓу износите прокнижени на задолжи-
телните аналитички конта од основното синтетичко 
конто 10 — Основни средства. 

Стопанските' организации еда кои во смисла на 
одредбите од Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбава за расло делба на вкупниот приход на 
стопанските претпријатија што производ ат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана им ја 
надоместува платената амортизација, ќе го намалат 
просечниот износ на потпишаната вредност на ос-
новните средства за оние основни средства за ito и 
прима надоместок за амортизација.. 

Стопанските организации што изнесуваат во 
странство основни средства заради изведба на инве-
стициони работи, ќе го намалат просечниот износ на 
потпишаната вредност на основните средства за из-
носот на изнесените основни средства, и тоа во 
вредност според која тие средства се водени пред 
изнесувањето во странство во смисла на одредбите 
од Одлуката за проценка на основните средства што 
се изнесуваат во странство заради изведба на инве-
стициони работи и за пресметување на амортизаци-
јата за тие средства („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/55 и 1/56). 

Vit. Вкупниот износ на просечно користените 
кредити за. постојани и дополнителни обртни сред-
ства се изнаоѓа од платениот односно пресметаниот 
интерес за времето од 1 јануари 1956 година до кра-
јот иа пресметковниот период за кој се врши npei-
сметувањето, и тоа со примена на формулата (11): 

интерес X ico 
. — дин. 

соодветен дел од интересната норма 
Овој износ се искажува во цели динари, со ко-

ректура на единицата ако пресметаниот прв деци-
мал е 5 или поголем број. 
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Под соодветен дел на интересната норма oa пре-
сметковниот период се подразбира во смисла иа оваа 
точка производот добиен со множење на една два-
наесетинка од договорената интересна норма со бро-
јот н"а месеците за кои се изнаоѓа овој просек. 

Ако стопанската организација во текот на пре-
сметковниот период користела кредити за обртни 
средства со различни интересни норми, вкупниот из-
нос на просечно користените кредити претставува 
збир на сите просечни износи на користените кре-
дити претходно пресметани во смисла на оваа точка 
посебно за секоја договорена интересна норма. 

УШ. Стопанските организации можат вкупниот 
износ на просечно користените кредити за постојани 
и дополнителни обртни средства да го изнаоѓаат и 
од. збирот на соодветните интересни броеви пресме-

, .тани за пресметковниот период за кој се изнаоѓа 
'.овој »просек. 

Заради изнаоѓање износот на просечно кори-
стените кредити за постојани и дополнителни обрт-

< ни средства на овој начин, стопанските организации 
ги пресметуваат интересните броеви на износите на 
секој одделен од одобрените кредити од 1 јануари 

' 1956 година односно од Денот на одобрувањето на 
' кредитот до крајот на периодот за кој се врши пре-
сметувањето или до денот на стасаноста на кредитот 
ако овој срок паѓа пред крајот на периодот за кој 

. се врши пресметуваното. Кога збирот на сите пре-
, сметани интересни броеви ќе се подели со бројот 
на дните во соодветниот пресметковен период, сме-

4 тајни од 1 јануари 1956 година до кремот на периодот 
за кој се врши пресметувањето, се добива бараниот 
просек, кој се искажува во смисла на ст. 2 од прет-
ходната точка во цели динари. 

IX. Просечниот H3H0q_ на сопствените обртни 
средства сеГ изнаоѓа на тој начин што ќе се соберат 
износите на^ овие' с а д е т а спрема „ ј ^ ^ ^ а т зате-
чена *Ж книтоводството на стопанската о^јздшац^ј[а 
на денот "на секој први "во"месецот з а д а л е 
за кои celSapa lipocек~ и до^иениот збир се додели 
со Ј ^ро^г на ™е^месец>1. 

Под cćnćfeeifii обртни средства спрема состојбата 
затечена во книговодството во смисла на претход-
ниот став се подразбира салдото на синтетичкото 
конто 96 — Фонд на смртните средства, според един-
ствениот основен контен план за стопанство, од-
носно салдото на соодветното аналитичко конто од 
синтетичкото конто 11 — Фондови, според скусените 
контни планови за помали претпријатија. 

X. Стопанските организации на кои се однесу-
ваат одредбите од чл. 52 на Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации, го 
утврдуваат делот од добивката што се издвојува за 
буџетите на околиите со примена на единствените 
норми определени во одделот 9 главата XVII од Со-
јузниот општествен план за 1956 година врз делот 
од добивката по одбиток на фондовите. 

XI. Заради изнаоѓање на нормата што ќе се при-
мени во смисла на претходната точка, стопанските 
организации претходно го пресметуваат процентуал-
н о ^ однос на остварениот дел од добивката по од-
биток на фондовите спрема соодветниот дел на 
вкупните плати остварени во 1955 година, и тоа 
според ф о т л Ш , Ј Ш ; 

j% = 
добивка по одбиток на фондовите X 100 

соодветен дел на вкупните плати 
да IM ГУДИШ , 

остварени 

Овој процент се искажува најмногу со три де-
цимали, со коректура на третиот, ако пресметаниот 
четврти децимал е 5 или поголем број. 

