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НА ФЕДЕРАТИВНА 
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
до потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
нија 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 

Сабота, 26 декември 1953 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 52 ГОД. IX 

Цена па овој број е 4 0 и . - Прет-
плата за 1953 година изнесува 1000.— 
дин., а за странство 1500.— динари. -
Редакција; Улица Кралевине Марка 
бр. 9 - Телефони: Редакција 23-Ѕ38, 
Администрација 26-276, Нродавно од-

деление 22-619, Тел. централа 28-С10. 

430. 
Врз основа на чл. 15, а во врска со чл. 34 и 45 

од Уставниот закон, Сојузната Народна скупштина 
на седниците на Сојузниот собор и на Соборот на 
производителите, одржани на 25 декември 1953 го-

рдана, донесе 
О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕНИ СТОПАНСКИ МЕРКИ ДО ДОНЕСУ-
ВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 

1954 ГОДИНА 
1. 

Сојузната народна скупштина утврдува: 
1) Дека со промените извршени во општестве-

ното и уставното устројство стопанското планирање 
и целиот систем на народното стопанство се битно 
изменети и дека тоа го обврза Сојузниот извршен 
совет по овластувањето, што го доби со Законот 
за спроведување на Уставниот закон, да подготви 
низа уредби за правната изградба на новиот сто-
пански систем кои треба да влезат во сила до 1 ја-
нуари 1954 година, поради што Сојузниот извршен 
совет не беше во можност пред почетокот на но-
вата економска година (1 јануари 1954 година) да 
го подготви и до Скупштината да го поднесе пред-
логот на Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина; 

2) Дека од истите разлози Сојузниот извршен 
совет не можеше да го претресе и усвои текстот 
на подготвениот Предлог на законот за општестве-
ните планови, па спрема тоа ни да го испрати до 
Скупштината тој предлог на законот што треба пла-
нирањето Да го доведе во согласност со новиот сто-
пански систем и на чија основа би требало да се 
изградат и сојузниот и другите општествени пла-
нови веќе за 1954 година; 

3) Дена Сојузната народна скупштина, избрана 
на изборите ед 22 до 24 ноември, и која се состана 
во уставниот срок на 24 декември, ни самата уште 
не е во можност да го претресе општествениот план 
додека наполно не ќе се конституира со утврдува-
њето на своите правилници за работа и со изби-
рањето на одбори, домови и на Скупштината, што 
може да се изврши дури во текот на јануари идна-
та година, така што во новата економска година 
мора да се оди без донесување на општествениот 
план; 

4) Дека ваква ситуација бара итно да се доне-
сат времени прописи и стопански мерки кои до до-
несувањето на законот за општествените-планови и 
сојузниот и другите општествени планови би ово-
зможиле веќе од настапувањето на новата економ-
ска година да се отпочне со спроведувањето на но-
виот стопански систем. 

2. 
Врз основа на овие констатации Сојузната на-

родна скупштина одлучува: 
1) Сојузниот извршен совет ќе донесе, во согла-

сност со своите уредби за правната изградба на 
стопанскиот систем одлуки за стопанските мерки 
и за инструментите на планирањето кои спрема тие 
уредби ќе се определат во општествените планови. 

2) Сојузниот извршен совет ќе ги утврдува по 
потреба со свои прописи начелата за составање на 

сите општествени планови, со тоа што во тие про-
писи да може и да отстапи од соодветните одредби 
на Законот за планското управување со народното 
стопанство од 1951 година. 

3) Извршните совети на народните републики 
и на автономните единици ќе донесат, во согласност 
со соодветните одлуки на Сојузниот извршен совет, 
свои одлуки за оние стопански мерки и инструмен-
тите на планирањето кои спрема цитираните уред-
би се утврдуваат со општествените планови на ре-
публиките и автономните единици. 

4) Народните одбори ќе донесат, во согласност 
со соодветните одлуки на Сојузниот извршен совет 
и републичките извршни совети, свои одлуки за 
оние стопански мерки и инструменти на планира-
њето кои спрема наведените уредби се определу-
ваат со општествените планови на спалните, градо-
вите и општините. 

3. 
1) Сојузниот извршен совет ќе го поднесе до 

Сојузната народна скупштина Предлогот на сојуз-
ниот општествен план за 1954 година и Предлогот 
на законот за општествените планови најдоцна до 
20 јануари 1954 година. 

2) Надлежните одбори на Сојузниот собор и на 
Соборот на производителите ќе им поднесат на до-
мовите извештај за Предлогот на сојузниот опште-: 
ствен план за 1954 година и за Предлогот на зако-
нот за општествените планови така што Скупшти-
ната да може да ги претресе и усвои до 15 март 
1954 година. Другите општествени планови мораат 
да бидат усвоени до 1 април 1954 година. 

4. 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвојат 

обата дома на Сојузната народна скупштина. 
25 декември 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната наводна скупштина, 
Милован Ѓилас, с. р 

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

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божичевиќ, с. р. 

431. 
Врз основа на чл. 15 а во врска со чл. 34 од 

Уставниот закон, Сојузната народна скупштина! 
на седниците на Сојузниот собор и Соборот на 
производителите одржани на 25 декември 1953 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ВО ПРВОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ 1954 ГОДИНА 
1. 

Со обѕир дека Сојузниот извршен совет не 
беше во можност да ги поднесе до Сојузната на-
родна скупштина Пред.логот УЈП сојузниот буџет и 
Предлогот на основниот закоп за буџетите пред 
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почетокот на новата економска година, и дека Со-
јузната народна скупштина не е во можност до 
1 јануари 1954 година да го донесе сојузниот буџет, 
како и со обѕир на поврзаноста на сојузниот буџет 
со општествениот план и на Одлуката на Скупшти-
ната за времените стопански мерки до донесува-
њето на општествените планови за 1954 година, 

а за да се овозможи времено финансирање во 
Федеративна Народна Република Југославија, 

Сојузната народна скупштина одлучува: 
1) Финансирањето на сојузните органи и уста-

нови во текот на првото тримесечје 1954 година ќе 
Се врши врз основа на одлуката што ќе ја донесе 
Сојузниот извршен совет. 

2) Финансирањето во текот на првото триме-
сечје 1954 година во народните републики, автоном-
ните единици, околиите, градовите и општините ќе 
се врши врз основа на одлуките што ќе ги донесат 
републичкте извршни совети, извршните совети на 
автономните единици односно народните одбори на 
околиите, градовите и општините. 

3) Додека не ќе бидат донесени овие одлуки 
финансирањето ќе се врши времено сразмерно со 
,буџетот за 1953 година, но најдолго за месец ја-
нуари 1954 година. 

4) Додека не се донесе нов закон за буџетите 
,Сојузниот извршен совет ќе пропише мерки за 
финансирањето во текот на првото тримесечје 1954 
родина, со тоа што во тие прописи да може да 
,отстапува од соодветните одредби на Законот за 
'буџетите од 1951 година. 

5) Приходите што ќе се остварат и расходите 
,што ќе се извршат во текот на финансирањето во 
првото тримесечје 1954 година се составен дел на 
буџетот за 1954 година. 

2. 
Сојузниот извршен совет ќе поднесе до Сојуз-

ната народна скупштина Предлог на сојузниот 
буџет за 1954 година и Предлог на законот за буџе-
тите најдоцна до 20 јануари 1954 година. 

Надлежните одбори на Сојузниот собор и на 
Соборот на производителите ќе им поднесат на до-
мовите извештај за Предлогот на сојузниот буџет 
за 1954 година и за Предлогот на законот за буџе-
тите така што Скупштината да може да ги пре-
тресе и усвои до 15 март 1954 година. 

Од 1 април 1954 година финансирањето мора 
да се врши по новите буџети. 

3. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-

јувањето во Сојузната народна скупштина. 
25 декември 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Милован Ѓилас, с. р. 

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

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Иван Божичевиќ, с. р. 

432. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 
I У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Со станбените згради во општодржавниот имот 
Во задружна своина и во своина на општествените 
Организации, како. и со земјишните парцели на 

кои се направени тие згради, управуваат градовите 
(градските општини) односно општините и станаа 
рите, преку своите куќни совети и станбени за-
едници, врз основа на своето право на стан. 

Член 2 
Куќниот совет се формира за секоја станбена 

зграда. 
За две или повеќе помали станбени згради на 

една земјишна парцела може да се формира едевѓ 
куќен совет само ако станарите заеднички кори-
стат некои простории, уреди и сл. во тие згради,' 

Член 3 
Куќниот совет се состои од три до седум члена.' 
Членовите на куќниот совет ги избираат ко-

рисниците на становите и потстанарите од својата; 
средина. 

^ Во мали згради што имаат еден или два стана 
куќниот совет го сочинуваат сите корисници на 
становите и потстанарите. 

Како корисник на стан се смета лицето што 
склучило догов-ор за станот, како и сопственикот на 
зградата што користи стан во својата зграда. 

Член 4 
Станбената заедница се формира за определен 

број згради (блок згради) спрема поделбата што ја 
врши народниот одбор. 

Во помала општина станбената заедница можат 
да ја сочинуваат сите станбени згради во општи-
на? 

Член 5 
Претставниците на сите куќни совети на една 

станбена заедница сочинуваат совет на станбената 
заедница. 

Работите на администрацијата на станбената 
заедница ги врши управата на станбената заедница. 

На чело на управата на станбената заедница е 
шеф што го назначува народниот одбор, 

Член 6 
Станбената заедница е правно лице и како 

таква носител на правата и обврските од догово-
рите за користење на становите, како и од други 
договори што се склучуваат во врска со управу-
вањето и одржувањето на зградите што се вклу-
чени во станбената заедница. 

По договорите од претходниот став станбената 
заедница одговара во границите на средствата с д 
соодветните фондови на зградата до коза се одне-
сува договорот. 

Станбената заедница во имотно-правните од-
носи ја застапува управата на станбената заедница 
преку шефот на управата. 

Член 7 
Врз основа на договор за користење на стан 

или на поодделни станбени: простории корисниците 
на становите односно потстанарите се здобиваат 
со правото на стан. 

Правото на стан им обезбедува на станарите 
трајно право за користење стан согласно прописи-
те за редот во станбените згради. 

Правото на стан може да се изгуби-само во 
случаите предвидени со оваа уредба. 

Одредбите од претходните ставови важат и за 
станарите во зградите во приватна своина што 
имаат еден или два стана (чл. 14 ст. 2). 

Член 8 
За користење на станот се плаќа станарина. 1 

Станарината служи само за намирување тро^ 
шоците на управувањето и одржувањето на станбе-
ната зграда, како и за амортизација. 

Станарината од становите на една зграда мож0 
да служи само за управувањето, одржувањето П 
амортизацијата на зградата од која потекнува' 
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Член 9 
Станбената заедница е должна да ги одржува 

во исправна состојба станбените згради и заедни-
чките уреди во зградите (пералници, лифт, цен-
трално греење итн,). 

Член 10 
Станбената заедница може расположивите сред-

ства од фондот за одржување и фондот за аморти-
зација на една зграда да ги користи како кредит 
ва текуштото и инвестиционото одржување на друга 
Ф^ада во истата станбена заедница. 

Кредитот од претходниот став може да се даде 
само во оној износ и со оние срокови за враќање 
што не го доведуваат во прашање текуштото и 
инвестиционото одржување на зградата од чии 
фондови потекнува кредитот. 

Член 11 
Одредбите од оваа уредба се применуваат и на 

становите во зградите со работни простории. 
Член 12 

Надзор над управувањето и одржувањето на 
станбените згради врши станбената инспекција на 
народниот одбор. 

Член 13 
Од општонародниот имот можат да се прода-

ваат само оние станбени згради што имаат еден 
или два стана. Овие згради можат да се купуваат 
само со цел за лично користење. 

Договор за купопродажбата го склучува од 
името на градот односно општината народниот 
одбор. 

Продажбата на станбените згради од општона-
родниот имот се врши по посебни прописи. 

Член 14 
Зградите во приватна своина со повеќе од два 

стана се вклучуваат во станбена заедница. Со овие 
згради управуваат куќните совети и станбените 
заедници. 

Станбените згради на приватните сопственици 
што имаат еден или два стана се нивна лична 
своина и тие управуваат со нив сами. 

Народниот одбор на градот (градската општи-
на) и на околијата можат да определат приватните 
сопственици да управуваат и со своите станбени 
згради што имаат три помали стана. 

II. Определување станарини 
Член 15 

Станарината се плаќа по станбената тарифа. 

Член 16 
Станбената тарифа ја пропишува народниот 

одбор на градот и градската општина за подрачје 
на градот односно на градската општина. 

Станбената тарифа за општините ја пропишува 
народниот одбор на околијата. 

Народниот одбор на околијата може да ги о-
власти народните одбори на поголеми општини да 
можат самите да ја пропишуваат станбената та-
рифа. 

Станбената тарифа од ст. 1 ја потврдува ре-
публичкиот извршен совет, а станбената тарифа 
од ст. 3 народниот одбор на околијата. 

Член 17 
Ако републичкиот извршен совет односно на-

родниот одбор на околијата не стави свои забе-
лешки во срок од 15 дена од денот на приемот на 
станбената тарифа, ќе се смета дека е дадена со-
гласноста на станбената тарифа. 

Член 13 
Станбената тарифа се пропишува за 1 м2 стан-

бена поврвнина, а спрема квалитетот и местото на 
ставот (зона). 

Во станбената поврвнина се засметува поврв-
нината на соби, претсобје, ходници во станот, 
кујна, бања, остава и на други затворени простории 
на станот, а не се засметува поврвнината на визба, 
таван, ќерал, пералница, отворени балкони, тераси, 
неудобни за живеење, скали, куќни ходници и сл. 

Член 19 
Со цел да се определи станарината, сите ста-

нови на подрачјето на градот, градската општина, 
и општината се делат најмалку на шест категории 
и тоа спрема материјалот од кој е зградата на-
правена, спрема уредите на станот (удопството), 
распоредот на просториите, здравствените услови 
на станот, положбата на станот во зградата и дру-
гите услови што влијаат на квалитетот на станот 
(балкони, тераси, бавчи, паркови итн.). 

Член 20 
Со цел да се определи станарина и по зоните, 

зоните се определуваат спрема оддалеченоста на 
станот од центарот на градот односно местото, како 
и спрема здравствешгге услови и снабденоста на 
улиците (блокови на згради) со комуналните об-
јекти. 

Бројот на зоните и нивните граници ги опреде-
лува народниот одбор на градот односно градската 
општина. 

Член 21 
За бавчите, градините и парковите што им 

припаѓаат на поодделни згради корисниците на 
становите плаќаат одделна надокната. Висината на 
надокнадата и начинот на расподелбата и употре- ; 
бата на надокнадата ја пропишува народниот 
одбор. 

Член 22 
Станарината ја утврдува за секој стан упра-

вата на станбената заедница, применувајќи ја 
станбената тарифа како во зградите што се вклу-
чени во станбената заедница, така и во зградите 
што не се вклучени. 

Висината на станарината за секој стан мора 
да биде објавена во просториите на управата на 
станбената заедница. 

Секој корисник на стан има право да поднесе 
жалба против неправилната примена на тарифата 
на неговиот стан. 

Жалбата се поднесува до станбената инспек- ; 
ција, а по неа решава советот на народниот одбор 
надлежен за комунално-станбени работи. 

Член 23 
Потстанарот плаќа станарина спрема станбена-

та поврвнина што ја користи сам и сразмерно со 
бројот на станарите со кои учествува во користе-
њето на другите простории во станот. 

За употреба на мебелот потстанарот плаќа на-
емнина по слободна погодба. 1 

Член 24 , 
Ако не е предвидено нешто друго, одредбите 

од -оваа уредба за народниот одбор на градот, ва-
жат и за народните одбори на околијата и за на-
родните одбори на градската општина. 

Ш. Овластени ја на народниот одбор 
Член 25 

Народниот одбор на градот може да пропише 
услови под кои ќе може управата на станбената 
заедници да склучува договори за користење на 
станот, како и постапка за утврдување на овие 
услови. При тоа, народниот одбор може да пропише 
поодделните договори за користење ^ на станот да 
влегуваат во сила дури откога ќе ги одобри 
станбената инспекција. 

Член 26 
Во станбените згради што ги направиле стопан-

ските организации и установите за своите работ-
ници и службеници, можат да се здобијат со пра-
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вото на стан само работниците и службениците на 
тие организа-ции и установи, доколку со договор 
помеѓу народниот одбор и тие организации и уста-
нови не е определено поинаку. 

Член 27 
Народниот одбор на градот може со договор да 

го пренесе на станбената заедница вршењето на 
работите на инвеститор за зградите што ги гради 
од своите средства. 

Народниот одбор на градот може средствата од 
фондот за изградбата на станбените згради да и 
ги отстапи на станбената заедница со цел градење 
на станбени згради. 