XII. Добивката по одбиток на фондовите во сми-
сла на претходната точка претставува износ на 
остварената добивка од 1 јануари 1955 година до 
крајот на периодот за кој се. врши пресметувањето, 
по одбиток на сојузниот данок на добивка односно 
нг* делот од добивката што му одговара на износот: 
на сојузниот данок на добивка во смисла на чл. 38 
од уредбата за расподелба на вкупниот приход шш 

стопанските организации, на законските обврски од 
добивката, ва платите од добивката, иа делот за 
општествените инвестициони фондови и за средства 
за самостојно располагање на стопанските органи-
зации. 

XIII. Соодветниот дел на вкупните плати оства-
рени во 1955 година претставува производ добиен со 
множење на една дванаесетинка од тие плати со 
бројот на месеците за кои се врши пресметувањето.^ 

Под вкупни плати остварени во 1955 година во 
смисла на оваа! точка се подразбира збирот на вкуп-
ните плати во 1955 годиш, искажан под ред. бр. 8 во 
образецот А — Податоци за платите од 1955 година, 
пропишан oq Упатството за начинот на утврдува-
њето на процентот за плати од добивката во 1956 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56). 

Стопанските организации што во 1955 година 
работеле девет или повеќе од девет, ио помалу од 
дванаесет месеци, претходно ги пресметуваат вкуп-
ните плати од 1955 година од претходниот став на 
годишен износ. 

Ова пресметување се врши на тој начин што 
износот на вкупните (плати од 1955 година ќе се 
подели со бројот на месеците во кои работела сто-
панската организација во 1955 година, и добиениот 
износ ќе се помножи со 12. Притоа месецот во кој 
стопанската организација работела помалу од пет-
наесет дена не се зема во обѕир. 

XIV. Стопанските организации што во 1955 го-
дина работеле како опитни погони или во 1955 година 
работеле помалу од 9 месеци, како и оние што започ-
нале1 со редовното работење во текот на 1956 година, 
аналогно ќе ги применуваат одредбите од точ. X—ХИС 
од ова упатство, со тоа што за утврдување на про-
центу а лниот однос на делот од остварената добивка 
по одбиток на фондовите спрема соодветниот дед 
на вкупните плати, според формулата од точ. XI, 
.ќе ги земаат вкупно остварените плати во 1956 го-
дина!, во смисла на чл. 143 ст. 2 од Уредбата за рашо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации. 

XV. Како вкупни плати остварени во 1956 годи-
на до крајот на пресметковниот период за кој се 
врши пресметувањето, се смета збирот на платите, 
и тоа: 

1) на укалкулираните плати пресметани по време 
односно по ефект, врз основа на тарифниот правил-
ник, на кои им се додаваат надоместоците на пла-
тите за време на годишен одмор и за д(ните на др-
жавни празници,, како и надоместоците за неиско-
ристен годишен одмор, заедно со додатокот од 500 
динари месечно според одредбите од Уредбата за 
наголемување на платите, на наградите на учени-
ците во стопанството, на инвалидските принадлежио-
сти, на пензиите, на инвалиднините и на додатоците 
на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55); 

2) на платите од добивката што се содржани во 
износот издвоен по расподелбата на добивката из-
вршена од 1 јануари 1956 година до крајот на пре-
сметковниот период за кој се врши пресметувањето 
според чл. 46—48 во врска со чл. 143 од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации, искажани под ред, бр. 42 a) и б) на 
образецот „Д" што е пропишан со Упатството за 
составување извештаи за периодичната пресметка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

XVI. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 годела. 

Вр. 3177 
19 мај 1956 година 

Белград 
Го заменува државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, , , 

Зора! Полан, fep, 
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273. 
Врз основа на тон. 4 од Одлуката за докумен-

тацијата што стопанските организации ја составу-
ваат за височината на тарифните ставови за ново-
воведените работни места („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА 
НОВОВОВЕДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ВО СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ПОСТАПКАТА 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
I. Документацијата за височината на тарифните 

ставови за новововедените работни места што сто-
панската организација и' ја доставува на океан-
ската комисија за плати содржи: 

1) износ на тарифниот став за новововеденото 
работно место со следните податоци: 

а) за занимањето во кое се воведува ново ра-
ботно место. 

Занимањата на работниците и службениците се 
означуваат во смисла на одредбите од точ. 3 на 
Упатството за методот за искажување на тарифните 
ставови во тарифните правилници на стопанските 
"организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/55)) 

б) за работното место што е воведено, со описот 
на работите што се вршат на тоа работно место и 
на условите под кои работите се вршат; 

в) за погонот односно организационата едини-
ца во чиј состав е ноЕововедеиото работно место. 
Овој податок содржи покрај називот на погонот и 
податоци за тоа дали погонот постоел порано или е 
основан, кога е воведено новото работно место, 
односно дали погонот се проширува или работите во 
него се стеснуваат и во која форма; 

г) за стручната спрема потребна за вршење на 
работите на новсвоведеното работно место. Струч-
ната спрема се означува со уобичаени категории на 
стручната спрема, и тоа: 

— за работници: висококвалифициран, квали-
фкииран, пслуквалифициран и неквалифициран 
работник; 

— за службеници: виша стручна спрема, средна 
стручна спрема, нижа стручна спрема и помошен 
службеник. 