Член 28 
Народниот одбор ќе ја определи со свои про-

писи висината на надокнадата на штетата што ќе 
Ја сторат во станот корисникот на станот или други 
лица во неговиот стан. 

Член 29 
Народниот одбор на градот го пропишува оп-

штиот куќен ред за подрачјето на градот, како и 
административните казни за повреда на прописите 
за куќниот ред. 

Член 30 
Народниот одбор на градот донесува прописи за 

начинот на употребата на заедничките простории 
ј во станот од страна на состанарите. Овие прописи 
ј Ќе се применуваат доколку самите состанари не се 
! спогодат за употребата на заедничките простории. 

IV. Куќен совет 
Член 31 

Куќниот совет ги врши овие работи: 
— донесува заклучоци за употреба на сред-

ј ствата од фондот за одржување на зградите и 
, амортизациониот фонд; 

— одлучува за поправките на зградата и ста-
новите и го контролира нивното извршување; 

— врши надзор над работата на настојкикот на 
, зградата; 

— се грижи за рационалното користење на 
зградата; 

— ги решава несогласијата помеѓу корисниците 
на становите во поглед на користењето на заедни-
чките уреди (водовод, осветление, централно гре-
ење, лифт, канализација итн.) и го утврдува делот 
на трошоците потребни за функционирање на овие 
уреди што ги сносат поодделни корисници на ста-
новите; 

— предлага откажување договори за користење 
на станот; 

- - дава согласност на висината и сроковите на 
кредитот што го дава управата на станбената за-
едница од расположивите средства на зградата 
(чл, 10). 

Член 32 
Членовите на куќниот совет ги избираат ко-

рисниците на становите и потстанарите на свој 
состанок. 

Членовите на куќниот совет се избираат на 
начинот што ќе го определи народниот одбор на 
градот. Ако нема прописи за тоа, изборот се врши 
на начинот што ќе го определат корисниците на 
становите и потстанарите на својот состанок. 

Избраните членови на куќниот совет избираат 
помеѓу сс-бе си претседател. 

Член 33 
Куќниот совет се избира на почетокот на се-

која календарска година за текуштата година. 
Во текот на годината се избираат поодделни 

. членови на куќниот совет на упразнетите места. 
Поблиски прописи за работата на куќните со-

вети донесува народниот одбор на градот. 
Член 34 

Ако во работите на управувањето дојде до не-
согласица помеѓу куќниот совет и управата на стан-
бената заедница, одлука донесува советот на стан-
бената заедница. 

Член 35 
За чувањето на станбената зграда, за обезбе-

дувањето на нејзините уреди од расипување и за 
одржување редот и чистотата во зградата, се гри-
жи настојникот на зградата. 

Народниот одбор на градот определува со свои 
прописи кои згради мораат да имаат настојник, 
како и начин за вршење на настојничката долж-
ност. 

V. Управа на станбената заедница 
Член 36 

Управата на станбената заедница ги врши овие 
работи: 

— склучува договори за користење на станот 
и се грижи за нивното извршување; 

— прима и дава откази на договорите; 
— се грижи за одржувањето на зградите и за 

таа цел склучува договори за поправање згради 
како и сите други договори во врска со одржува-
њето и користењето на зградите врз основа на 
заклучоците од куќниот совет; 

— ги евидентира сите станови и станбените 
простории, по поврвнината, квалитетот и бројот на 
станарите; 

— ја наплатува станарината и издава призна-
ници за наплатата; 

— го состава предлогот на својата годишна 
претсметка и завршната сметка и ги поднесува до4 

советот на станбената заедница на потврда; 
— назначува настојници на згради по предлог 

од куќниот совет, се грижи настојниците да ги 
вршат своите должности и да води надзор над; 
нивната работа; 

— врши осигурување на зградите од пожар; 
— му предложува на надлежниот градежен 

орган преправки на згради; 
— ги врши сите административни и други ра-

боти предвидели со оваа уредба. 
Член 37 

Управата на станбената заедница се грижи за 
законитоста на работата на станбената заедница 
и може да ги запре од извршување сите заклучо-
ци на куќните совети и советите на станбената 
заедница ако смета дека им се спротивни на про-
писите. Во случај на запирање од извршување 
управата на станбената заедница должна е за тоа 
веднаш да го извести советот надлежен за кому-
нално-станбените работи. Ако советот во срок од 
осум дена не донесе по тоа никаква одлука ќе се 
смета дека ги одобрил заклучоците; 

Член 38 
Управата на станбената заедница може да има 

потребен број службеници. 
Бројот на службениците го определува и служ-

бениците ги назначува советот на станбената за-
едница. 

VI. Советот на станбената заедница 
Член 39 

Советот на станбената заедница ги врши овие 
работи: 

— врши надзор над работата на управата на 
станбената заедница; 

— донесува годишна претсметка и завршна 
сметка на управата на станбената заедница; 

— го определува процентот од вкупната стана-
рина што го дава секоја зграда за намирување на 
трошоците на управата на станбената заедница; 

— му предлага на народниот одбор отказ на; 
службата на шефот на управата; 

— ја определува висината на принадлежноститв. 
на шефот и на службениците на управата; 

— врши избирање и отповик на мировниов 
совет (член 66), . - ^ ^ 



Сабота, 26 декември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ , Број 52 - Страна 669 

Член 40 
Своите претставници за советот на станбената 

заедница ги избираат куќните совети од својата сре-
дина, така што секој куќен совет да избира по еден 
претставник. 

За станбените заедници со голем број станбени 
згради народниот одбор на градот може да го про-
пише начинот на кој ќе се определуваат претстав-
ниците на куќните совети за советот на станбената 
заедница. 

Ако се во станбената заедница повеќе згради 
што се направени за живеење на работниците и 
службениците на определено претпријатие или уста-
нова, во советот на станбената заедница учеству-
ваат претставниците на работничкиот совет на тоа 
претпријатие односно на кол.ективот од установата. 
Бројот на претставниците се определува сразмерно 
со големината на станбената поврвнина на тие згра-
ди но така што да не биде поголем од четвртината 
членови на советот на станбената заедница. 

Член 41 
Советот на станбената заедница избира од сво-

јата средина претседател, потпретседател и секре-
тар. 

Изборот од претходниот став се врши на начи-
нот што ќе го пропише народниот одбор. Ако нема 
прописи за тоа, изборот се врши на начинот што ќе 
го определи самиот совет. 

Член 42 
Советот на станбената заедница се избира на 

почетокот на секоја календарска година за теку-
штата година, по избирањето на куќните совети. 

Член 43 
Поблиски прописи за работата на советот на 

станбената заедница ќе донесе народниот одбор на 
градот. 

VII. Права и обврски на сопствениците на згради 
во приватна своина 

Член 44 
Договорите за користење на становите и другите 

договори во врска со управувањето и одржувањето 
на зградите во приватна своина што се склучени 
во станбената заедница, ги склучува од името на 
сопственикот станбената заедница преку управата 
на станбената заедница. 

По договорите од претходниот став одговара 
станбената заедница во границите на средствата на 
соодветните фондови на зградата до која се однесу-
ва договорот. 

Член 45 
Сопственикот на зградата во приватна своина, 

што е вклучена во станбената заедница, има право 
на дел на станарината од зградата што го опре-
делува народниот одбор со свој пропис. 

Овој дел може да изнесува до 10% од вкупната 
станарина а по исклучок и повеќе ако приватниот 
сопственик нема други средства за издршка. 

Член 46 
Сопственикот на зградата во приватна своина 

Има право на соодветен бесплатен стан во својата 
зграда односно во една од своите згради. 

Правото од претходниот став преминува на 
законските наследници на сопственикот. 

Ако сопственикот поставил барање за уселу-
вање во соодветниот стан во својата зграда, а отка-
зот на корисникот на станот не може да се изврши, 
сопственикот има право на износот на станарината 
што се плаќа за тој стан, по одбивање на трошо-
ците за одржување што би ги плаќал да го кори-
сти тој стан. 

Член 47 
Приватниот сопственик што користи бесплатен 

стан во своја зграда должен е да го уплатува во 
фондот за одржување на зградата износот што и' 
е сразмерен на станарината определена за него-
виот стан. 

Сопственикот на зградата во приватна своина 
што живее во своја зграда ги има истите права 
како и другите корисници на станот. 

Член 48 
Зградите во приватна своина, како оние што 

се вклучени во станбена заедница така и други, 
можат да се отуѓуваат по прописите што постојат. 

Се забранува продажба на идеални и физички 
делови од станбени згради во приватна своина што 
се вклучени во станбена заедница. 

Договорите склучени противно на забраната од 
претходниот став се ништавни. 

Член 49 
Сопственикот на зградата во приватна своина 

што не е вклучена во станбена заедница, може врз 
основа на договор управувањето со својата зграда 
да и' го довери на станбената заедница. 

VIII. Договор за користање на станот 
Член 50 

Договорот за користење на станот се вклучува 
писмено. 

Член 51 
Станбената заедница е должна да му го пре-" 

даде на корисникот станот во употреблива состојба 
и да го одржува во таква состојба. 

Станбената заедница е должна да ги сноси тро-
шоците за поправки на расипувањата предизви-
кани со редовната употреба на станот, како и оние 
што се предизвикани со елементарна непогода. 

Народниот одбор на градот поблиску опреде-
лува со свои прописи кои поправки е должна да 
ги врши станбената заедница. 

Член 52 
Корисникот на станот што извршил поправка 

на расипување предизвикано со редовна употреба 
на станот на свој трошок, има право износот на 
трошокот да го одбие од станарината само ако 
куќниот совет пред поправањето решил таа да се 
изврши. 

Корисникот на станот има право и пред одлу-
ката на куќниот совет да изврши поправка на ста-
нот предизвикана со елементарна непогода на свој' 
трошок и износот на тој трошок да го одбие од 
станарината. 

Член 53 
За трошоците на поправката што ја извршил 

сам корисникот на станот е должен на станбената 
заедница да и' поднесе пресметка. 

Член 54 
Корисникот на станот е должен да го користи 

станот внимателно и да го чува од оштетување. Тој 
смее станот да го употребува само за живеење од-
носно за онаа дејност што е утврдена со договорот. 

Член 55 
Станарината се плаќа во сроковите определени 

со договорот. Ако во договорот нема одредба за тоа, 
станарината се плаќа месечно однапред, а најдоцна I 
до петтиот во месецот,, Ј 

Член 56 
Покрај станарината, корисникот на станот е 

должен да плаќа дел од трошоците што се по-
требни за функционирање на заедничките уреди 
(централно греење, лифт итн.). Висината на овие 
трошоци ја определува куќниот совет. 

Против висината на делот на трошоците од 
претходниот став може да. се поднесе жалба до 
советот на станбената заедница. 

Член 57 
Договорот за користење на станот престанува 

врз основа на отказ или раскин. 



Страна 650 - Број 52 ^^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 26 декември 1953 

Член 58 
Народниот одбор донесува прописи за времето 

и срокот на отказот од страна на корисниците. 
Ако за времето и срокот на отказот од страна 

на корисниците на станот нема пропис од народ-
ниот одбор, корисникот на станот може договорот 
да го откаже во времето и во срокот што е утврден 
во договорот за користење на станот. 

Ако за времето и срокот на отказот нема про-
пис од народниот одбор нити се тие определени со 
договорот, корисникот на станот може договорот да 
го откаже во секое време, со тоа што отказниот 
срок да почнува да тече од првиот во наредниот 
месец и изнесува еден месец. 

Член 59 
Корисникот на станот има право да го раскине 

договорот: 
1) ако станбената заедница во срок од еден 

месец не изврши поправка на станот за која куќ-
ниот совет одлучи дека треба да се изврши; 

2) ако корисникот на станот, како работник или 
службеник, е преместен во друго место. 

Член 60 
Управата на станбената заедница има право да 

го откаже договорот за користење на станот само 
во овие случаи: 

1) ако корисникот на станот го користи станот 
на начин на кој му се нанесува штета на станот 
или го користи за други цели, а не за оние што се 
определени со договорот; 

2) ако корисникот на станот за време од два 
месеца не плати станарина; 

3) ако корисникот во срок од два месеца по до-
спеалоста не го плати својот дел на трошоците за 
функционирање на заедничките уреди; 

4) ако корисникот на станот, и покрај опомена 
од куќниот совет го користи станот на начинот со 
кој често ги вознемирува другите корисници на 
станови; 

5) ако зградата со решение од народниот одбор 
се урива или преправа, така што за стан не може 
да се користи; 

6) ако корисникот на станот трајно користи два 
стана; 

7) ако сопственикот на зграда во приватна сво-
ина, кој не станува во своја зграда, сака да се 
отсели во определен стан на својата зграда; 

8) ако на корисникот на станот му престана 
функцијата што го обусловува користењето на ста-
нот (стан на настојник на зграда, станови во казне-
но-поправителни домови, железнички станици итн.). 

Во случаите од претходниот став отказот може 
да се даде во секое време, а отказниот срок започ-
нува да тече од првиот ден во наредниот месец и 
изнесува два месеца. 

Член 61 
Во случајот од точ. 2 и 3 од претходниот член 

не може да се даде отказ ако корисникот на стаиог 
не платил станарина и дел на трошоците за функ-
ционирале на заедничките уреди за тоа што вре-
мено о незапослен. 

Корисникот на станот од претходниот став дол-
жен е по запослувањето да ја намири неплатената 
станарина и делот на трошоците за функциони-
рање на заедничките уреди и тоа во срокот што е 
трипати подолг од времето за кое бил времено не-
запослен. 

Член 62 
Присилно иселување на корисникот на стан 

... ,же да се изврши само врз основа на изв-ршна 
судска пресуда, порамнување склучено пред миров-
ниот совет или заверена исправа за доброволно 
иселување. 

Во случаите на отказ од тон. 5 и 7 на чл. 60, 
^ако и од тон. В на чл. 60 ако функцијата пре-
1 гггшЈла без вина на корисникот на станот, присил-

ното иселување може да се изврши дури откога 
народниот одбор претходно ќе му обезбеди соод-
ветен стан. Во другите случаи на отказот ед чл. 60, 
присилното иселување може да с ^ изврши дури 
откога народниот одбор ќе му обезбеди на корисни-
кот на станот најнужно сместување. 

Член 63 
Отказот се упатува до втората страна писмено, 

преку судот, ако оној кому што е отказот упатен 
не сака доброволно да го прими. 

За отказот што е доброволно примен се состава 
писмена исправа. 

Извршувањето врз основа на исправата од 
претходниот став може да се спроведе ако е испра-
вата заверена од станбената инспекција. 

Член 64 
Со смртта на корисникот на станот не преста-

нува договорот за користење на станот во поглед 
на лицата што живееле во истиот с^ан со корисни-
кот на станот во времето на неговата смрт. 

IX. Решавање спорови 
Член 65 

За споровите за отказот и за обврската за пла-
ќање станарина надлежен е околискиот суд. 

Ако отказот од страна на станбената заедница 
е даден од разлозите цитирани во точ. 1 или 4 од 
чл. 60, околискиот суд не може да го земе спорот 
во постапка пред да се обидел мировниот совет да 
го реши спорот со порамнување. 

Ако мировниот совет во срок од триесет дена 
од денот кога странките му се обрнале заради по-
рамнување не се обидел спорот да го реши со по-
рамнување, околискиот суд може да '-Ја земе тужба-
та во постапка. 

Член 66 
Мировниот совет се состои од три члена што ги 

избира советот на станбената заедница на својот 
прв состанок. 

Мировниот совет обидува порамнување помеѓу 
странките и ги решава споровите во случаите пред-
видени со оваа уредба. 

Член 67 
Споровите за поправките и одразување на ста-

нот помеѓу корисникот и управата Ј на станбената 
заедница ги решава мировниот совет. 

Против решението од мировниот совет'може да 
се подаде жалба до советот надлежен за комунално-
станбени работи на народниот одбор на градот во 
срок од осум дена. 

Против решението од советот надлежен за ко-
мунално-станбени работи може да се. подаде жалба, 
по која решава одборничката комисија. 

Ако мировниот совет во срок од триесет д^на 
од денот кога странката му се обрнала со барање 
за решавање на спорот, не го зема барањето во 
постапка или во срок од два месеци не го реши 
спорот, заинтересираната странка може да се обрне 
за решение на спорот непосредно до советот за 
мунално-станбени работи на народниот одбор. 

Член 68 
За споровите од чл. 60 и 62 од оваа уредба што 

ќе настанат помеѓу сопственикот на зградата што 
не е вклучена во станбената заедница и корисникот 
на станот, како и за споровите помеѓу корисникот 
на станот и потстанар от надлежен е околискиот 
суд. 

Овие спорови ќе се решаваат согласно со од-
редбите од главата VIII од оваа уредба. 

X. Расподелба на станарината 
Член 69 

Приходите од станарината се расподелуваат на 
следните фондови: 

а) амортизациониот фонд, 
б) фондот за управување со зградата, и 
в) фондот за одржување на зградата. 



Сабота, 26 декември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ , Број 52 - Страна 669 

Член 70 
Пред расподелбата на приходите од станари-

ната се плаќаат: 
1) делот што му припаѓа на сопственикот на 

зградата (чл. 45); 
2) доепеалите обврски по заемите што се склу-

чени и , потрошени за обновување, одржување 
и граделе на зградата, ако поверителот не е при-
ватно лице. 

Член 71 
Од средствата на амортизациониот фонд се из-

двојува во фондот за изградба на станбените згра-
ди на 'градот (градската општина) делот што го 
определува народниот одбор, а кој не може да биде 
поголем од 20% од делот на станарината што се 
уплатува во амортизациониот фонд. 

Во фондот за изградба на станбените згради 
се уплатува и делот на станарината на работните 
простори^ во зградите од општонародниот имот, и 
тоа во процентот што ќе го определи народниот 
одбор. 

Член 72 
Амортизациониот фонд служи за инвестиционо 

одржување на зградата (големи и средни поправки). 
.1 Фондот за управување со зградата служи за 

намирување на трошоците на управувањето со 
зградата. 

Фондот за одржување на зградата служи за 
текуштото одржување на зградата. 

Член 73 
Во амортизациониот фонд се уплатува делот на 

станарината што ќе- го определи народниот одбор 
на градот (градската општина) и околијата, со тоа 
што тој дел да не може да биде помал од 40% ни 
поголем од 60% од вкупниот износ на станарината. 

Член 74 
Расположивите средства на амортизационите 

фондови, во една станбена заедница можат, по одо-
брение од народниот одбор на градот, да се кори-
стат за давење кредити за инвестиционо одржу-
вање на другите згради и за изградба на станбени 
згради во друга станбена заедница. 
А V',, . , . / Член 75 

Во фондот за управување со зградата се упла-
тува износот што и' одговара на висината на тро-
шоците на управувањето со зградата. 

ч Како трошоци на управувањето со зградата се 
сметаат трошоците на управата на станбената 
заедница, трошоците за настојникот, трошоците за 
чистење и одржување на заедничките простории, 
осветлување на заедничките простории, изнесување 
ѓубре, чистење оџаци, осигурување на зградата од 
пожар, одржување на канализацијата и сл. 

. Трошоците на управата на станбената заедница 
. ги утврдува станбената заедница сразмерно со 
,вкупниот износ на станарината, и тоа по истиот 
процент за сите згради што се во состав на заедни-
цата. 

Член 76 
, Во фондот за одржување на зградата се упла-

ту,ва износот што преостанува од станарината по 
одбивање на износот што се уплатува во аморти-
зациониот фонд и во фондот за управување со 
зградата. 

Средствата на овој фонд служат за тепушто 
одржување. 

Како тгкушто одржување се сметаат помалите 
поправки предизвикани со редовната употреба на 
станот и заедничките простории и уреди на згра-
дата (поправки на инсталации). 

Член 77 
За зградите во приватна своина во кои посто-

јат работни простории, народниот одбор на градот 
може да определи од закупнината за работните 
простории определен дел да се уплатува во фон-
дот за изградба на станбените згради. Остатокот 

на закупнината за работните простории се распре-
делува на начинот пропишан за расподелбата на 
станарината во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 78 
Против решението на управните органи по 

споровите од оваа глава не може да се води упра-
вен спор. 

XI. Надзор над управувањето со станбените згради 
Член 79 

Станбените инспекции го контролираат: 
— редното вршење на наплатата и расподел-

бата на станарината, 
— одржувањето на зградите. 
— претсметката и завршната сметка на упра-

вата на станбената заедница, 
— поодувањето на управата на станбената 

заедница (склучување договори, водење админи-
страција, книговодство итн.). 

Освен работите од претходниот став, станбе-
ната инскеција решава по жалбите во случаите 
предвидени со оваа уредба и со други прописи. 

Член 80 
Кога станбената инспекција при вршењето над-

зор ќе утврди неправилности, ќе му укаже за низ 
на куќниот совет, на управата на станбената заед-
ница односно на советот на станбената заедница 
и ќе ги повика да ги отстранат тие неправилности, 
определувајќи им срок за тоа. 

Ако поради неправилностите во управувањето 
со зградата станала штета, станбената инспекција 
ќе ги повика одговорните лица да ја надокнадат 
штетата во срокот што ќе го определи таа. 

Ако штетата во определениот срок не ќе биде 
надокнадена по барањето на станбената инспек-
ција, надокнадата може да се оствари по судски 
пат. 

Член 81 
Кога станбената инспекција при вршењето над-

зор утврди дека куќниот совет во управувањето со 
станбената зграда сторил големи неправилности со 
кои е сторена или може да и' се стори значителна 
штета на станбената зграда, таа може да му пред-
ложи на советот надлежен за комунално-станбени 
работи да го распушти куќниот совет. Во случај на' 
распуштување на куќниот совет се воведува при-
силна управа со именување на нов куќен совет. 

Присилната управа може да трае најповеќе три 
месеци, во кој срок мораат да се спроведат избори: 
за нов куќен совет. 

Мерките од ст. 1 на овој член не ја исклучуваат 
материјалната и кривична одговорност на члено-
вите од куќниот совет. 

Член 82 
Против решението од чл. 81, куќниот совет? 

може до народниот одбор на градот да подаде жал-
ба по која решава одборничката комисија. 

ХП. Преодни и завршни одредби 
Член 83 

Лицата што на денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба користат еден стан како состанар!! 
врз основа на дозвола од надлежниот орган го 
имаат и по тој ден во поглед на станбените про-
стории што им се со дозволата доделени, СВОЈСТВОТО 
на корисник на станот во смисла на оваа уредба. 

Ако по влегувањето во сила на оваа уредба 
еден стан им се издава на користење на лица што 
не живеат во заедничко домаќинство, управата на 
станбената заедница ќе определи кое од тие лица 
ќе биде корисник на целиот стан. Другите лица ќе 
склучат како потстапари со корисникот на станот 
договор за користење на станбените простории што 
им се дадени на користење. 
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Член 84 
Во срок од триесет дена од денот на влегува-

њето во сила на оваа уредба сите закупци ќе склу-
чат во смисла на оваа уредба договори за кори-
стење на станот, а исто така и сите пазакупци до-
говори за користење на поодделни станбени про-
стории. 

Сите договори кои во смисла на претходниот 
став ќе ги склучат потстанарите ќе се регистрираат 
кај управата на станбената заедница во срок од 
'30 дена од денот на склучувањето. 

Член 85 
По влегувањето во сила на оваа уредба може 

да им се откаже стан на лицата што живеат во 
зградите што се наменети за сместување на надле-
штва и установи. 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
до случаите каде што живеењето во такви згради 
е сврзано за службената функција додека трае 
функцијата (казнено-поправителни домови, же-
лезнички станици, згради на чувари на пруга и сл.). 

Присилното иселување по отказот од ст. 1 мо-
же да се изврши дури откога народниот одбор ќе 
му обезбеди на лицето што му е откажан станот 
соодветен стан. 

Член 86 
Во градовите и градските општини каде што 

станбените згради се употребуваат за други цели 
а не за живеење, народните одбори ќе донесат про-
писи за враќање на тие згради односно на станбе-
ните простории на нивната намена. 

Член 87 
Одредбата од чл. 25 на оваа уредба важи и во 

поглед на станбените згради кои стопанските орга-
низации и установи на денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба ги користат за своите работ-
ници и службеници. 

Член 88 
Во градовите и градските општини каде што 

поодделни надлештва или установи непосредно 
располагаат со определени станови за своите слу-
жбеници и работници, народните одбори ќе доне-
сат прописи со кој ќе го определат, начинот на 
располагањето на тие станови држејќи се кон на-
челата на оваа уредба. 

Член 89 
Народните одбори на градовите ќе го опреде-

лат со свои прописи начинот на расподелбата на 
постоеќите фондови основани по досегашните про-
писи на фондовите во смисла на оваа уредба. 

Член 90 
Преносот на своината на делови од зграда во 

приватна своина врз основа на договорите склучени 
пред да влезе во сила оваа уредба, што не е извр-
шен до денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, не може по тој ден да се изврши. 

Член 91 
При пропишувањето на станбената тарифа на-

I родните одбори на градовите должни се да водат 
К сметка вкупниот износ на станарината на нивното 

1—Л уподрачје пресметан по таа тарифа да биде за 50% 
^ ^ поголем од износот на постоеќата станарина. 

Се овластуваат народните републики да можат, 
со цел да се отстранат големите несразмери во ви-
сината на станарината помеѓу градовите (градските 
општини), за поодделни градови и градски општини 
да го определат вкупниот износ на станарината 
што ќе биде поголем или помал од износот пре-
сметан по претходниот став. 

Член 92 
Народниот одбор на градот пропишува админи-

стративни казни за повреда на одјјјредбите од оваа 
уредба и прописите што се донески врз основа 
на неа. 

Член 93 
Надлежните органи на народните републики 

донесуваат поблиски прописи за спроведување на 
оваа уредба. 

Член 94 
Оваа уредба ќе се применува во поглед на 

определувањето на станарината од денот што ќе 
го определат народните одбори на градовите (град-
ските општини) и околиите. 

Член 95 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат сите прописи што се во 
спротивност со нејзините одредби. 

Член 96 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р.П. бр. 289 
23 декември 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

433. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спрове-

дување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
М Ј О Т Р А Ш А Њ Е с о оѕцдтџч^гктшлж 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Управувањето со основните средства во опште-

ствена своина што им се поверени на стопанските ор-
ганизации го вршат работните колективи во корист 
на целата општествена заедница врз основа на соци-
јалистичкото демократско право на самоуправувањето 
на производителите во стопанството, спрема одредби-
те од општествениот -план и другите прописи, а под 
надзор на општеството. 

На поодделни предмети што ги сочинуваат основ-
ните средства, стопанските организации имаат право 
На користење и други права и должности по одредбите 
од оваа уредба и од други прописи. 

Член 2 
Стопанската организација е должна со внимание 

на добар столанин да го врши управувањето со основ-
ните средства наменски и рационално, држејќи се за 
општествениот план и другите прописи. 

Стопанската организација е должна да обезбеди 
стручно техничко ракување со основните средства и 
(Правилно да ја организира нивната употреба и одржу-
вање, како и технолошкиот процес. 

Член 3 
Основните средства на стопанската организа.ција ги 

сочинуваат: 
1) средствата за работа и градежните објекти од 

стопански карактер (работни и стопански згради и дру-
ги објекти); 

2) долгогодишните засади, како овошни градини, 
лозја, х ме л ариани и сл.; 

3) основното стадо; 
4) патентите и лиценците. 
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Член 4 
Средствата за работа ги сочинуваат машините, 

уредите, алатите, транспо-ртните средства и погонскиот, 
работниот, канцеларискиот и другиот инвентар на сто-
панска организација. 

Сојузниот Државен секретар за работи на народ-
ното стопанство ќе определи кои средства за работа во 
поодделни стопан-ски гранки со обѕир на нивната в.ред-
ност, векот на траењето и значењето, не се сметаат 
како основни, туку како обртни средства на стопанската 
организација. 

Ако со прописите од сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство не е определено по-
инаку, нема да се сметаат како основни, туку како 
обртни средства на стопанската организација, оние 
средства за работа чија вредност не преминува 10.000 
динари, како и оние чиј просечен век на траењето не 
е подолг од една година. 

Член 5 
Во основното стадо спаѓа приплодниот и работниот 

добиток. 

Член 6 
Во основни средства на стопанските организации 

не влегуваат: 
1) земјиштата на кои се наоѓаат згради и постројки 

и други земјишта што и' служат на дејноста"на стопан-
ската организација; 

2) градежните објекти на угостителството и ту-
ризмот и земјиштата на кои се тие изградени; 

3) градежните објекти на општествениот стандард 
на земјиштата на кои се тие изградени. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
објектите што служат делум за општествениот стан-
дард, а претежно за. стопански цели, влегуваат во 
основ-ните средства. 

За користење на земјиштето стопанските организа-
ции плаќаат земјарина. 

За земјиштата и објектите на општествениот стан-
дард, како и за зе-м јачината, ќе се донесат посебни 
сојузни прописи. 

Член 7 
Стопанската организација му одговара на опште-

ството за целокупната вредност на основните средства 
со кои што управува и должна е да ги одржува во пол-
ната вредност. 

Секое намалеше на вредноста на основните сред-
ства стопанската организација е должна да му ги на-
докнади на општеството. 

Општеството не призна-ва никакво намалеше на 
вредноста на основните средства како основ за нама-
леше на обврските на стопанската организација опрема 
општеството. 

Член 8 
Стопанската организација му плаќа на општеството 

инвестиционен влог во форма на камата врз вредноста 
на основните средства. 

Член 9 
Стопанската организација ја в-рши амортизацијата 

на основните средства по одредбите од оваа уредба и 
од други прописи. 

Уплатата на амортизационите износи се врши во 
амортизациониот фонд на стопанската организација. 

Од средствата на амортизациониот фонд се врши 
замена на основните средства и нивното инвестиционо 
одржување. 

Вредноста на основните средства се намалува за 
износот на уплатената амортизација за замена. 

Член 10 
Предметите од основните средства се во слободен 

промет. 
Стопанските организации можат предметите од 

основните средства со продажба да ги пренесуваат на 
други, стопански организации и на општествени правни 
лица по начинот предвиден со оваа уредба и со други 
прописи. 

Член 11 
Финансиските и другите инспекции водат надзор 

над управувањето со основните средства -од страна на 
стопанските организации. 

Член 12 
Стопанската организација не може основните сред- ј 

ства да ги користи како обртни. 

Член 13 
На стопанска организација не можат со управен акт ј 

да и' се одземат основните средства со кои управува Ј 
таа. ; 

Во случај кога го бараат тоа потребите на на- ј 
родната одбрана, Сојузниот извршен совет може да \ 
определи стопанската организација да е должна да 
го продаде основното средство на определена стопа-н^ ј 
ска организација или на друго општествено правно I 
лице. 1 

Ако во случајот од претходниот став не дојде до; 
спогодба за цената и за другите услови на куполро^ 
дажбата, одлука за тоа донесува државната а-рби^, 
тража. 

Член 14 
Стопанската организа-ција може предметите од; 

основните средства да ги даде под наем само за Опат 
време за кое тие, поради природата на поодувањето наѓ 
стопанската организација, би останале неискористени, 

Предмети од основните средства не можат да им 
се дадат под наем на физички и приватни пра-вни лина. 

Целокупната наемнина се уплатува во амортиза^ 
ционит фонд на стопанската организација (делот за1 

замена). 
Одребитте од претходните ставови не се однесу-

ваат до стопанските организации при кои давањето на 
основ-ните средства под наем влегува во рамките на 
нивната редовна стопанска дејност. 

Предмети од основните средства можат да им се 
даваат под наем на странски физички и правни лица 
само по претходна дозвола од сојузниот Државен се-
кретар за работи на народното стопанство. 

Член 15 
Одредбите од оваа уредба важат и за основните 

средства на задругите и задружните организации, до-
колку со посебни прописи не е определено поинаку, 

Член 16 
Сите права што му се даде-ни со оваа уредба на 

народниот одбор на околијата му припаѓаат и на на-
родниот одбор на градот и градската општина во по-
глед на стопанските организации што имаат седиште на 
нивното подрачје. 

II. Прибавување на основните средства 
Член 17 

Стопанската организација ги прибавува основните 
средства: 

1) врз основа на договор за купувачка, изработка 
или градење, како и по сите други имотно-правни 
основи; 

2) со производство во сопствена режија; 
3) со доделување без надокнада, од страна на др-

жавен орган или општествена организација. 
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Против решението за доделување на основните 
средства од страна на државниот орган, стопанската 
организација може да поднесе жалба до повисокиот др-
жавен орга.н. 

Член 18 
На новооснованата стопанска организација преми-

нуваат со решението за нејзиното оснивање правата и 
обврските од долгорочните кредити, ако таквите креди-
ти се склучени со цел да се при-бават основни сред-
-ста за стопанската организација што се оснива, како и 
основните средства прибавени за таквата организација. 

Член 19 
Прибавувањето на основните средства во текот на 

поодувањето на стопанската организација се врши од 
средствата на амортизациониот фонд, од средствата на 
'долгорочните кредити и од средствата со кои располага 
/стопанската организација самостојно. 

III. Утврдувале вредноста на основните средства 
Член 20 

Вредноста на основните средства на новооснована 
стопанска организација се утврдува пред нејзината 
(регистрација. 

Таа вредност ја утврдува комисијата што је име-
нува народниот одбор. 

Прописи за составот и работата на комисијата од 
претходниот став донесува сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство. 

Член 21 
Стопанската организација што смета дека комиси-

јата од претходниот член не ја утврдила точно вред-
носта на основните средства, може да подаде тужба 
!до државната арбитража во срок од 30 дена од денот 
кота е регистрирана. 