Покрај основните категории, задолжително се 
наведуваат и другите елементи, што служат за опре-
делување степеног на стручноста потребна за вр-
шење на работите на новото работно место (на при-
мер: пракса, искуство, години на служба); 

д) износот на тарифниот став, и тоа: вкупно 
и раставен на износи што се даваат за стручност, 
за условите на работата и за одговорност. 

Ако тарифниот став е определен во распон, за-
должително се даваат критериуми за определување-
то на тарифните ставови во границите на распоном, 

ѓ) за начинот на пресметувањето на платата 
на новото работно место (според ефект или според 
време); 

2) износ на тарифниот став за работното место 
во тарифниот .'правилник што послужил како основ 
за определување на износот на тарифниот став за 
новововеденото работно место, со сите податоци 
под тон. 1 што се доставуваат за новововеденото 
работно место (од а—ѓ). 

Ако тарифниот став за новововеденото ^работно 
место е определен во износ што се наоѓа меѓу изно-
сите на две соодветни (слични) работни места во та-

рифниот правилник, податоците се даваат за овие 
работни места; 

3) дали за вршење на работите на новото рабо-
тно место е примен во работен однос нов работник 
(службеник) или новото работно место е пополното 
со лице кое било во работен однос со стопанската 
организација. Ако веќе било во работен однос со 
неа, на кое работно место работел односно кои ра-
боти вршел, и кој тарифен став имал. 

И. Податоците од д у е л о т I точ. 1 и 2 се доста-
вуваат на следниот образец: ̂  
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Ако се воведени повеќе работни места, пода-
тоците се доставуваат на еден образец, одвоено за 
секој од нив, а групирано: за раководните работни 
места, за работните места на работниците и за 
работните места на службениците. 

Ако во еден образец се доставува документа-
цијата за височината на тарифните ставови за по-
веќе новововедени работни места во исто занима-
ње, податоците се внесуваат ^според редоследот на 
износите на тарифните ставови, почнувајќи од нај-
висок гите. 

ПГ. Покрај податоците од претходниот оддел, 
стопанската организација доставува и. образложе-
ние за потребата од воведување ново работно место 
(поради извршената реорганизација, проширување 
на погонот, освојување нови производи, зголему-
вање на производството и др.), како и одлука на 
управниот одбор и согласност на работничкиот со-
ветска РЈ;луката"за, вове^вањ^^Ѕ^вр. работно место 
и за височината на. ТЗРИФЦИОЗ̂  ЅХав. 

IV. Извештајот со документацијата стопанска-
та организација го доставува до околиската коми-
сија за плати во срок од 10 дена од денот кога 
работничкиот совет на стопанската организација го 
потврдил воведувањето на ново работно место и 
определувањето на тарифниот став. 

Во стопанските организации каде поради одда-
леченост на погонските единици работничкиот совет 
се состанува во временски периоди подолги од еден: 
месец, извештајот се доставува во срок од 10 дена 
по донесувањето на одлуката на управниот одбор, 
а потврдата од работничкиот совет се доставува 
дополнително. 

V. Околиската комисија за плати е должна на 
стопанската организација да и' го потврди приемот 
на извештајот и на документацијата за височината 
на тарифните ставови за новововедените работни 
места. Потврдата за приемот содржи: 

1) број на деловодниот протокол на околиската 
комисија за плати во стопанството и датум на при-
емот; 

2) фирма на стопанската организација што го 
поднесла извештајот; 

3) број под кој извештајот односно документа-
цијата за новововеденото работно место е доставена 
од страна на стопанската организација и датум; 

4) број на новововедените работни места за кои 
е примен извештајот; 

5) печат на околината комисија за плати и пот-
пис на службеникот што го примил извештајот од-
носно документацијата. 

Приемот на извештајот односно на документа-
цијата за новововедените работни места со подато-
ците од претходниот став околноката - комисија за 
плати во стопанството го потврдува и кога се до-
ставени по пошта. 

Потврдата за приемот на извештајот што ја 
издава околиската комисија за плати стопанската 
организација задолжително ја приложува кон при-
мерокот од извештајот што се наоѓа во нејзината 
архива. 

VI. Правосилното решение со кое и' се наре-
дува на стопанската организација да изврши усо-
гласување на тарифните ставови за новововедените 
работни места околината комисија за плати му го 
доставува и на финансискиот инспекторат на на-
родниот одбор нарекол и j ата и на одделението за 
стопанство на народниот одбор на општина. 

i 
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VIL Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 53& 
9 мај 1956 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршен совет, 
инж. Густав Влахов, е. р. 

274. 
Врз основа на точ. 6 од Одлуката за утврдува-

ње нивото на тарифните ставови во тарифните 
правилници на новооснованите стопански органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56), про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФ-

НИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА НОВООСНОВАНИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Кон предлогот на тарифниот правилник но-
вооснованата стопанска организација доставува до-
кументација за нивото ка тарифните ставови:, која 
ги содржи следните податоци: 

1) за стручната спрема потребна за вршење на 
работите на работното место, искажана по кате-
гории; 

2) за занимањето на работниците односно служ-
бениците. 