Се овластува Главната државна арбитража да ја 
пропише надлежноста на државните арбитражи за ре-
шавање по тужбата од претходниот став. 

Член 22 
Вредноста на основните средства на стопанските ор-

ганизации што се регистрирани пред денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба се утврдуваат со про-
ценката извршена по Решението за проценка на основ-
ните средства на стопанските претпријатија и за фор-
мирање на Централната комисија за проценка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 58/52). 

Вредноста на основните средства прибавени по 
п,роценката од претходниот став се утврдува на начи-
нот определен во следниот член. 

Член 23 
Вредноста на основните средства прибавени со до-

говорот за купувачка, изработка или градење се состои 
од нивната фактурна (набавна) цена, односно од це-
ната на изработката или градењето, и трошоците на 
градењето, допремањето и монтажата. 

Вредноста на основните средства што и' се доде-
л-ени на стопанската организација, како и на оние што 
ги п риба вил а таа по друг основ, се состои од нивната 
пазаришна цена и трошоците на градењето, допре.ма-
њето и монтажата. 

Вредноста на основните средства произведени во 
сопствена режија, што стопанската организација ги про-
изведува за продажба, се состои од продавната цена и 
трошоците на монтажата. 

Вредноста на основните средства произведени во 
сопствена режија, што стопанската организација инаку 
не ги произведува за продажба, се состои од сопстве-
ната цена на чинењето и трошоците на монтажата. 

Член 24 
Вредноста на основните средства лени во стран-

ство се состои од нивната вкупна набавна цена. 

Член 25 
Вредноста на основните средства прибавени ио 

1953 година ќе се регулираат со посебни сојузни про-
писи. 

IV. Чување и одржување на основните средства 
Член 26 

Стопан.ската организација е должна да ги чува, 
редовно одржува и ракува со основните средства со 
внимание на добар стопанин. 

За таа цел, стопанската организација е должна: 
1) да претприема потребни мерки за обезбедување 

и соодветно сместување на основните средства; 
2) да изврши осигурување на основните средства; 
3) навремено и стручно да го врши текуштото и 

инвестиционото одржување на основните средства; 
4) да обезбеди стручно и грижливо техничко ра-

кување со основните средства. 
Член 27 

За техничкото ракување со основните средства е 
за нивното одржување одговорни се директорот на 
стопанската организација и стручните технички лица на 
кои им е поверен надзорот над ракувањето со тие сред-
ства и нивното одржување. 

Со посебни прописи од сојузниот Државен секретар 
за работи на народното стопанство може да се пред-
види работата, во поодделни погони, или на поодделни 
постројки да ја раководи само лице со определени 
те хн и ч к и кв али ф и к ации. 

Член 28 
Стопанската организација ги расходува предметите 

од основните средства кога тие поради физичката до-
траеност или техничка застарелост ќе стапат неупотре-
блив-и. 

За расходувањето на предметите од основните 
средства решава работничкиот совет на стопанската 
организација. 

За одлуката за расходувањето стопанската органи-
зација ја известува банката. 

Член 29 
Во случај на расходување пред да ист,иче векот на 

траењето на основното средство стопанската органи-
зација е должна неамортизираниот дел на вредноста на 
расходуваниот предмет да го уплати во текот на ра-
ботната година во амортизационот фонд на товар на 
(средствата со кои располага само-стојно. 

Вишокот што ќе остане по пресметувањето на при-
ходите и трошоците што станале во врска со расходу-
вањето се уплатуваат во амортизациониот фонд, а 
мањокот оди на товар на средствата со кои располага 
стопанската организација самостојно. 

V. Амортизација на основните средства 
Член 30 

Амортизацијата на основните средства се врши со 
уплата на амортизационите наноси што се пресметуваат 
со примена на стопата на амортизацијата врз вредноста 
на основните средства. 

Член 31 
Стопата на амротизацијата се определува за по-

одделни групи основни средства и единствена е за це-
лата територија на Југославија. 

Стопата на амортизацијата се утврдува со сојузен 
пропис. 

Со сојузен пропис се определува кој дел на амор-
тизациониот износ ќе се користи за замена на основ-
вните средства, а кој за нивно инвестиционо одржу-
вање. 

Член 32 
Вкупниот амортизационен износ за група основни 

средства стопанската организација го дели на сите 
поодделни предмети во групата. 



Сабота, 26 декември 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ , Број 52 - Страна 669 

Ако во групата на основните средства еден пред-
мет е наполно амортизира^ а се користи и по тоа во 
дејноста на сто-панската организација, вкупниот износ 
на амортизацијата за групата во која спаѓа п-редме-
тот не може да се намали, туку износот што отпаѓа на 
амортизиранмот предмет се пренесува врз ^амортизи-
раните предмети од истата група. 

Ако сите предмети во една група осно-вни средства 
се амортизирани, а се користат и по тоа во дејноста 
на стопанската организација, советот за стопанство на 
народ-ниот одбор на околијата определува по предлог 
од стопанската организација за таа група основни сред-
ства нова а-мортизациона стопа но која ќе се врши и 
натаму пресметувањето и уплатата на амортизацијата 
за инвестициони одржувала. Оваа стопа не може да! 
биде поголема од вкупната амортизациона стопа што е 
пропишана за односната група основни средства. 

Решението од народниот одбор на околијата за 
амортизационата стола од претходниот став го потврду-
ва соборот на производителите на републичкото на-
родно собрание. 

Член 33 
За новите погони што делум и сукцесивно се пу-

штат во работа, амортизацијата се пресметува и упла-
тува по намалената амортизациона стопа. 

Намалената амортизациона стопа ја утврдува по 
предлог од стопанската организација народниот одбор 
на околијата, и тоа така што износот на полната амор-
тизација, кој се добива со примена на пропишаните 
амортизациони стопи на групите на основни средства 
спрема претсметката на проектот, се множи со коефи-
циентот што претставува однос на изградениот (кори-
стениот) и полниот (конечниот) капацитет на погонот. 

Решението од народниот одбор на околијата за 
намалената амортизациона стопа је потврдува соборот 
на производителите на републичкото народно собрание. 
Амортизацијата ,по намалената стопа се плаќа најдолго 
три години. 

Член 34 
За основните средства, опфатени со проценката из-

вршена по Решението за проценка на основните сред-
ства на стопанските претпријатија и за формирање на 
Централната комисија за проценка, стопа-нската орга-
низација ја пресметува амортизацијата спрема вред-
носта што претставува основица за амортизацијата 
утврдена во таа проценка. 

За основните средства прибавени по извршената 
проценка од 'Претходниот став, стопанската организаци-
ја ја пресметува амортизацијата спрема вредноста утвр-
дена по чл. 23—25 о-д оваа уредба. 

Кога стопанската организација прибавува основни 
средства што се веќе користени а уште не се проце-
нети, основицата за а-мортизација ќе се утврди во ви-
сина на набавната цена на новите такви основни сред-
ства. 

Член 36 
Должноста на п,ресметувањето и уплатата на амор-

тизацијата настанува за стопанската организација од 
првиот ден на наредниот месец по прибавувањето на 
основното средство. 

Новооснованата стопанска организација врши пре-
сметка и уплата на амортизацијата од првиот ден на 
напречниот месец по својата регистрација. 

За новооснованата стопанска организација, како и 
за новата погонска единица, за која што е пропишан 
опитен погон, должнота на пресметувањето и уплатата 
на амортизацијата настанува по истекот на срокот за 
пуштање во опитен погон. 

За опитниот пого-н ќе се донесат поблиски сојузни 
прописи. 

Член 36 
Стопанската организација врши пресметка на амор-

тизацијата на крај на секоја работна година. 

При изработката на својот завршен биланс, стопан-
ската организација врши исправка на вредноста на 
основните средства за износот на пресметаната амор-
тизација. 

Член 37 
Измените во состојбата на основните средства во 

текот на годината се земаат во обзир за пресметка на 
амортизацијата од п,рвиот ден на наредниот месец по 
станатата измена. 

Измените во состојбата на основните средства мо-
раат да се спроведат во книговодството на стопанската 
организација. ) 

Член 38 
Уплата,та на амортизацијата се врши во еднакви ме-

сечни износи. До конечната годишна пресметка во за-
вршната сметка, уплатата на амортизацијата се врши: 
во вид на аконтации, спрема претсметката на аморти-
зацијата изработена на почетокот на годината врз осно^ 
ва на состојбата на основните средства на крај на мич 
натата година. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
стопанската организација чија стопанска дејност се од-
вива нерамномерно во текот на годината, уплатата на 
аконтацијата може да ја врши и во нееднакви месечни 
износи, спрема годишниот распоред што ќе го утврди 
однапред таа со потврда од народниот одбор на око-
лијата. 

Еден примерок од подробната пресметка на амор-
тизацијата стопанската организација испраќа до бан-
ката. 

Член 39 
Со општествениот план на ФНРЈ може да се одреди 

определени стопански организации да вршат уплата на 
делот на амортизацијата за замена во намален износ, 
и тоа како во текот на годината во вид на аконтации 
така и при конечната пресметка на крајот на годината. 

Член 40 
Уплатите на месечните аконтации на амортизаци-

јата се вршат најдоцна до крајот на месецот. 
На крај на работната година се врши врз основа 

на завршната сметка на стопанската о-рганизација ис-
правка на вкупниот износ на уплатените аконтации во 
текот на годината. 

Член 41 
При уплатата на амортизационите износи, стопан-

ската организација е должна за секој уплатен износ да 
назначи да ли тој оди во делот на амортизациониот 
фонд што служи за замена на основните средства или 
во делот што служи за нивно инвестиционо одржу-
вање. 

Член 42 
Средствата на амортизациониов фонд служат ис-

клучително за замена на основните средства, односно 
за нивно инвестиционо одржување, опрема целите на 
уплатата од кои соодветниот дел на овој фонд е фор-
миран. 

Член 43 
Како замена на основните средства во смисла на 

одредбите од оваа уредба се смета замената на физич-
ки или еконо-мски неупотребливи основни средства со 
цел да се одржува капацитетот на стопанската органи-
зација. 

Член 44 
Со средствата на оној дел на амортизациониот фонд 

(што служи за замена на основните средства управува 
стопанската организација на начинот што ќе биде пред-
виден со сојузен пропис. 

Со сојузен пропис можат да се овластат народните 
одбори на околиите да ја ограничат употребата на 
средствата на амортизациониот фонд на оние стопански 
организации што ги искористуваат стопанските богат-
ства и за чие што поштување не постојат трај-ни 
стопански услови 
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Член 45 
Во инвестиционото одржување спаѓаат оние работи 

на основните средства што се нужни за нивното фи-
вичко и техничко од,ржување во текот на нивниот 
век на корисна употреба, а се вршат редовно во вре-
мен ски паузи подолги од една година. 

Подробната спецификација на работите на инве-
стиционото одржување за поодделни видови основни 
средства ја утврдува, по предлог од директорот и од 
лицата одговорни за техничкото ракување, работнич-
киот совет на стопанската организација, а спрема тех-
ничките нормативи. 

Член 46 
Средствата на неискористениот, дел па амортиза-

циониот фонд, со вредноста на основ-ните средства ку-
пени од средствата на амортизациониот фонд, не можат 
да бидат помали од отпишаната вредност на основните 
средства. При ова не се земаат во обѕир отпишувањата 
извршени до 31 декември 1953 година. 

Член 47 
Со сојузни прописи може да се ограничи начинот 

на употребата на амортизациониот фонд. 
Член 48 

Банката ја контролира исправноста на претсметката 
и пресметката на амортизацијата и води евиденција за 
уплатите и наменската употреба на амортизациониот 
фонд. 

Правата на банката во вршењето на контролата од 
претходниот став се регулираат со посебен сојузен 
пропис. 

VI. Промет на основните средства со продажба 
Член 49 

Продажбата на предметите од основните средства 
се врши со усно јавно наддавање, со наддавање преку, 
писмени понуди или со непосредна погодба. 

За усното јавно наддавање и за наддавањето преку 
писме-ни понуди ќе се донесат сојузни прописи. 

Непосредната погодба се склучува писмено. 
Член 50 

Предметите од основните средства без обѕир дали 
се амортизирани или не, не можат да им се продаваат 
на физички и приватни правни лица. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, со-
јузниот Државен секретар за работи на народното сто-
панство може да пропише определени видови основни 
средства да можат да им се продаваат и на физички к 
приватни правни лица. 

Член 51 
( За ку,пувачка га, изработката или градењето на 
основните средства, како и за нивната продажба, ре-
шава работничкиот совет на стопанската организација. 

1ч^^Работничкиот совет ^килава и за начинот на кој 
предметот од основните средства ќе се продаде, ако во 
дадениот случај начинот на продажбата не е со пропис 
определен. 

Во поглед на предмети од помала вредност, што 
се предвидени со правилата на стопанската организа-
ција, работничкиот совет може овластеното од прет-
ходните ставови на овој член да го пренесе на управ-
ниот одбор, односно на директорот на стопанската ор-
ганизација. 

Член 52 г 

Целокупниот износ доШвен со продажба на пред-
мети од основните средства стопанската организација е 
должна да го уплати во амортизациониот фонд. 

Ако износот добавен со продажба на -предметот од 
основните средства не го достасува неамортизираниот 
дел на неговата вредност, стопанската организација е 
должна во амортизациониот фонд да ја уплати разли-
ката од средствата со кои располага самостојно, а ако 
овие средства ги нема доволни, од средствата на ре-
зервниот фонд 

VII. Преземање на основните средства од страна на 
околијата 
Член 53 

По донесувањето на решението за ликвидација на 
стопанската организација, основните средства и се пре-
даваат на околијата по одредбите од Уредбата за пре-
станок на претпријатија и дуќани. 

Народниот одбор на околијата може преземените 
основни средства да и' ги додели на друга стопанска 
Организација или да ги продаде. 

За продажбата на основните средства од страна на 
О-колијата важат одредбите на чл. 49 и 50 од оваа 
уредба. 

Износот добив ен со продажбата на основните сред-
ства околијата може да го употреби само за инве-
стиции во стопанството, држејќи се за одредбата на 
чл. 12 од оваа уредба. 

Член 54 
Во случај на ликвидација на стопанска организа-

ција, износите на нејзиниот амортизационен фонд и' се 
предаваат на околијата која може да ги употреби само 
ѕа стопански: инвестиции. 

Доколку основните средства на ликвидираната сто-
панска организација и' се доделуваат на друга стопан-
ска организација, соодветниот дел на амортизациниот 
фонд се пренесува на оваа стопанска организација. 

VIII. Евиденција за основните средства 
Член 55 

Евиденцијата за состојбата и измените на основните 
средства се води во книговодството на стопанската ор-
ганизација и при банката. 

Стопанската организација води евиденција за со-
стојбата и измените на вредноста на основните средства 
со кои управува, и тоа збирно, по определените кате-
гории и групи, како и поединечно, по сите вредносни 
елементи, а спрема прописите за книговодството. 
I Член 56 

Евиденција за нераспоредените основни средства 
на подрачјето на околијата води народниот одбор на 
околијата. 

Член 57 
Евиденцијата на вредноста на основните средства 

што се води во книговодството на стопанската органи-
зација и евиденцијата на вредноста на основните сред-
ства што се води при банката мораат" да бидат согла-
сеше 

Ова согласување се врши со помош на изводот за 
станатите измени или за состојбата на основните сред-
ства на крај на годината, што се должни стопанските 
организации да го испраќаат до банката во редовни 
пресметковни периоди. 

Член 58 
Решението за оснивање на стопанската организација 

како и извештајот на ликвидационата комисија за ста-
вање на располагање на околијата на основн,ите сред-
ства од ликвидираната стопанска организација, се ис-
праќаат до банката заради евиденција. 

I 
IX. Надзор над управувањето со основните средства 

Член 59 
Надзор над извршувањето на прописите за упра-

вувањето со основните средства од страна на стопан^ 
ските организации врши финасиската инспекција. 

Надзор над извршувањето на техничките и другите 
посебни прописи за чувањето и одржувањето на основ-
ните средства вршат други инспекции овластени со 
посебни прописи. 

Член 60 
Финансиската инспекција вршејќи надзор контро-

)шра особено: 
1) дали стопанските организации ги водот ќано 

основни средства сите оние предмети што го имаат 
тоа својство по одредбите од оваа уредба; 
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2) дали стопанските организации редно и правилно 
Плаќаат камата на вредноста но основните средства; 

3) дали вредноста на основните средства е утвр-
дена по одредбите од оваа уредба; 

4) дали стопанските организации редно и правилно 
ја вршат пресметката и уплатата на амортизација и да-
ли га користат наменски сред стас ата на амортизциониот 
Фонд; 

5) дали стопанската организација је надокнадува 
штетата што им е сторена на основните средства; 

6) дали стопанските организации редно ја вршат 
должноста на осигурувањето на основните средства; 

7) дали стопанските организации прибавуваат 
основни средства од средствата што служат за таа цел; 

8) дали стопанските организации при расходува-
ЈБето или продажбата на предметите од основните сред-
ства постапуваат по одредбите од оваа уредба; 

9) дали давањето на поодделни предмети од основ-
ните средства под наем е согласно и со одредбите од 
оваа уредба; 

10) дали стопанските организации редно и пра-
вилно ја водат евиденцијата за основните средства; 

И) дали стопанските организации испраќаат, до бан-
ката изводи за станатите измени и за состојбата на 
основните средства. 

Член 61 
Кога финансиската инспекција ќе утврди неправил-

ност во управувањето со основните средства, ќе и' ука-
же на стопанската организација на таа неправилност и 
ќе ја повика таа неправилност, ако е тоа уште можно, 
да ја отстрани и во определен срок да ја надокнади 
штетата ако станала таа. 

Ако стопанската организација по покана од финан-
сиската инспекција во определениот срок не ја надо-
кнади штетата, финансиската инспекција ќе го извести 
ѕа тоа јавниот правобранител заради започнување по-
стапка за надокнада на штетата. 

Ако финансиската инспекција наоѓа дека утврдената 
неправилност претставува дејствие кое повлекува при-
мена на казнени мерки по оваа уредба или кривично 
'дело, ќе поднесе за тоа пријава до надлежниот орган. 

Член 62 
Директорот и другите одговорни лица во стопан-

.ската организација должни се на финансиската инспекци-
ја да и' укажат на заклучоците од органите на стопан-
ската организација што се однесуваат до управување-
то со основните средства, а кои се во спротивност со 
одредбите од оваа уредба. 

Член 63 
Кога народниот одбор на околијата по извштајот од 

финансиската инспекција или на некој друг начин утвр-
ди дека во управувањето со основните средства се 
сторени големи неправилности со кои се нанесува или 
би можела да се нанесе значителна штета, ќе донесе ре-
шение со кое се изрекнува една од овие мерки: 

1) присилна управа над стопанската организација 
која не може да трае повеќе од една година; 

2) разрешување на директорот или друго од-
говорно лице, или распуштање на работничкиот совет 
и управниот одбор, со едновремено определување на 
времената присилна управа или без тоа. 

Со решението за распуштање на работничкиот со-
вет и управниот одбор мораат да бидат определени 
нови избори кои можат да се одржат најрано еден 
месец од денот на донесувањето на решението, а нај-
доцна два месеца по тој ден. 

Финансиската инспекција може да предложи да се 
претприемат мерките од ст. 1 па овој член со изве-
штај за поодувањето на стопанската организација. 

Член 64 
Пред да се донесе решението во смисла на прет-

ходниот член мора да се формира стручна комисија 

која ќе го испита целокупното поодување на стопанска^. 
та организација и ќе ја утврди сторената штета, 

Пропуштената добивка не се смета како штета. 
! Член 65 

Мерката од чл. 63 на оваа уредба може по пред-
лог од финансиската инспекција да се прета риеме И 
спрема онаа стопанска организација што ќе одбие да го' 
изврши правосилното решение на финансиската ин-. 
спекција донесено во вршењето на надзорот, со ко^ ј 
стопанската организација се повикува да ја отстрани 
неправилноста. 
ј Член 66 

Финансиската инспекција на околијата'ќе ја изое-ј 
стува републичката финансиска инспекција за секој ј 
предлог што го сторила во смисла на одредбата од чл,1 

63 ст. 3 од оваа уредба. 
Член 67 

Против решението на народниот одбор на околии 
јата со кое се порекнува една од мерките од чл. 63 од! 
оваа уредба, стопанската организација може во срок од() 
15 дена да подаде жалба до републичкиот извршен со ;̂ ( 
вет. 

Ако народниот одбор на околијата по предлог од! 
финансиската инспекција за претприемање мерките од( 
чл. 63 на оваа уредба не донесе решение во срок од! 
80 дена, се смета како да го одбил предлогот. 1 

Ако народниот одбор на околијата го одбил предч ј 
логот на финансиската инспекција на околијата, или на -
изрекол соодветна мерка, републичката финансиска!, 
инспекција може да му предложи на републичкиот из̂ ; 
вршен совет тој да изрекне една од тие мерки, одноч 
ено соодветна мерка. 

Член 68 
Спрема стопанските организации од општо зла-, 1 

чење за народното стопанство, мерката од чл. 63 на ј 
оваа уредба може да ја изрекне Сојузниот извршен 
Совет по предлог од Сојузната финансиска инспекција, ј 
I Член 69 

На работниците и службениците што се членови на ; 
работничките совети и на управните одбори, како и на! ! 
директорот и другото одговорно лице на стопанската ј 
организација спрема која е правосилно изречена некоја! ј 
од мерките од чл. 63 од оваа уредба,, се применува!/ 
одредбата на чл. 54 од Уредбата за престанок на лрет- I 
пријатна и дуќани. 

! X. Надокнада на штетата, казнени и други мерки 
заради повреди на одредбите од оваа уредба 

I Член 70 
Штетата сторена на основните средства ја сноси , 

са-мата стопанска организација од средствата со кои 
располага самостојно, доколку надокнадата на штетата! 
не може да се оствари по основот на осигурувањето' 
или по друг основ. 

Ако оваа штета е предизвикана со вина на ра-
ботниците или службениците, стопанската организација 
има право на надокнада на штетата од овие лица. 

Износот на име надокнада поради оштетување на 
основно средство стопанската организација го уплату-
ва во амортизациониот фонд. 

Тужба за надокнада на штетата против стопанска-
та организација поднесува надлежниот јавен правобра-
нител (чл. 81 ст. 1) по пријава од финансиската инспек-
ција или од друг државен орган, или ако дознае за 
штетата на друг начин. 

Член 71 
Од стопанската организација која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
јавила за себе имотна корист, ќе се одземе целокуп-
ниот и-знос на така прибавената корист. 
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Член 72 
Стопанската организација која во пропишаниот срок 

не ја плати каматата на вредноста на основните сред-
ства или не ја изврши уплатата во амортизациониот фонд 
по одредбите од оваа уредба, ќе плати покрај она што 
е должна да го плати, и казнена камата во висина од 
12% годишно на неуплатениот износ. 

Наплата на каматата по претходниот став ја в-рши 
банката. Каматата се наплатува во корист на сметката 
на која се уплатува и неуплатениот износ. 

Член 73 
Стопанската организација ќе се казни под условот 

од ст. 4 на овој член со парична казна од 50.000 до 
1 ,СО0 ООО динари: 

1) ако не го води како основно средство предме-
тот што го има тоа својство по одредбите од оваа уред-
ба и прописите за нејзиното извршување: 

2) ако основното средство од поголема вредност 
го кристи како обртно; 

3) ако основното средство го книжи ќо вледно-
ста помала од онаа што средството треба да ја има 
но одредбите од оваа уредба и од други прописи; 

4) ако во случај на расходување или продажба 
на предмет од основните средства не го уплати во 
амортизациониот фонд износот што била должна да 
го уплати; 

5) ако средствата на амортизациониот фонд ги 
употреби за други цели, а не за замена на основните 
средства или за нивно инвестиционо одржување; 

6) ако основно средство кое не може да му се 
продаде на физичко или приватно правно лице му про-
даде на такво лице. 

Паричната казна не може во никој случај да пре-
мине: за дејствијата од точ. 1 и 2 од претходниот став 
половина на вредноста на основното средство, за деј-
ствието од точ. 3 целата разлика спомената во таа 
точка, а за дејствието од точ. 4 целиот износ што 
била должна стопанската организација да го уплати 
во амортизациониот фонд. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна од 5.000 до 100.000 динари, ако деј-
ствието не претставува кривично дело. 

За дејствијата од ст. 1 на овој член стопанската ор-
ганизација односно одговорното лице во стопанската 
организација ќе се казни само ако околноста укажува 
на тоа дека дејсвието е претприемено за да се одбег-
не или спречи извршувањето на обврските на стопан-
ската организација спрема општествената заедница. 

Ако со дејствието од ст. 1 точ. 1, 3, 4, 5 и 6 од 
овој член се предизвикани особени тешки последици, 
стопанската организација ќе се'казни со парична казна 
од 500.000 до 5,000.000 динари, без обѕир дали постои 
условот од претходниот став. 

Член 74 
Стопанската организација ќе се казни со парична 

казна од 10.000 до 100.000 динари: 
1) ако не ја води редно и правилно евиденцијата 

за основните средства; 
2) ако во редовните пресметковни периоди не 

испраќа до банката извештаи за измените или за со-
стојбата на основните средства. 

За дејствијата од претходниот став одговорното 
лице во стопанската организација ќе се казни со па-
рична казна од 1.000 до 10.000 динари, 

Член 75 
Изрежувањето на паричната казна по одредбите 

на чл. 73 и 74 не ја исклучува примената на мерките 
од чл. 71 и 72 од оваа уредба. 

Член 76 
Износот на користа од чл. 71 од оваа уредба ка-

ко и износите на паричните казни, одат со 50% во 
корист на фондот на инвестициите на народниот 
одбор, а со 50% во фондот на инвестициите на на-
родната република. 

Член 77 
Ако дејствието на одговорното лице во стопан-

ската организација претставува кривично дело, тоа 
лице ќе одговара за кривичното дело по одредбите 
од Кривичниот законик. 

Член 78 
Ако стопанската организација или физичко лице во 

определениот срок не ја плати па,ричната казна изре-
чена по одредбите од оваа уредба, оваа казна ќе се 
наплати присилно. 

Член 79 
Постапката за одземање на користа од чл. 71 на 

оваа уредба, како и за изрежување на паричната ка-
зна по одредбите од оваа уредба, не може да се прет-
приеме кога ќе изминат три години од денот кога е 
сторено дејствието со кое е прибавена корист за сто-
панската организација односно дејствието што повле-
кува казна. Застарувањето се прекинува со секое деј-
ствие од надлежниот орган што е управено на воде-
њето постапката против стопанската организација од-
носно одговорното лице. Со секој прекин заста-рува-
њето започнува одново да тече, но постапката не 
може во никој случај да се преврнеме по истекот од 
пет години од денот кога е створена повредата. 

Изречената мерка одземање на користа односно 
паричната казна поради повреда на одредбите од оваа 
уредба не може да се изврши кога ќе изминат три го-
дини од денот на правосилноста на решението за по-
вреда. Застарувањето се прекинува со секое дејствие 
од надлежниот орган што е управено на извршување-
то на мерката односно казната. Со секој прекин за-
старувањето почнува одново да тече, но застареноста 
на извршувањето на мерката односно казната наста-
нува во секој случај кога ќе изминат пет години од 
денот на правосилноста на решението за одрекнување 
на мерката односно казната. 

Член 80 
За водењето на постапката поради повредите на 

одредбите од оваа уредба, како и за донесување ре-
шенија за тие повреди надлежни се во прв степен 
окружните државни арбитражи. 

Постапката за одземање на користа од чл. 71 на 
оваа уредба како и за изрежување на паричиаха ка-
зна поради повредите на одредбите од оваа уредба 
се започнува по пријава од финансиската инспекција 
или од друг државен орган. 

Зо постапката поради повреда на одредбите од оваа 
уредба што ја води во прв степен финансиската ин-
спекција односно јавниот правобранител по чија при-
јава е започната постапката имаат право и должност 
да става предлози со цел да се утврдат фактите што 
се важни за донесување на решенијата за повреда на 
одредбите на оваа уредба, а особено за големината 
на сторената штета односно големината на користа 
прибавена со повреда на одредбите од оваа уредба. 

Член 81 
Против решението од окружната државна арби-

тража донесено во прв степен, стопанската организа-
ција односно физичкото лице против кое е изречена 
казнената мерка, и јавниот правобранител можат да 
подадат жалба до републичката државна арбитража, а 
на подрачјето АЛ Војводина до Покраинската држав-
на арбитража. Право на жалба има околискиот одно-
сно градскиот јавен правобранител на чие подрачје е 
седиштето на стопанската организација против која е 
изречена мерката односно казната, а каде што нема 
околиски или градски правобранител, републичкиот ја-
вен правобранител односно Покраинскиот јавен 
правобранител. 

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението и и' се предава на првосте-
пената арбитража. 

Окружнага и републичката државна арбитра-жа 
односно Покраинската државна арбитража донесуваат 
решенија во постапката по повредите од оваа уредба 
во одделни совети од тројца арбитри од кои претсе-
дател па советот е еден постојан арбитер, а другите 
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еленови на советот се определуваат од редот на по-
времените арбитри. 

Член 82 
Советот на Главната државна арбитража може по 

ини,цијатива од претседателот на Главната државна 
арбитража или по предлог од сојузниот Државен се-
кретар за работи на народното стопанство или Соју-
.;нттот јавен правобранител повторно да го земе во 
решавање предметот во кој е донесено решението во 
постапката поради повредата на одредбите од оваа 
уредба, ако предлогот за повторно решавање е ста-
вен во срок од 30 дена од денот на доставањето на 
решението од републичката државна арбитража до 
стопанската организација односно физичкото лице про-
тив кое што е постапката водена. 

Земањето на предметот во повторно разгледува-
ле го запира извршувањето на изречената мерка од-
носно казна. 

Член 83 
Кога постапката по оваа уредба се води против 

стопанската организација, за сто,панската организаци-
ја мора да биде сослушан нејзиниот претставник што 
ќе го определи управниот одбор. За претставник на 
стопанската организација не може да биде определе-
но лицето што ја сторило повредата на одредбите од 
оваа уредба односно во поглед на кое постојат осно-
ви на сомнение дека ја сторил повредата. 

Доколку со одредбите од оваа уредба не е инаку 
определено, на повредите од одредбите од оваа уред-
ба и на постапката поради тие повреди согласно ќе 
се применуваат начелата од Основниот закон за пре-
кршоците, освен одредбите на чл. 15, 27—29 и 34—36. 

Се овластува пленумот на Главната државна а,р-
битража да донесе времени одредби за постапката 
поради повреди на одредбите од оваа уредба. 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 84 

Сите преноси на основните средства помеѓу сто-
панските организации, извршени пред денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба врз основа на ре-
шенија од државните органи или врз основа на дого-
вори, полноважни се. 

Преносот на основните средства врз основа на 
решенија од државните органи, што не е извршен 
пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
не може по тој ден да се изврши. 

Како решение за пренос на основните средства се 
сметаат решението донесено врз основа на Основната 
уредба за пренос на дело-вите на основните средства 
на државните стопански претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 60/48). 

Член 85 
Договорите за пренос на основните средства што 

се склучени по 1 август 1952 година, а по кои до де-
нот на влегувањето во сила на оваа уредба преносот 
не е извршен, полноваж-ни се. 

За прашањето на надокнадата и другите прашања 
во врска со преносот меродавна е содржината на до-
говорот. 

Член 86 
Одредбите на чл. 84 и 85 од оваа уредба ќе се 

Применуваат и на споровите што се во тек на денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба, како и на 
оние што ќе бидат започнати по тој ден. 

Член 87 
Ако во спорот за пренос на основните средства 

врз основа на решението на држг ште органи, е до-
несена пред денот на влегувањето во сита на сзаа 
уредба одлука на државната арбитража преносот да 
се изврши, тој пренос не може да се изврши по денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 88 
Стопанската организација или јавниот правобра-

нител имаат право во срок од шест месеци од денот 
На влегувањето во сила на оваа уредба да бараат кај 
Судот поништување на договорот за продажба на 
оловното средство на приватно физичко или правно 

лице и враќање на тоа средство од неговиот имател. 
Поништувањето на договорот и враќање на основ-

ното средство може да се бара само за договорите за 
кои не е дадено одобрение од Владата на ФНРЈ, а 
предавањето на основното средство на купувачот врз 
основа на договорот е извршено пред 1 јануари 1951 
година. 

Одредбите од претходните ставови не се однесу-
ваат до продажбата на добитокот од сточниот фонд. 

Член 89 
Стопанската организација која пред 2 август 1952 

година пренесла свои основни средства на друга сто-
панска организација врз основа на договор за кој не 
е направена писмена исправа или врз основа на налог, 
од државниот орган за кој не е донесен писмен акт, 
ќе се раздолжи за пренесените основни средства врз : 
основа на изводот од записникот за пописот со кој 1 

се основните средства опфатени во постапката на про-
ценката по Решението за проценка на основните сред- ,' 
ства на стопанските претпријатија и за формирање на 
Централната комисија за проценка. 

Член 90 
Стопанската организација која пред денот на вле-

гувањето во сила на оваа уредба дала предмет од 
основните средства под наем должна е наемот да го 
откаже во срок од 15 дена ,по влегувањето во сила 
на оваа уредба, ако не е исполнет условот за одржу-
вање на наемниот однос (чл. 14 ст. 1). 

За истекот на договорот и за предавањето на 
предметите важи отказниот срок определен со дого-
ворот, ако не е подолг од три месеци. 