Занимањата на работниците и службениците се 
означуваат во смисла на одред бите од точ. 3 на 
Упатството за методот на искажување на тариф-
ните ставови во тарифните правилници на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/55); 

3) опис на работното место односно на работите 
што се вршат на работното место; 

4) за износот на тарифните ставови, и тоа: -
вкупно и раставен по секој елемент што е земен 
:за обѕир при составувањето на предлогот на тари-
фата (стручна спрема за вршење на работите, усло-
ви на работата и на работното место* одговорност 
за водење на работите, искуство, физички напор, 
одговорност за животот на други лица и др.). 

Ако тарифниот став е определен во распон, 
задолжително се наведуваат критериумите за опре-
делување на тарифните ставови во границите на 
распонот и износите на тарифните ставови што 
произлегуваат од определенргге критериума; 

5) за границите во кои, според мислењето на 
комората или на стручното здружение во смисла на 
одредбите од точ. 3 на одлуката за искажување 
нивото на тарифните ставови во тарифните пра-
вилници на новооснованите стопански организации, 
би требало да се движат тарифните ставови за 
основните работни места во стопанските организа-
ции во односната стопанска гранка. 

Ако предложената тарифа не е ускладена со 
мислењето на комората односно на стручното здру-
жение од претходниот став, управниот одбор на 
стопанската организација е должен да наведе раз-
лози за тоа. 

IL Податоците во документацијата за нивото 
на тарифните ставови се доставуваат на следниот 
образец: 
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III. Покрај податоците од точ. I стопанската 
организација то внесува во документацијата и про-
сечниот износ на тарифните ставови на работните 
места установени со тарифниот правилник и про-
сечниот износ на тарифните ставови што им се 
определени на лицата запослени на тие работни 
места во време на донесувањето на тарифниот пра-
вилник. 

IV. Пода топете во документацијата за височи-
ната на тарифните ставови се искажуваат во обра-
зецот одвоено ЈЕРО одделенија) работилници, погони и 
друга организациони единици, и тоа: прво за ра-
ководните работни места, потоа за работните места 
на работниците и најпосле за работните места на 
службениците. 

Работните места во образецот мораат да бидат 
искажани по категориите на стручната спрема PI ПО 
занимањата, по редоследот на износите на тариф-
ните ставови почнувајќи од највисоките. 

V. Управниот одбор на стопанската организа-
ција е должен предлогот на тарифните ставови со 

• документацијата да и' го достави на околиската 
комисија за плати истовремено кога им го доста-
вува на органите што го донесуваат тарифниот 
правилник. 

Околиската комисија за плати проверува дали 
предложените тарифни ставови се во границите 
на износите на тарифните ставови за истите или 
слични работни места во стопанските организации 
од иста стопанска гранка односно област на по-
драчјето на*околната. Ако утврди несклад, ќе им 
обрне внимание за тоа на народниот одбор на оп-
штината, на синдикалната организација PI на ра-
ботничкиот совет на стопанската организација. 

Ако органите надлежни за донесување на та-
рифниот правилник не ги усвојат забелешките од 
околината комисија за плати од претходнргот став 
и определат тарифни ставови поголеми од износите 
што претставуваат горна граница на распонот на 
тарифните ставови за истите или слични работни 
места во стопанските организацрш на односната 
стопанска гранка односно област на подрачјето на 
око лиј ата, околиската комисија за плати ќе и* 
предложи на републичката комисија за плати ре-
публичкиот извршен совет да нареди ревизија на 
нивото на тарифните ставови во тарифниот праг 
В Р Ш Н И К на стопанската организација според чл, 31 
од Уредбата за платргте на работниците и службе-
ниците на стопанските организации. 

Во случај на извршена ревизија според прет-
ходниот став, ревидираниот тарифен правилник ќе 
се применува од првиот ден откога тарифниот пра-
в РТЛ ник почнал да се применува. 

VI. Ова упатство влегува го сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 539 
9 мај 1956 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршен совет, 
инж. Густав Влахов, е. p. 

275* 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
ШАБАЦ 

Бидејќи Соборот на производител ите на Соју-
зната народна скупштина со своја одлука на сед-
ницата од 11 мај 1956 година определи да се извр-
шат дополнителни избори за народен пратеше на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во групата индустрија, трговија и зана-
етчиство во Изборната околија Шабац во која пра-
теничкото место е останато управното, Сојузната 
изборна комисија, врз основа "на чл. 50, 51, 176 и 
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177 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Шабац. 

Дополнителните избори ќе се* одржат на 1 јули 
1956 година. 

Околината изборна комисија надлежна за спро-
ведување на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
во Изборната околија поцерска е надлежна за спро-
ведувањето на дополнителните избори. 

Бр. 20 
18 мај 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

276. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
СВЕТОЗАРЕВО 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со своја одлука на сед-
ницата од 11 мај 1956 година определи да се извр-
шат дополнителни избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во групата селско стопанство во Избор-
ната околија Светозарево, во која пратеничко^ ме-
сто е останато упразнето, Сојузната изборна коми-
сија, врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и, отповикот 
на сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
селско стопанство во Изборната околија Светоза-
рево. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 1 јули 
1956 година. 

Околиската изборна комисија надлежна за спро-
ведување на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
во Изборната околија беличка е надлежна за спро-
ведувањето на дополнителните избори. 

Бр. 21 
18 мај 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

277. 
Р Е Ж Е Н И К 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
РИЕКА 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со своја одлука на сед-
ницата од 11 мај 1956 година определи да се извр-
шат дополнителни избори за народен пратеник на 
Соборот на производителите на Сојузната народна 
скупштина во групата селско стопанство во Избор-
ната околија Риека, во која пратеничко™ место 

• останато упразнето, Сојузната изборна комисија, 

врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за изби-

рање народен пратеник на Соборот на производи-
телите на Сојузната народна скупштина во групата 
селско стопанство во Изборната околија Риска. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 јули 
1956 година. 

Отпиената изборна комисија надлежна за спро-
ведување на изборите за народен пратеник на 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
во Изборната околија Риска — околија и Црниве-
ница е надлежна за спроведувањето на дополни-
телните избори. 

Бр. 22 
18 мај 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател,^ 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

278. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за контрола 

на квалитетот на селскостопанските производи на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешно-
трговска комора, во спогодба со Сојузот на селско-
стопанските комори на ФНРЈ, ја утврди следната 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТО-

КОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 
За контрола на квалитетот на добитокот за ко-

лење наменет за извоз се определуваат следните 
лица: 

1) за територијата на Народна Република Срби-
ја, на Автономната Косовско-метохиска Област и 
на Автономната Покраина Војводина: 

Ред. 
број Презиме и име За утоварната станица 

1 Јоксимовић инж. Нешо Бео1рад 
2 Пејић инж. Вукашин Београд 
3 Вуксанов инж. Војислав Бео1рад 
4 Пешић инж. Верољуб Чачак 
5 Стаменовић инж. Бранко Младеновац 
6 Аксентијевић инж. Гро-

здана Шабац , 
7 Митровић инж. Бранко Светозарево 
8 Радојевић инж. Драго-

слав Крушевац 
9 Ивановић Драгољуб Крагујевац 

10 Хаџи-Селимовић Нијаз Велика Плане 
11 Вучић Александар Урошевац 
12 Симеоновић инж. Воја Липљан 
13 Петровић инж. Предраг Приштина 
14 Јовановић Ратко Подујево 
15 Томовић Милисав Вучитрн 
16 Лекић инж. Драго Косовска Митровица 
17 Замфировић инж. Трајко Пећ 
18 Удицки инж. Александар Кикинда 
19 Мађарон инж. Љубомир Зрењанин 
20 Чобић инж. Тимотеј Зрењанин 
21 Панић инж. Божана Панчево 
22 Милованчев инж. Свето-

зар Вршац 
23 Бикар инж. Миливој Сомбор 
24 Станисављевић инж. Ста-

Сомбор 

вра Суботица 
25 Јаковац Јован Сента 
26 Кршић Сава Сента 
27 Митић инж. Миодраг Бачка Топола 
28 Јоксимовић инж. Гради-

Бачка Топола 

мир Врбас 
39 Николић инж. Паун Ербас 
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Ред. 
број Презиме и име За утоварната станица Ред. 

број Презиме и име За утоварната станица 

30 Бачић Слободан 
31 Меанџија инж. Никола 
32 Марковић инж. Радован 
.33 Кисељ инж. Константин 
34 Миоковић инж. Васа 
35 Чортановачки инж. 

Бранко 

2) за територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

Бачка Паланка 
Нови Сад 
Нови Сад 
Стара Пазова 
Сремска Митровица 

Сремска Митровица 

Ред. 
број Презиме и игле За утоварната станица 

1 Делић инж. Петар 

2 Роси инж. Бруно 
, 3 Алујевић инж. Марин 
4 »Карлов инж..Александар 

5 Кос Мирко 

, 6 K лос инж. Драго 

7 Матијевић инж. Лука 

8 Пољуган инж. Борис 

9 Сливњак инж. Јосип 

10 Махалец Станко 

11 Је лача инж. Мишо 
12 Кристић инж. Хрвоје 
13 Тандарић инж. Лео 
"14 Штефанц инж. Невенка 
15 Драгић инж. Љубомир 
16 Марган инж. Берислав 
17 Ја гачић инж. Никола 
18 Божиновић инж. Анте 
19 Самац инж. Миливој 
20 Валентак Иван 
21 Шатовић инж. Фране 
22 Францетић инж. Никола 
23 Бабић инж. Маријан 
24 Дујмовић инж. Мислав 

23 Вујић Андрија 

26 Бачић Љубица 

27 Прхал инж. Фрањо 

28 Jn сек Бранко 

29 Гуровић инж. Дане 

30 Ромер инж. Фрањо 
31 Дадић ншк. Фране 
32 Вискић инж. Иво 
33 Салиховић инж. Салих 
34 Га јд ек инж. Марија 
35 Хорватовић инж. Ан-

дрија 
36 Девчић инж. Анте 
37' Рукавина инж. Јосо 
38 Бенчек Драгутин 
39 Биљал инж. Никола 
40 Пупавац инж. Драго 
41 Миличић инж. Вељко 

42 Мразовић инж. Јосип . 