Ако отказниот срок определен со договорот е по-
долг од три месеци, или ако не е договорен, тој изне-
сува три месеци. 

Член 91 
Сојузниот извршен совет ќе пропише во кои слу-

чаи стопанската организација нема да плаќа камата 
на основните средства што се при,мени како репара-
ционен материјал, а кои по влегувањето во сила на 
оваа уредба не се пуштени во погон. 

Член 92 
Одредбата на чл. 52 од оваа уредба ќе се при-

менува и на паричните износи што ќе бидат наплатени 
почнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа 
ур-едба, а потекнуваат од договори склучени пред тој 
ден. 

Член 93 
Против актите од државните органи донесени во 

вршењето на надзор по одредбите од оваа уредба не 
може на се води управен спор. 

Член 94 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат сите прописи што се во спро-
тивност со одредбите од оваа уредба. 

Член 95 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 285 

23 декември 1953 година 
Белград 

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

434. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕВИЗНОТО ПООДУВАЊЕ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Платниот промет со странство се врши преку На-
родната банка на ФНРЈ и другите овластени банки вр^ 
оаза на званично утврдениот паритет на динарот. 
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Член 2 
Плаќањата на увезените стоки, сите трошоци во 

врска со извозот и увозот на стоки како и други 
плаќања во странство се вршат по правило без одо-
брение за плаќање. 

Член 3 
Стопанските организации располагаат со девизните 

средства што ќе ги остварат врз основа на стоковното 
-,и Услужното иселувањево странство. 

-Врз основа па сојузниот општествен план Сојуз-
ниот извршен сонет определува за поодделни гранки, 
видови односно групи стопански организации дел од 
девизните средства што се должни стопанските орга-
низации да и' го отстапат на Народната банка на 
ФНРЈ по званичниот курс во, корист на Централниот 
дев!^.ен фонд. 

Сојузниот извршен совет може да определи срок 
во кој треба стопанските организации да ги употребат 
девизните средства со кои располагаат. 

Член 4 
Средствата од Централниот девизен фонд служат 

за плаќањата што ги определува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 5 
Девизните средства со кои располагаат стопан-

ските организации можат да ги употребат за сопствени 
плаќања во странство или да ги продадат на редовните 
состаноци на девизното пресметковно место. 

И. Контрола на наплатата на извезените стоки и на 
. увозот на платените стоки 

Член 6 
Противвредноста на извезените стоки стопанските 

организации се должни да ја внесат во земјата веднаш 
; но извошената наплата, а најдоцна во срок од 90 дена 
! сметајќи од денот на извозот. 

Сите девизни средства остварени по други основи 
стопанските организации се должни да ги внесат во 
земјата веднаш по здобивањето, а најдоцна во срок 
од 90 дена. 

Народната банка на ФНРЈ може да го продолжи 
еро коч од сг. 1 и 2 на овој член, ако стопанската 
организација од оправдани разлози не е во можност 
во пропишаниот срок да ги внесе во земјата оства-
рениве девизни средства. 

Член 7 
Стопанските организации се должни платените 

стоки во странство да ги увезат веднаш, а најдоцна 
во срок од 6 месеци од денот на извршеното плаќање, 

Народната банка на ФНРЈ во оправдани случаи 
може лп го продолжи срокот од претходниот став. 

Член 8 
Кош рола над девизното нослување вршат девиз-

ната инспекција и Народната банка на ФНРЈ спрема 
прописите што посто ја!. 

III. Девизни пресметковни места 
Член 9 

Долините пресметковни места ги формира Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Правила за организацијата и начинот на иселува-
њето на девизните пресметковни места донесува На-
родната банка на ФНРЈ во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет може да пропише де-

визни средства за набавка определени видови стоки 
или за определени категории плаќања да се набавуваат 
На одделните состаноци на девизното пресметковно 
Несто. 

Продажбата на девизните средства на одделните 
состаноци на девизното пресметковно место ја врши 
Народната банка на ФНРЈ врз основа на сојузниот 
општествен план и во границите што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Купувачката и продажбата на девизните средства 

на девизното пресметковно место се врши врз основа 
на понуда и побарувачка. 

Право на купувачка и продажба на девизни сред-
ства на девизното пресметковно место имаат стопан-
ските организации, Народната банка на ФНРЈ и овла-
стените банки. Стопанските организации имаат право 
на купувачка и продажба на девизните средства и 
преку Народната банка на ФНРЈ односно овластените 
банки. 

Член 12 
На девизните средства остварени со извоз или со 

извршени услуги што ќе ги употребат стопанските 
организации за сопствени плаќања во странство, се 
применуват истите услови што важат во случај кога 
девизни средства набавуваат на девизното пресмет-
ковно место за определен вид стоки или плаќања. 

Член 13 
Девизните средства набавени на редовните со-

станоци не можат да се употребат за оние плаќања 
за кои што е определено девизните средства да се 
набавуваат на одделните состаноци на девизното пре-
сметковно место. 

Член 14 
Девизните средства набавени на девизното пре-

сметковно место не можат да се препродаваат, Тие 
можат да и' се отстапат само на Народната банка на 
ФНРЈ по средниот курс на девизното пресметковно 
место на денот на отстапувањето ако е овој понизок 
од курсот по кој се набавени девизните средства; и 
ако е повисок — по курсот по кој се набавени девиз-
ните средства. 

Член 15 
Народната банка на ФНРЈ ја организира и термин-

ската купопродажба на девизите во рамките и под 
условите што ќе ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Сојузниот извршен совет ги определува условите 

по кои државните органи, установите и општествените 
организации ќе ја вршат купувачката и продажбата на 
девизните средства како и условите под кои приватни 
лица ќе набавуваат девизни средства. 

Член 17 
За споровите што ќе настанат по работите склу-

чени на девизното пресметковно место надлежна е . 
државната арбитража. 

IV. Пресметување разликата на цената по увозот и 
извозот и данокот на добивката од девизното 

почнување 
Член 18 

Со цел за согласување нивото на домашните и 
странските цени при увозот и извозот на стоките, Со-
јузниот извршен совет го пропишува начинот и усло-
вите по кои за поодделни производи или групи про-
изводи односно услуги ќе се пресметува разликата во 
цените со стопанските организации. 

Разликата во цената за увезените стоки се пресме-
тува по правилата врз базата на курсот по кој се де-
визните средства набавени на девизното пресметковно 
место, односно средниот курс на денот на плаќањето, 
ако се стоките купени со сопстени девизни средства. 

Член 19 
Стопанските организации што вршат продажба па 

девизните средства односно што ги употребуваат за 
сопствени плаќања во странство, должни се да плаќаат 
данок на добивката од девизното послување спрема 
посебни прописи. 
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V. Трошоци на транспортот и на другите услуги во 
меѓународниот стоковен промет 

Член 20 
Домашните стопански организации можат при 

склучувањето на меѓусебни договори за вршење тран-
спорт и други услуги во меѓународниот стоковен про-
мет (шпедитерски услуги, осигурување, квалитативна 
и квантитативна контрола на стоките, услуги на помор-
ските агенции, телеграфско-телефонски услуги) да до-
говорат плаќање и во девизи. 

VI. Кредитни работи во странство 
Член 21 

Сите кредитни работи во странство мораат да и' се 
пријават на Народната банка на ФНРЈ. 

Сојузниот извршен совет определува за кои кре-
дити е потребна согласност од Народната банка на 
ФНРЈ, како и другите услови за склучување на кре^ 
дитните работи. 

Член 22 
Склучувањето на изводење градежни работи, испо-

рача и монтажа на инвестициони добра во странство 
подлежува на претходно одобрение од државниот 
орган што ќе го определи Сојузниот извршен совет. 

VII. Консигнациони складишта 
Член 23 

Спрема стоката купена на консигнационите скла-
дишта од странски фирми во ФНРЈ се применуваат 
прописите што важат за стоката што се увезува од 
странство. 

Член 24 
Начинот и условите за оснивањето и работата на 

консигнационите складишта на домашни стопански ор-
ганизации во странство се регулираат со прописите 
што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

VIII. Казнени одредби 
Член 25 

Со парична казна до 10,000.000 динари, а во по-
тешки случаи не помала од 5,000.000 динари, ќе се 
казни за девизен прекршок стопанската организација, 
установата со самостојно финансирање и општестве-
ната организација: 

1) ако определениот дел на наплатените девизни 
средства не и' го продаде на Народната банка на 
ФНРЈ во пропишаниот сдкж; 

2) ако девизните средства, со кои располага, ги 
употреби на начинот спротивен на оваа уредба; 

3) ако определените девизни средства не ги внесе 
во земјата во пропишаниот срок; 

4) ако во пропишаниот срок не ги увезе од стран-
ство однапред платените стоки; 

5) ако остварени девизни средства продаде надвор 
од девизното пресметковно место односно надзор од 
Народната банка на ФНРЈ, или ако набавените девизни 
средства на девизно пресметковно место што не ќе ги 
употреби за сопствени плаќања, не и' ги продаде на 
Народната банка на ФНРЈ. 

За девизен прекршок од овој член ќе се казни со 
парична казна до 10.000 динари и одговорното лице 
во стопанската организација, установата со самостојно 
финансирање и во општествената организација, што го 
наредило или сторило дејствието што им е спротивно 
па одредбите од оваа уредба. 

Член 26 
Н-А повредите на одредбите од оваа уредба и на 

поетиката за примена на казнени и други мерки пред-
видени со неа ќе се применуваат и одредбите од чд. 
73 до 82 од Уредбата за управувањето со основните 
средства на стопанските организации. 

IX. Завршни одредби 
Член 27 

Поблиски прописи за примена на оваа уредба до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Член 28 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува 

да важи Уредбата за извозот и увозот на стоките и 
за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/52). 

Член 29 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1954 

година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 325 

23 декември 1953 година 
Белград 

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

435. 

Врз основа на Одлуката на Сојузната народна 
скупштина за времените стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 година^ 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ВРЕМЕНО 

ФИНАНСИРАЊЕ НА БУЏЕТИТЕ 

I. 
До донесувањето на сојузниот Закон за буџе-

тите расходите на сојузниот буџет, на буџетите на; 
народните републики, на автономните единици, на 
околиите, градовите, градските општини со одделни! 
права и на општините, времено ќе се финансираат 
со изворите на приходите што за поодделни буџети 
се определени со оваа одлука, 

II. 
Расходите на сојузниот буџет се покриваат со 

следните извори на приходите: 
1) со данокот ца промет, 
2) со сојузниот данок на добивката, 
3) со данокот на добивката од девизното пооду-

вање, 
4) со царините, 
5) со разликите на курсевите остварени во про-

метот со странство, и 
6) со сопствените приходи на државните органи 

и установи што се финансираат од сојузниот буџет. 

III. 
Расходите на буџетот на народната република 

се покриваат со следните извори на приходи: 
1) со републичкиот данок на добивката, 
2) со основниот данок на доход од селското 

стопанство, 
3) со основниот данок на доход од самостојни 

занимања и имот, 
4) со делот на приходите на околијата, 
5) со рента, 
6) со данокот на монополска добивка, и 
7) со сопствените приходи на државните органи 

и установи што се финансираат од буџетот на на-
родната република. 

Со сојузни прописи може да се определи при-
ходот од данокот на промет што се плаќа на опре-
делени артикли да и' припадне на народната ре-
публика 
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IV. 
На автономните единици им припаѓа делот на 

редовните приходи на НР Србија цитирани од 1) 
до 6) ст. 1 и 2 тон. III од оваа одлука, што се оства-
руваат на нивното подрачје, како и сопствените 
Приходи на државните органи и установи што се 
'финансираат од буџетот на автономната единица. 

Со прописи на Извршниот совет на НР Србија 
Ќе се определат процентите на учеството на Авто-
номната Покраина Војводина и Автономната Ко-
совско -метохиска Област во приходите цитирани 
,од 1) до 6) ст, 1 и 2 тон. Ш од оваа одлука. 

V. 
Расходите на буџетот на околијата односно 

градот се покриваат со следните извори на при-
ходи: 

1) со делот на добивката на стопанските орга-
низации, 

2) со делот на дополнителниот данок на доход 
од селското стопанство, 

3) со делот на дополнителниот данок на доход 
од самостојни занимања и имот, 

4) со делот на данокот за употреба на туѓа ра-
ј ботка сила, 
ЈЃ 5) со земј арената, 

6) со делот на приходите од државни такси, и 
7) со приходите на државните органи и уста-

нови што се финансираат од буџетот на околијата 
'односно градот. 

Со републички прописи може да се определи 
данокот на промет кој припаѓа на републиката да 
се отстапи на буџетите на околиите, градовите, од-
носно градските општини со одделни права. 

Изворите на приходите на општините во состав 
ј на градот се утврдуваат со прописите на народниот 
' одбор на градот, било како самостојни извори на 
I приходи, било како учество на општините во при-
ходите на градот. 

VI. 
Расходите на буџетите на градските општини 

со одделни права се покриваат со следните извори 
: на приходи: 

1) со делот на добивката на стопанските орга-
низации, 

2) со делот на дополнителниот данок на доход 
од селското стопанство, 

3) со делот на данокот на доход од самостојни 
занимања и имот, ј 

4) со делот на данокот на наследства и пода-
роци, 

5) со делот на приходот од државни такси, 
6) со општинскиот данок на промет, и 
7) со сопствените приходи на државните орга-

ни и установи што се финансираат од буџетот на 
градската општина со одделни права, 

VII. 
Расходите на буџетот на гладот што не е поде-

лен на општини, како и расходите на буџетот на 
општината се покриваат со следните извори на 
приходи: 

1) со делот на добивката на стопанските орга-
низации, 

2) со делот на дополнителниот данок на доход 
од селското стопанство, 

3) со делот на дополнителниот данок на доход 
од самостојни занимања и имот, 

4) со делот на данокот за употреба на туѓа ра-
ботна сила, 

5) со делот на данокот на наследства и пода-
роци, 

6) со делот на приходи од државни такси, 
7) со локалниот данок, 
8) со општинските такси, 
9) со општинскиот данок на промет, и 

10) со сопствени приходи на државните органи 
И установи! што се финансираат од буџетот на гра-
дот односно општината. 

Со републички прописи може да се опред,ели 
данокот на промет кој припаѓа на републиката да 
се отстапува на буџетите на градовите односно на 
општините. 

VIII. 
Со сојузни прописи може да се определи уче-

ството на околијата, градот и општината и во дру-
гите приходи покрај приходите што по оваа одлу-
ка служат за покритие на потребите на нивните 
буџети. 

IX. 
Расходите на буџетите се покриваат со след-

ните вонредни извори на приходи: 
1) со вишокот на приходите од претходната 

буџетска година, 
2) со заеми, 
3) со разни непредвидени приходи, 
4) со дотации, 
5) со приходите од укинатите фондови, и 
6) со приходите што се засновани! врз посебни 

прописи. 

X. 
Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 

година. 

Р. п. бр. 336 
23 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен сенет 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, с. р. 
П с тпретседател, 

Едвард Кардељ, с. р. 

436. 
Врз основа на Одлуката од Сојузната народна 

скупштина за времените стопански мерки до до-
несувањето на општествените планови за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
З А С Т О П И Т Е Н А А М О Р Т Ш А И Ш А Т А Н А О Г И Н . 

ЈШВТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНА: 

I 
Почнувајќи од 1 јануари 1954 година стопан-

ските организации ќе ја пресметуваат и уплатуваат 
амортизацијата на основните средства по следните 
стопи: 

и се 
^ јВ 

В (8 Ѕ И ^ К Н се И о к 2 и: 
Л ^ о о 

Назив на групата на основните 
средства (Броевите во заграда 
ги претставуваат броевите од 

номенклатурата на основните 
средства) 

Стопа на 
амортизаци ј ата 

о а 

Св со 

2 

I. Градежни објекти 
1. Хи дрогра д е жн и објекти на хи-

дроелектрани (111, 112-1-2-3, 113, 
114, 115, 116) - 1,0 -
Механичка опрема кај хидро-
електрани (119): 
а) од дрво В,О 7,0 
б) од челик 3,0 2,0 
Суви докови за градење бро-
дови и за градење докови што 
пловат (111-25) 1,0 
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,Назив на групата на основните 
средства (Броевите во заграда 

ги претставуваат броевите од 
номенклатурата на основните 

средства) 

Стопа на 
амортизацијата 

к Р 
о 
Л 

8. 
9, 

10. 

П. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18, 

10. 

29. 

21. 

22. 