Славонска Пожега 
и Плетерница 

Крижевци и Жабно 
Крижевци и Жабно 
Врбовец и Градец 
Вараждин, Иванец 

и Лудбрег 
Клоштар, Ђурђевац 

и Вир j е 
Копривница, По-

дравска! Нсгиград, 
Копривнички Бре-
га, Дрње и Лепа-
вина 

Кр анин а и Доња 
Стубица 

Зачретје, Жабок и 
Велико Трговиште 

Будиншчина и Зла-
тар 

Книн 
Шибеник 
Карловац 
Јастребарско 
Суња 
Петриња 
Сисак 
Дубровник 
Сплит 
Дуго Село 
Сесвете 
Загреб 
Велика Горица 
Винкозци, Иванково, 

Микановци, Ђе-
летовци, Оток и 
Стари Јанковци 

Вуковар—Товарник, 
Борово и Илок 
Жупања, Церна и 
Гуња 

Дарувар, Сирач, Ве-
лики Баетаји и 
Миоковићево 

Трубити o Поље, 
Велики Зденци и 
Иванковo 

Пакрац и Пакрачка 
Пољана 

Ријека 
Задар 
Плоче 
Зденци 
Доњи Михољац 
Нашице, Кошка и 

Ђурђеновац 
Госпић 
Поруши ћ 
Грачац 
Врховине 
Доњи Лапац и Срб 
Булинац, Бјеловар, 

Велики Грђевац и 
Херцеговац 

Подравска Слатина 

Вировитица 
Нова Градишка; Но-

ва Капела, Старо 
Петрово Село 

Окућани и Новска 
Ђаково 
Осијек 
Бели Манастир 
Валпово 
Чак О Б е ц 
Гарешница и Ли-

повљани 
Банова Јаруга, Ме-

ђурић, Кутина vl 
Поповачa 

Криж и Иванић-
град 

3) за територијата на Народна Република Сло-
венија: 

43 Шенјуг инж. Макс 
44 Вркљан инж. Јосип 

45 Његован Ђуро 
46 Братец инж. Јосип 
47 Синђелић инж. Љубомир 
48 Барабаш инж. Мирко 
49 Лалошевић инж. Жељко 
50 Немети инж. Јосип 
51 - Дувај-Лукашевић инж. 

Неда 
52 Добринић инж. Борис 

53 Милетић инж. Мато 

? е д : Презиме и име ороз За утоварната станица 

1 Вихар инж. Цветко 
2 Петер лин инж. Франц 
3 Халер инж. Људмила 

4 Риглер Франц 

5 Куми инж. Павел 

6 Мастнак инж. Тоне 

7 Страшек Иван 

8 Врховец инж. Лудвик 

9 Видович Лојзе 

10 Чакш Мартин 

11 Хрушовар Змаго 

12 Плешнар Павел 

13 Крижник инж. Јоже 

14 Петрич Франц 
15 Симончич инж. Тоде 

16 Боснич инж. Драган 

17 Дреу инж. Марија 
IB Под гор ник инж. Милан 
19 Лорбек инж. Штефка 
20 Худописх Филип 

21 Ловше инж. Бранко 

22 Марзидовшек Јоже 
23 Ритлоп Игнац 
24 Рај нар Франц 
25 Безц Франц 
26 Корошец Павел 
27 Рајнер Франц 
28 Тибор инж. Титан 
29 K атон а Штефан 
30 Арх инж. Јоже 

31 Желе Јернеј 

Простране!* 
Сежана 
Кочевје, Велике Ла-

шче и Добрепоље 
Кочев j е, Велике Ла-

шче и Добрепоље 
Крањ и Шкоф j a 

Лока 
Радовљица и Јесе-

нице 
Сава, Креснице, Ли-

тија и Севница 
Сава, Креснице, Ли-

тија и Севница 
Радохова вас, Ив ан-

чи а Горица и Ви-
шња Гора 

Чушперк, Гросупље 
и Шмарје-Сап 

Љубљана, ДомжаЛе, 
Јарше и Трзин 

Љубљана, Домжале, 
Јарше и Трзин 

Брезовица, Подпеч, 
Просер j е, Боров-
ница *и Врхушка 

Логатец и Ракек 
Шкофљица, Лаври-

ца, Шентвид-Ви-
жмарје и Медводе 

Шкофљица, Лаври-
ца, Шентвид-Ви-
жмарје и Медводе 

Песница и Марибор 
Песница и Марибор 
Песница и Марибор 
Дравоград и Словењ-. 

градец 
Прагерско и Сло-

венска Бистрица 
Раче 
Белтинци 
Горња Радгона 
Горња Радгона 
Леа дае а 
Љутомер 
Мурска Собота 
Пуцонци 
Рожна Долина в Но-

ви Горици 
Рожна Долина в Но« 

ви Гориви 
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Ред. 
број Презиме и име За ^товарната станица 

32 Линзнер инж. Радо 

33 Браника инж. Милан 

34 Малнерич инж. Невенка 

35 Молан Винко 
36 Гобец Мартин 
37 Милкович инж. Јанко 

38 Ленардич инж. Цирил 
39 Горичан инж. Анатолиј 
40 Крижник инж. Вељко 
41 Вершец Милош 
42 Фир Алојз 
43 Цизеј инж. Адолф 
44 Кошан Јанез 
45 Плател Јоже 

Ново Место, Требње, 
Велика Лока, Би-
стрица, Метлика и 
Чрномељ 

Ново Место, Требње, 
Велика Лока, Би-
стрица, Метлика и 
Чрномељ 

Ново Место, Требње, 
Велика Лока, Би-
стрица, Метлика и 
Чрномељ 

Птуј и Ормож 
Птуј и Ормож 
Брежице, Кршко и 

Брестаница 
Севница и Брег 
Цеље 
Цеље 
Лашко 
Шмарје при Јелшах 
Шентјур при Цељу 
Шоштањ 
Шоштањ 

недођија: Т е р и Т О р и ј а т а н а Народна Република Ма̂  

Ред. 
број Презиме и име За ударната станица 

1 Лозановски инж. Бошко 
2 Момировски Владо 
3 Мазаев инж. Аркадије 
4 Маневски инж. Среќко 
5 Мишев Михаило 
6 Петровски инж. Никола 

7 Затараковоки инж. 
Живко 

В Ристиќ инж. Иван 
9 Југов Никола 

IO Лазаревски инж. ѓорѓе 
И Попевски инж. Никола 

Скопје 
Тетово 
Гостивар 
Куманово 
Овче Поље 
Ванчо-Прке и Град-

ско 

Кочани 
Неготино 
Гевгелија и Ми-

равци 
Битола 

Прилеп 

х | ц " г Ѕ а Т - Р И Ј а Т а Н а Ш р О Д Н а Воена 
Ред. 
број Презиме и име За утоварната станица 

3 
4 
5 
в 
7 
8 
У 

10 

Тадић инж. Нада 
Мехмедагић Мехо 
Киндибал инж. Драго 
Гацкић инж. Едхем 
Поповић инж. Душан 
Добрић инж. Ферид 
Шермет инж. Изет 
Мандић инж. Мијан 
Милошевић инж. Алек-
сандар 
Бојковски инж. Јован 

Бр. 10185 
6 април 1956 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор, 
Душан Стан ковин, с. р. 

Бијељина и Брчко 
Тузла и Добој 
Босански Шамац 
Рогатица 
Сарајево 
Сарајево 
Бугојно 
Билеће 

Требиње 
Бања Лука 

По извршеното ср апнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите 
под кои платите за прекувремената работа и зз 
работа во дните на неделен одмор и на државните 
празници се признаваат во цената на чинењето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56) се потпаднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛА-
ТИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА И ЗА РАБОТА 
ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ 
ПРАЗНИЦИ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ЦЕНАТА НА 

ЧИНЕЊЕТО 
Во точ. VI во третиот ред по зборовите „чл. 29" 

треба да стои „точ. 5" a не „точ. 4". 
Од Сојузниот извршен совет, 26 април 1956 го-

дина, Белград. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на чл. 25, 27, 28, 30 и 34 од Законст 

за државната управа, а во врска со точ. I пон 4) од 
Одлуката за овластување Коор динаци данот одбор д i 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет и членот 32 од Уредбата 
за организацијата и работењето на Сојузниот извр-
шен совет, Координациониот одбор на Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕ-
ТАРИТЕ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И НА 
ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА СОЈУ-

ЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
I 

Се назначуваат за државни секретари, и тоа: 
за државен секретар за работи на финансиите 

— Авдо Хумо, досегашен претседател на Извршниот 
совет на Народното собрание на HP Босна и Херце-
говина, 

за државен секретар за работи на стоковниот 
промет — др Марјан Брецељ, досегашен потпретсе-
дател на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Словенија, 

за претседател на Комитетот за надворешна тр-
говија, во положба на државен секретар — Хасан 

, Бркиќ, досегашен потсекретар во Државниот секре-
таријат надворешни работи. 

Директорот на Сојузниот завод за стопанско пла-
нирање Сергије Kpa]rep има положба на државен 
секретар врз основа на членот 5 од Законот за соју-
зните органи на управата. 

IX 
Во секретаријатите на Сојузниот извршен совет 

се назначуваат, u тоа: 
за секретар за индустрија, со положба на доба-

вен потсекретар — Маријан Цветковиќ, сојузен на-
роден пратеник, досегашен член на Извршниот совет 
на Саборот иа НР Хрватска, 

за секретар за селско стопанство и шумарство, 
со положба на државен потсекретар — Драгослав 
Мутаповић, досегашен член на Извршниот совет на 
Народното собрание на НР Србија, 

за секретар за сообраќај и врски, со положба на 
државен потсекретар — Милорад Зориќ, досегашен 
секретар на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Црна Гора, 

за секретар за трудот, со положба на државен 
потсекретар — Франц Допит, досегашен член на 
Извршниот совет на Народното собрание на НР Сло-
венија, 

за секретар за просвета и култура, со положба 
на државен потсекретар — Богдан Осолник, опол-
номошен министер, досегашен советник гса Амба-
садата на ФНРЈ во СССР, 
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за секретар за народно здравје, со положба на 
државен потсекретар — др Херберт Краус, тоне-
ра л-ма јор на Југословенската народна армија, 

за секретар за социјална заштита, со положба 
на државен потсекретар, Радован Папиќ, сојузен на-
роден пратеник, 

за помошник државен секретар во Секретари-
јатот за сообраќај и врски — Милош Стаматовић 
досегашен секретар за сообраќај и врски, 

за помошник државен секретар во Секретари-
јатот за селско стопанство и шумарство — инж. Ми-
лун Јовановиќ, досегашен секретар за селско сто-
пан е А во. 