23, 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

Канали и базени за морски се-
лани и други потреби освен кај 
хидроелектрани (112-4-5-6) - 2,7 1,7 
Оперативни брегови и лукобра-
ни (117-1-2-3-4-5-7) 1,0 -
Оперативни поврвнини (117-6) 2,0 — 
Навози и мостови по навози, 
патеки на дигалки и енергет-
ски канал (117-8-9) 1,7 1,2 
Каптажни градежи (118-1) - 2,3 1,8 
Цистерни и резервоари 
(118-136-4): 
а) ѕидани 1,2 1,0 
б) челични 2,4 2,0 
Водоводни доводи и разводна 
мрежа (118-3) 2,0 1,4 
Канализација улична и збирни 
канали (118-5)' 1,5 1,0 
Инсталации за пречистување 
вода (118-2-6) 2,5 1,5 
Патишта (121): 
а) шумски 7,0 6,0 
б) други 2,0 1,0 
Тунели и галерии (123) 0,3 — 
Мостови, вијадукти и надво-
жњаци (124): 
а) челични со или без столбови 2,7 2,0 
б) масивни со или без столбови 1,4 1,2 
в) дрвени и провизотши 19,0 14,0 
ГСелезнички пруги (125-1-2-3-9): 
а) долен строј 0,2 — 
б) горен строј: 

шини 3,8 3,3 
колосечен прибор 5,3 5,0 
прагови 7,6 6,6 
застор 4.3 3,3 
скретници 5,6 5,0 

Контактна мрежа железничка, 
трамвајска и тролејбуска (125-4, 
128-3-4) 4,4 3,3 
Столбови за контактна мрежа 
(123-5): 
а) челични валчести 3,1 2,0 
б) железни решеткаести — - 4,0 2,8 
в) бетонски 4,0 3,3 
г) дрвени 7,0 6,7 
Трамвајски пруги, долен строј, 
гоозн СТРОЈ и преклопен уред 
(128-1-2-6-7-8-9) 6,2 5,0 
Лалекуводи — комплет (131): 
а) со челични столбови — - 2,5 2,0 
б) со армирани бетонски стол-

бови 2,3 2,0 
в) со дрвени столбови 3,0 2,5 
Мрежа и развод од низок напон 
(132-1-2-3) 4,0 3,0 
Кабелски водови на јака струја 
(132-4-5) 2,1 1,7 
ТТ линија (133): 
а) кабели и кабелска канали-

зација 3,1 3,0 
С) меѓу месни 88 6,0 
в) месна мрежа и ПАЗ линии 8;0 5.5 
СС-линија и канализација (134) 5,0 3.0 
Антенски столбови (135) — - 4,5 3,5 
Нафтоводи и шишеви (141): 
а) до 4 „ 7 3 7,0 
б) преку 4 „ г л ) 

Жичари и уреди за жичари (142) 8,0 5,0 
Дековилски колосек (143) П,О 5 ' 0 

К д 
Д (1) 

Л м ѕ 
О И ^ а о 

ЊиО 

Назив на групата на основните 
средства (Броевите во заграда 

ги претставуваат броевите од 
номенклатурата на основните 

средства) 

Стопа на 
амо; -рацијата 

о Ѕ 

29. Шумски транспортни уреди-
чекрци, истоварни рампи и пре-
носни мостови (144-1-3) -

30. Рижи (144-2) 
31. Згради ѕидани, од армиран бе-

тон и ч^лик 1 категорија (16, 
17, 18, 19); 
а) погонски 
б) управни, трговски, угости-

телски 
32. Згради ^идзни II категорија 

(16, 17, 18, 19): 
а) погонски 
б) упразки, трговски, угости-

телски 
33. Згради Ридани III категорија 

(16, 17, 18, 19): 
а) погонски 
б) управни, трговски, угости-

телски 
34. Ловени вгради со бавна (16, 

17, 18, 19) 
35. Згради од набој со прекривач 

од трска или слама (16,17,18, !9) 
36. Станбени и манипулативни ба-

раки (16, 17, 18, 19) 
37. Други згради од ДРВО и слаб 

материјал (16, 17, 18, 19) 
38. Рударски работи: 

На амортизација подлежуваат 
следните рударски градби: 
— извозни окна, поткопи и 

нископи 
— вентилациони окна и други 

отвори до поврвнината из-
градени за проветрување 

— врските од извозното окно, 
поткопот или нископот до 
рударското лежиште 

— главни јамски ПРОСТОРИ (на-
возишта, пумпри и компре-
сорски станици) 
етажи на дневните копови 

- - колосеци на етажа и јалов-
ници 

— сите истражни и експлоата-
циони дупчења 

Стопата на отписот на вредно-
ста на секоја поодделна рудар-
ска градба за секоја година ја 
утврдува стопанската органи-
зација, и тоа воз основа на 
векот на траењето на дотич-
ната рударска градба со обѕир 
на предвиденото годишно про-
изводство и запасите на руд-
ната супстанца што се експлоа-
тира со дотичната рударска 
градба, а со примена на след-
ната формула: 

П 
х 100 

3 
при што е: 
х — стопа на отписот на вред-

носта 
П - предвидено (односно оства-

рено) производство 
3 - вкупна корисна супстанца 

зафатена со рударската 

м 05 

10,0 
15,0 

2,0 

1,9 

2,4 

2,2 

3,0 

2,6 

3,0 

3.4 

13,0 

6.5 

о 
а 

5,0 
5,0 

1,2 

1,1 

1,4 

1,2 

1,8 

1,4 

2 0 

29 

12 О 

СО 
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средства) 
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амортизацијата 
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градба при ставањето во 
употреба. 

При тоа стопата на отписот на 
вредноста не може да биде по-
мала од 3 % од набавната вред-
ност односно од основицата за 
амортизација утврдена со про-
ценка за оние рударски работи 
што биле предмет на процен-
ката. 
Стопата на годишното инвести-
ционо одржување се утврдува 
за секоја поодделна рударска 
градба според остварените тро-
шоци, со тоа што просечната 
стопа на инвестиционото одр-
жување за сите рударски рабо-
ти во рамките на претпријатие-
то да не може да биде поголема 
од 10% од набавната вредност 
односно од основицата за амор-
тизација, утврдена со проценка 
за оние рударски работи што 
биле предмет на проценката. 

II. Средства за транспорт и 
39. Тролејбуси (661-1) 
40. Трамвај и (661-2-3-4) 
41. Автомобили: 

а) патнички (662) 
б) автобуси (663) 
в) камиони (664) — — 

42. Трактори, моторцикли, трици-
кли и велосипеди (665, 666, 667) 

43. Спрежни патни возила (671) — 
44. Локомотиви, тендери, моторни 

и електрични возови (621) 
45. Патнички и други специјални 

вагони (622, 624, 625) 
46. Товарни вагони (623) 
47. Патнички бродови за внатрешна 

пловидба (641): 
а) парни 
б) моторни 

48. Теретњаци со мотор за внатре-
шна пловидба (642) 

49. Теретњаци без 1^отор и тан-
Ѓ КОБИ за внатрешна пловидба 

(643) 
50. Бродови за теглење за внатре-

шна пловидба (645): 
а) парни 
б) моторни 

51. Бродови за морска пловидба и 
реморкери (631, 632, 633, 634) -

52. Технички пловни објекти (635): 
а) докови што пловат — 
б) други технички пловни об-

53. Други пловни објекти (636) 
54. Авиони (651, 652) 
55. Телеграфски и радио уреди (681) 
66. Нискофреквентни телефонски 

уреди (682) 
57. Телефонски централи и апара-

ти (633) : 

58. Други средства за ПТТ в - . ки 
(684, 689) 

59. Уреди за радио станици —. — 

врски 
14,0 10,0 
6,3 3,0 

16,0 10,0 
19,0 12,0 
17,0 10,0 

17,5 10,0 
14,5 10,0 

13,4 3,3 

12,0 3,3 
9,5 3,7 

4,4 1,7 
4,7 2,0 

4Д 2,0 

4,4 1,7 

4,4 1,7 
4,7 2,0 

5,7 4,0 

1,0 

8,8 5,5 
11,5 6,5 
15,0 10,0 
9,3 7,8 

7,3 6,7 

г о 5,4 

6,0 5,0 
10,0 5,0 

в се Д о 
а ѕ л 

З б и в 
сЗ И О коч: 
с,о а "о о 

Назив на групата на основните 
средства (Броевите во заграда 

ги претставуваат броевите од 
номенклатурата на основните 

средства) 

Стапа на 
амортизациј ата 

о' У 

Ѓ р ѕ 

III. Машини, уреди, инсталации 
(и друга опрема неспомената во списокот) 

60. Термоцентрали 7,о 5,5 
61. Хидроцентрали б'б 4,5 
62. Дистрибуција на електрична 

енергија 7,5 6,0 
63. Рудници на јаглен, метали и 

неметали: 
а) копачки, багери и скрепери 12,0 5,0 
б) друго 10,0 7,0 

64. Плинари и коксари 8,0 6,0 
65. Производство на нафта 19,0 15,0 
66. Рафинерии на нафта и други 

претпријатија за преработка на 
нафта 8,5 5,0 

67. Железари 7,0 5,0 
68. Претпријатија на обоени метали 9,0 6,0 
69. Производство на стакло 10,5 6,0 
70. Друга преработка на метали — 7,5 5,0 
71. Метална индустрија 8,0 6,0 
72. Бродоградба: 

а) речна 7,5 5,0 
б) поморска 8,9 5,7 

73. Електроиндустрија 9,5 6,5 
74. Хемиска индустрија 10,5 7,5 
75. Тулаани, керамидници и пар-

ници 4,0 3,0 
76. Друго производство на градеж-

ни материјали Н,О 7,5 
77. Пилани 12,0 6,5 
78. Друга дрвна индустрија 8,0 5,5 
79. Дрвесина, целулоза и хартија 6,0 4,5 
80. Текстилна индустрија — - 7,0 5,0 
81. Производство на кожи, обувки 

и гума 8,0 5,5 
82. Прехранбена индустрија 8,0 5,5 
83. Графичка индустрија 6,5 4,0 
84. Индустрија на тутун 7,0 5,5 
85. Филмска индустрија 10,0 8,0 
86. Селско стопанство: 

а) трактори и комбајни 16,0 12,0 
б) друго 10,0 8,0 

87. Експлоатација на шуми 7,0 6,0 
88. Градежни претпријатија — - 11,5 7,5 
89. Претпријатија на луки и скла-

дишта 9,0 5,0 
90. Претпријатија на сообраќајот: 

а) за воздушен сообраќај 22,0 14,0 
б) други претпријатија на со-
обраќајот — 8,0 5,0 
Стопанските претпријатија што 
не припаѓаат на ниедна од гру-
пите споменати напред, под ред. 
бр. 61—91, ќе ја применат амор-
тизационата стопа на најсред-
ната ' група во согласност со 
народниот одбор на околијата 
(градот). 
Стопанските организации што 
по својата дејност спаѓаат по 
две или повеќе групи споме-
нати под ред. бр. 60—90, ќе ја 
применат стопата на онаа гру-
па на која и' припаѓа претежно 
по вредноста на опремата. 
Големите стопански организа-
ции и комбинатите со повеќе 
стопански дејности должни се 
да водат евиденција на сснов-
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Стопа на 
амортизацијата 
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ните средства и да ја утврду-
ваат амортизацијата по погони-
те применувајќи ги стопите на 
односните групи. Амортизаци-
јата на основните средства што 
не служат само на една дејност 
ќе се пресметуваат по стопата 
на претежната дејност. 

IV. Крупен алат, инструменти, лабораториска 
опрема и инвентар 

91. Крупен алат, инструменти и 

74 и 76) 12,0 12,0 
92. Специфичен инвентар на уго-

12,0 12,0 

стителството (753-4, 776-1-2-9) 33,0 83,0 
93. Други инвентар 10,0 10,0 

V. Долгогодишни засади V 
94. Овошни градини (81): 

а) сливи 3,0 3,0 
б) јаболки 2,5 2,5 
в) круши — 2,5 2,5 
г) орев — 1,3 1,5 
д) праски 7,0 7,0 

95. Лозја (82): 
а) лозја 3,0 8,0 
б) лозја од песок со домашна 

лозја 1,5 1,5 
96. Хмеларници (83) 3,0 3,0 

VI. Основно стадо 
Ако приплодниот и работниот 
добиток има поголема набавна 
вредност од кланичната, на 
амортизација подлежува само 
таа разлика, и тоа: 

97. Коњи, мазги, магариња - - 10,0 10,0 
98. Работни волови и крави 15,0 15,0 
99. Бикови и друг добиток 20,0 20,0 

VII. Патенти, лиценци и други права 
100. Патентите, лиценците и другите 

права како инвестиции, здоби-
вени со еднократна исплата со 
цел на повеќегодишно користе-
ње подлежуваат на амортиза-
ција и отпис на вредноста во 
сразмер со нивното користење, 
и тоа: 

V 
било по формулата А т = — -

I 
V 

било по формулата А т = 
При што е: а 
А т — годишен износ на амор-

тизацијата (односно на 
отписот на вредноста) 

V — набавна цена на патен-
тот, лиценцата или пра-
вото 

I — број на годините на пра-
вото на користење 

^ - број на единиците на 
правото на користење 

Ако се применува некоја фор-
мула, амортизациониот период 
не може да биде подолг од 10 
години. 

II 
Во 1954 година стопанските организации во 

состав на Југословенските железници ќе вршат 
пресметка и уплата на делот на амортизацијата за 
замена во намален износ, и тоа во висина од 60% 
од стопите на амортизацијата за отпис пропишани 
со оваа одлука. 

III 
Се овластуваат народните републики да про-

пишат дека селско-стопанските добра можат во 
1954 година, а најдоцна во траење од 3 години да 
ја уплатуваат намалената амортизација за замена. 

IV 
Стопанските организации не можат да ги ко-

ристат средствата од амортизациониот фонд наме-
нети за замена додека не се донесат прописи за ко-
ристењето на овие средства. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе дополни-
телно прописи за употреба на средствата од амор-
тизациониот фонд наменети за замена. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Р.п. бр. 311 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

437. 
Врз основа на Одлуката на Сојузната наводна 

скупштина за времено применување предлогот на 
Законот за сојузниот општествен план за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-

ТИ? АЊЕТО НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
1. Се забранува извоз на следните производи, 

и тоа: 
а) селско-стопански и прехранбени производи: 

пченица,, јачмен, 'рж, овес, наполица, елда, просо, 
сите видови брашно, грав, соја, маст, масло, зејтин, 
лој, сурова и сува сланина, сало, ориз и шеќер, 
крвно брашно, коскено брашно, рибјо брашно, сон-
чоглед, семе од тикви, семе од памук, семе од коноп; 

б) на други производи, и тоа: 
— од гранката 113 — нафта: плинско уље ш от-

падоци од преработена сурова нафта (уље за го-
рење), освен оние количини што се потребни за 
гориво на странските бродови; 

— од гранката 114 — црна металургија: старо 
железо, отпадоци од железо, стар машински лив, 
железна руда и сите видови сурово железо; 

— од гранката 115 — обоена металургија: алу-
миниум во блок, топен алуминиум, легури од алу-
миниум, феромолибден, селен, месинг, отпадоци од 
месинг, струготини од месинг, отпадоци од бакар, 
струготини од бакар, бакарни легури, отпадоци од 
бакарни легури и калциум молибдат; 

— од гранката 120 - хемиска индустрија: син 
камен; 

— од гранката 125 - индустрија на кожа: су-
рова крупна кожа; 
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- од гранката 313 — експлоатација на шуми: 
об л овина, јамско дрво, танинско дрво косеново, 
целулозно дрво од четинари, огревно дрво од чети-
нари и костени и тесани дабови прагови. 

2. Стопанските организации можат да извозат 
со посебни одобренија следни производи: 

а) од гранката 115 — обоена металургија: елек-
тролитен бакар, рафинирано олово, цинк и цинков 
прав, валјаци производи од бакар, валјани произ-
води од бакарни легури, ковани производи од бакар, 
влечени производи од бакар, влечени производи од 
бакарни легури, голи бакарни јажиња; 

б) од гранката 122 — дрво: секакви прагови 
освен тесани храстови прагови, резана дабова граѓа 
и екстракт за штавење од костен; 

в) резанци од шеќерна репа, трици, меласа, ма-
слени погачи — шрот, сачма; коњи за работа и 
приплод и ждребиња. 

Одобренијата за извоз на производите од прет-
ходниот став ги издава Управата за надворешна 
трговија. 

Производите споменати во точ. а) и б) од прет-
ходниот став можат да се иззозат само во рамките 
на определените контингенти. 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да го пропише на-
чинот и условите за издавање на одобренијата за 
извоз на производите од ст. 1 на оваа точка. 

Пченка можат да извозат стопанските орга-
низации што ќе ги овласти за тоа Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вува.њето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година, на кој ден 
престануваат да важат прописите што се во спро-
тивност со одредбите од оваа одлука. 