Ш 
Се разрешува од досегашната должност и се 

назначува за државен советник во Државниот се-
кретаријат за надворешни работи инж. Густав Вла-
хов, досегашен секретар за прашана на трудот и 
работните односи во Сојузниот извршен совет. 

IV 
Се разрешуваат од досегашната должност зл-

|>ади заминување на друга должност инж. Владимир 
:£Вујовиќ, досегашен секретар за индустрија во Со-
ј у з н и о т извршеа совет, Лепа Перовиќ, досегашен 
Секретар за (просвета во Сојузниот извршен совет, 
({Милан Месариќ, досегашен секретар за инвестиции 
-во Сојузниот извршен совет и Руди Колак, досега-
шен директор на Управата за надворешна трговија. 

Се разрешува од досегашната должност заради 
. заминувања на специјализација др Војислав Ѓука-
= нониќ, досегашен секретар за народно здравје и со-
ц и ј а л н а заштита во Сојузниот извршен совет. 

Сојузен извршен совет 
В. бр. 2022 

$ мај 1956 година 
Белград 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

256. Указ за прогласување на Законот за во-
ените поморски знамиња на Федеративна 
Народна Република Југославија и за ќе-
ман дните и p ант овците зн амиња 
Закон за воените поморски знамиња на 
Федеративна Народна Република Југо-
славија и за командитно знамиња 

•257. Уредба за општествените инвестициони 
фондови 

258. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за управување со фондовите за уна-
предување на селското стопанство — 
Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за формирање фондови за унапре-
дување на шумарството и за управување 
со тие фондови ' 

260. Уредба за измени и дополненија на Так-
сената тарифа на Законот за таксите — 

261. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за пресметување на разликата во 
цените при увозот и извозот 

262. Одлука за плаќање придонес на основ-
ните сојузи на земјоделските задруги од 
страна на специјализираните земјоделски 
задруги зачленети во нив 

263. Одлука за определување на специјали-
зираните земјоделски задруги што го ра-
спределуваат вкупниот приход како оп-
штите земјоделски задруги 

269. 

264. Одлука за измена на Одлуката за оддел-
ниот начин fe Условите за давање кре-
дити за ддпоиишгелните обртни средства 
на определени категории стопански орга-
низации? 410 

^ 
265. Одлука за доделување средства од резер-

вата на Федерацијата за давање надоме-
сток (регрес) при купувањето на ДДТ за 
сузбивање на маларијата 410 

266. Наредба за определување на групите 
стопански организации што се должни 

да ги составуваат периодичните пресмет-
ки годишно 411 

267. Наредба за определување на. групите сто-
пански организации што можат да гр под-
несуваат извештајот за периодична пре-
сметка во продолжен срок — 411 

268. Наредба за определување на групите сто-
пански организации чија дејност има ка -
рактер на сезонско работење 412 

269. Наредба за исплатување надоместок на 
трошоците за користење на годишниот 
одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" 412 

270. 

\27JL 

1272. 
»Uti—"»-J 

273, 

274. 
401 

— 401 

402 

404 

406 

Наредба за исплатување на недоместокот 
на име трошоци за закоп за носители на 
„Партизанска споменица 1941" 412 
Упатство за начинот за утврдување на 
" процентов за 'плати ~одГ добивката' БО 1956 
година —' — — — 413 \ 
Упатство за начинот на пресметување на 

л ^će издвојува за 
с п ц ^ ^ ^ ^ н и т е инвестициони фондови,^ за 
средствата" за 'сШостојно1 располагање на 
стбУЈ^Жќи^' организации и за средствата 
за"Буџбтите на" околиите — 417 J, 
"Упатство за податоците во документаци-
јата за височината на, тарифните ставови 
за новововедените работни места во сто-
панските организации и за постапката за 
доставување на документацијата 419 
Упатство за примена на Одлуката за 
утврдување нивото на тарифните ставови 
во тарифните правилници на новоосно-
ваните стопански организации 420 

409 

409 

410 

410 

275. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на - Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Шабац — 

276. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија СЕетозарево 

277. Решение од Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Риека 

278. Листа на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на до-
битокот за колење наменет за извоз 

Исправка на Одлуката за условите под кои 
платите за прекувремена работа и за ра -
бота во дните на неделен одмор и на др-
жавни празници се признаваат во цената 
на чинењето 

420 

421 

421 

421 

423 
Издавач: „Службен лист ва ФНРЈ" — новине iro-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ;* 
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