Р. п. бр. 341 
23 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

438. 
Врз основа на Одлуката од Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 годиш, 
Сојузниот извршен совет донесува 

ВРЕМЕНА ОДЛУКА 
ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

I. Во 1954 година се одобруваат надокнади 
(регрес), и тоа: 

1. На селско-стопанските производител ни орга-
низации (селско-стопанските добра, установи, еко-
номии, земјоделски задруги), како и на фабриките 
за шеќер и зејтин, при купување на следните про-
изводи: 

Процент на 
регресот 
од ПЦП 

а) трактори — — — — — — — — 40% 
б) големи селско-стопански машини: 

вршачки, тракторски приклучни ма-
шини, самоврзачки, косачки, приколици, 
преси за сено и слама, селектори, елева-
тори, хидраулични преси и гнеталки, 
растурачи за ѓубре, агрегати за навод-
нување и вештачки дожд, мелници пре-
купувачи, електрични мотори за погон, 
селскостопански машини, моторни и пре-
возни прскалки, моторни запрашувани, 
дизел и бензински мотори, како и агре-
гати за електрично осветление — — 85% 

2. На селско-стопанските производител ни орга-
низации цитирани во точ. 1 од оваа одлука, на 
селско-стопанските индивидуални стопанства и на 
фабриките за шеќер и зејтин, при купувањето на 
следните производи: 

Процент на 
регресот 
од ПЦП 

а) спрежни и рачни селско-стопански ма-
шини и направи, казани за парење 
храна за добиток, како и направи и 
кошници за пчеларство — — — — 20% 

б) резервни делови од домашното произ-
водство за сите трактори, селско-сто-
пански машиги и направи, како и алати 
и прибор за пчеларство — — — — 40% 

в) следни вештачки ѓубриња: 
суперфосфати — — — — — — 36% 
калциум цијанамид — — — — — 63% 
амон сулфат — домашни — — — — 55% 
азотни увозни ѓубриња — — — - ' 49% 

г) средства за заштита на растенијата: 
домашни средства (освен син камен) — 50% 
увозни средства (освен сумпор) — — 50% 

д) горива и мазива: 
бензин — — — — — — — — 47% 
петрол за мотори — — — — — — 52% 
петхш за осветление во рибарството — 54% 
нафта — — — — — — — - 53% 
моторно уље — — — — — — — 53% 

ѓ) сисал везиво за каделно влакно: 
сисал везиво — — — — — — — 50% 
каделно влакно — — — — — — 60% 
3) На рибарските претпријатија, рибарските за-

други и на регистрираните рибари на поморското 
и езерското рибарство, поп купувањето на: 

материјал за рибарство — — — — 70% 
4) На трговските претпријатија и на другите 

стопански организации што се занимаваат со про-
дажба на огреаниот материјал: 

— за пр-одадениот јаглен за потребите 
на широката потрошувачка од постигна-
тата малопродавна цена — — - — 47% 
5. На стопанските претпријатија на прехранбе-

ната индустрија: 
Динари 

а) за секој килограм шеќер потрошен во 
производството на овошни преработки 35 

б) за секој килограм амбалажа од бел лим 
што е потрошен за продадените произ-
води за индустрија на конзерви — — 300 
6. На стопанските организации за продадениот 

Октански и моторен бензин, и тоа: 
за октанскиот бензин продаден на стран-
ски воздухопловни друштва со кои постои 
договор, за секој кг — — — - — — 55 
за моторен бензин продаден на странски 
дипломатски претставништва, за секој кг 25 

II. На стопанските организации во областа на 
поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај им се 
доделуваат за покритие на губитоците во 1954 го-
дина следни надокнади: 

1. Во областа на поморскиот сообраќај: 
а) на претпријатието „Јадранска линиска пло-

видба" — Риека по динари 1.050 за секова оства-
рена наутичка милја спрема одобрениот ред на 
пловидбата; 

б) на Бподареното претпријатие „Ловкен"—Ко-
тор по 250.000 динари месечно. 

2. Во областа на речниот сообраќај: 
а) на претпријатието „Југословенско речно бро-

дарство" — Белград за остварената единица на 
услугата, и тоа: 

Динари 
— за 1 патнички километар — — 2;63 
— за 1 нето тонски километар — - 1,25 
— за 1 тона на операција - — — 12,73 

со тоа што вкупната годишна надокнада да може 
да изнесува најповеќе 792,000.000 динари. 
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За време на зимското стоење во месеците јану-
ари, февруари и март ќе му се исплатува на 
ова претпријатие месечен паушал најмногу до 
120,000.000 динари. 

б) На претпријатието „Дунавски лојд" — Вуко-
вар, за секој остварен нето тонски километар по 
Дин. 0,30, со тоа што вкупната годишна надокнада 
да може да изнесува најмногу 18,000.000 динари. 

За време на зимското стоење во месеците ја-
нуари, февруари и март ќе му се исплатува на ова 
претпријатие месечен паушал најмногу 6,000.000 
динари. 

3. Во областа на воздушниот сообраќај на Прет-
пријатието „Југословенски аеротранспорт" — Бел-
град, за секој прелетан авиокилометар по динари; 
232,15 спрема одобрениот ред на летањето. 

Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство да ја пропише по-
стапката за исплата на надокнадите по оваа точка. 

Ш. Сојузниот извршен совет ќе донесе допол-
нително прописи за висината и начинот за давање 
повластици на работниците и службениците кога 
користат годишен одмор. 

IV. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесува по потреба сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

V. Со влегувањето во сила на о-ваа одлука пре-
стануваат да важат прописите што се во спротив-
ност со одредбите од оваа одлука. 

VI. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1954 година. 

Р. п. бр. 342 
23 декември 1953 год гата 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

439. 
Врз основа на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времените стопански мерки до до-
несувањето на општествените планови за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ПЛАНСКИТЕ"ИНСТРУМЕНТИ 

ЗА 1954 ГОДИНА 

I 
1. Стопанските организации плаќаат каматна 

стопа на основните средства во висина од 6% го-
дишно од вредноста на основните средства. ^ 

Каматна стопа од 2% годишно од вредноста на 
основните средства плаќаат стопанските организа-
ции во следните стопански: области односно гранки: 
селското стопанство, сообраќајот освен птт врски, 
угостителството и електростопанството, како и ин-
ститутите и лабораториите. 

Камата на основните средства од 2% годишно 
плаќаат уште и следните претпријатија: 

а) претпријатијата на индустријата за градежен 
материјал (за производство на тули, ќерамиди, вар 
и камените мај дани), 

б) претпријатијата на ^паничната -индустрија, 
в) претпријатијата на прехранбената индустри-

ја и тоа: претпријатијата за преработка на овошје 
и зарзават, претпријатијата за производство на ри-
бји конзерви, мелниците, силосите и ладњачите, 
сушарите и претпријатијата за преработка на млеко, 

-.. г) претпријатијата на графичката индустрија. 

2. Висината на каматната стопа на основните 
средства на комуналните претпријатија ја опреде-
лува народниот одбор на околијата, градот односно 
градската општина со одделни права. Приходите од 
каматите на основните средства што ги плаќаат ко-
муналните претпријатија му припаѓаат на народ-
ниот одбор на околијата, градот односно градската 
општина со одделни права, Овие средства влегу-
ваат во инвестициониот фонд на народниот одбор 
на околијата, градот односно градската општина 
со одделни: права. 

Како комунални претпријатија во смисла на 
претходниот став се сметаат претпријатијата што 
вршат дејности на: канализација, водовод, чистота, 
градското зеленило, бањи, плинари, градски сообра-
ќај и кафилериите. 

3. Каматната стопа на основните средства во 
рамките на стопанската организација е единствена 
и се определува според основната дејност на сто-
панската организација. 

II 
1. Каматната стопа на краткорочните кредити 

за обртните средства изнесува 6% годишно. 
Изд,авачките претпријатија плаќаат камата на 

краткорочните кредити за обртните средства по 
стопата од 27о годишно. - - ЈТГ -,„Пг ,„ 

2. буџетските установи и установите со само-
стојно финансирање плаќаат за краткорочните кре-
дити камата по стопата од 6% годишно, а штедил-
ниците по стопата од 5% годишно. 

Управата за државни материјални резерви пла-
ќа на кредитите каматна стопа од 2% годишно. 

3. Стопите на каматата што ги плаќа банката 
на вложените парички средства изнесува и тоа: 

а) на влоговите по штедните књишки 5% го-
дишно, 

б) на влоговите на штедилниците 3,5% годишно, 
в) на побарувањата по текуштите сметки на11 

задружните и општествените организации и при- ; 

вазните лица 3% годишно, 
г) на побарувањата на задружните организации 

за издвоените средства на наменските фондови 3% 
годишно, и 

д) на средствата за самостојно располагање 3 
годишно. 

III 
С т о п а т а н а добивката изне^ 

југословенските железници не го плаќаат со-
јузниот данок на добивката. 

Д ш ж ш ж ш ^ ^ а ш б , ^ ш за,., ЏШЏ^УРОтЈШ 
добивката по поо^елшЈ групи стопански органи^ 
(МГРТТутешуваат, и тоаГ^ "" Месечно На час 

динари динари 
I група 10.800 52 ^ 

И 9.900 48 
Ш 8.100 39 
IV 7.650 37 
V . 7.290 35 

VI 6.850 33 
VII 6.650 32 

VIII 6.450 31 
Во I група влегуваат: 
Проектантско! те организации како самостојни 

стопански претпријатија и самостојни погони. 
Во II група влегуваат: 
институтите, конструкциони и други бирои кои 

како самостојни организации вршат услуги на дру-
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ги стопански организации, претпријатијата за во-
здушен сообраќај, весникар ските претпријатија (о-
свсн печатниците) и радио-станиците, 

Во III група влегуваат: 
рудниците на јаглен со јамска работа, претпри-

јатијата и рудниците на обоената металургија со 
јамска работа (освен на бакар и алуминиум), и 
издавачките претпријатија 1 без,. печатниците. 

услови на рабо-
тата Народниот одбор на околијата може на руд-
никот на јаглен „Рата" и на рудникот и топилни-
цата на жива „Идрија" износите за пресметкав-
ките заработиш да ги наголеми за 13%. 

Во IV група влегуваат: 
претпријатијата за производство и расподелба" 

на електрична енергија, железарите, претпријати-
јата и рудниците на бакар и алуминиум без дне-
вен коп, рудниците на неметали со јамска работа, 
металопреработувачките претпријатија без сериско 
производство, претпријатијата за производство на 
фстохемиски и оптички материјал, претпријатијата 
за бродоградба, електроимдустриските претпријати-
ј,а, претпријатијата на големохемиската индустрија, 
на туркало, алкалоиди и никотин, претпријатијата 
на .графичката индустрија, претпријатијата на 
филмск^ѕГ^ индустрија, претпријатијата за помор-
ски и речен сообраќај, туристичките агенции и на 
занаетчиството и надворешнотргов ските претпри-
јатија. 

Во V група влегуваат: 
плк,ларите и коксарите, претпријатијата за про-

изводство и преработка на нафта, претпријатија за 
преработка на катран, индустријата на бои и ла-
кови, претпријатијата на индустријата на кожи, 
претпријатијата на индустријата на гума, фурните 
и кралиците, претпријатијата за истражни работи, 
експлоатацијата на железниците, луките и склади-
штата, претпријатијата за јавен меѓуместен и град-
ски сообраќај, ПТТ, претпријатијата на трговијата 
на големо, претпријатијата на трговијата на мало 
со индустриски производи (освен на тутун). 

Во VI група влегуваат: 
дневните копови на рудниците на јаглен, же-

лезо, на обоената металургија и неметали, камените 
мајдани со обработка на каменот, фабриките за 
цемент, фабриките за електропорцелан, огнеотпо-
реи материјал, стакло, керамика и порцелан, прет-
пријатијата за производство на хартија, градежните 
претпријатија, транспортните претпријатија и по-
гоните за товарење и истоварување во речните при-
станишта и железничките станици, на шумар-
ството. 

Во VII група влегуваат: 
металопреработувачките претпријатија со сери-

ско производство. 
прегори јатијата на фармацеутската и другата 

хемиска индустрија, 
претпријатијата на дрвната индустрија за фи-

нално производство и за инпрегнација на прагови, 
конфекциските претпријатија освен лесната кон-
фекција, претпријатијата на индустријата за обув-
ки, шеќераните, селаните, пиварите и мелниците, 
водостопанските претпријатија, и претпријатијата 
на другата трговија на мало. 

Во VIII група влегуваат: 
претпријатијата за производство на градежен 

материјал, пиланите и претпријатијата за произ-
водство на кибрит, прегори ј ати јата за преработка 
на хартија, претпријатијата на останатата текстил-
на индустрија, претпријатијата на останатата пре-
хранбена индустрија, претпријатијата на тутунска- . 
та индустрија, селското стопанство, претпријати-
јата за комуналната дејност освен градскиот со-
обраќај, претпоипатт/патз за културно-социјална 
дејност, сите други претпријатија 

V 
Стопата на основниот данок на доход од сел-

ското стопанство во 1954 година изнесува 6% од 
катастарскиот приход. 

VI 
На народните републики за покритие на расхо-

дите на нивните буџети им припаѓа: 
1) 5% од вкупниот приход на данокот на про-

мет што ќе се наплати на нивната територија; 
2) целокупниот износ на приходот од данокот 

на промет што го плаќаат приватни лица, наплатен 
на нивната територија. 

VII 
Придонесот за социјално осигурување се упла-

тува ,по стопата од 45% од износот на исплатените 
доработки и плати. ^ " 

На платаиот фозд^на^ сезонските работници на 

VIII 
Остануваат во сила решенијата со кои се опре-

делени цените или пропишани условите за форми-
рање на цените на следните производи: житата, 
лебот и брашното, маста и зејтинот, шеќерот, ле-
ковите, солта за човечка исхрана, плинското уље, 
моторниот бензин, ггетролот за мотори и тутунски 
преработки. 

Остануваат во сила решенијата со кои се опре-
делени тарифите во железничкиот сообраќај и за 
поштенските услуги. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 

година. 

Р. П. бр. 345 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

440. 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведува-

ње Уставниот закон, а во врска со чл. 51 од Законот 
за буџетите, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСЛУВАЊЕТО ПО БУ-
ЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ЗА 1953 ГОДИНА И ЗА 

ПРЕМИН ВО 1054 ГОДИНА 
Финансиското поодување по буџетите и фон-

довите за 1953 година ќе се заклучи и преминот во 
1954 година ќе се изврши на следен начин: 

I. ИСПЛАТА НА РАСХОДИТЕ 
1) Од средствата на буџетот и претсметките го 

установите со самостојно финансираше 
а) Сите доспеали обврски, освен обврските за 

инвестиции, создадени на товар на буџетските кре-
дити во текот на 1953 година за извршените набавки/ 
работи и услуги треба да се ликвидираат и испла-
тат најдоцна до 31 декември 1953 година. Во истиот 
срок треба да се ликвидираат и исплатат и сите до-
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спеали обврски создадени на товар на кредитите 
во претсметките на установите со самостојно фи-
нансирање за 1953 година. 

. По 31 декември 1953 година не можат да се вр-
шат исплати на товар на буџетот и на пресметките 
на установив со самостојно финансирање за 1953 
година и со тој ден се гасат кредитите по сите бу-
џети и претсметки. 

Наредбодавците за извршување на претсмет-
ката односно нивните сметкополагачи се должни 
да ги поднесат налозите за исплата на сите доспе-
али обврски до Народната банка до 31 декември 
1953 година. Налозите поднесени на исплата гго 31 
декември Народната банка нема да ги извршува. 

б) Исплатите на доспеалите обврски создадени 
на товар на буџетските инвестициони кредити за 
извршените работи и набавки до 31 декември 1953 
година можат да се вршат до 31 јануари 1954 година. 

Налозите за исплата на ситуациите и сметките 
за извршените инвестициони работи и испорача-
ната опрема до крајот на 1953 година на товар на 
буџетските инвестициони кредити за 1953 година 
Народната банка на ФНРЈ ќе ги прима на исплата 
заклучно со 31 јануари 1954 година. 

Во поглед на начинот на пресметувањето на 
инвестиционите работи и опремата и издавањето на 
налози за исплата, инвеститорите ќе постапуваат 
по одредбите од наредната точка. 

2) Од средствата на фондовите за кредитирање 
инвестиции 

а) Стопанските организации и другите корисни-
ци на инвестициони кредити кај Народната банка 
на ФНРЈ должни се да ги поднесат налозите за 
исплата на пресметковните ситуации (сметки) за 
извршените инвестициони работи за 1953 година, 
како и налозите за исплата на другите трошоци во 
врска со инвестициите за 1953 година, до Народ-
ната банка на ФНРЈ најдоцна до 31 јануари 1954 
година. 

За пресметковни ситуации (сметки) од претход-
ниот став се сметаат како ситуациите за градежни 
работи, монтажа на опрема, проектни и други услу-
ги, така и ситуациите за опрема што се изработува 
подолго време и интерните фактури за изработка 
на опрема од сопствената режија. 

Во ситуациите и сметките што се поднесуваат на 
исплата можат да бидат пресметани само работите 
односно испорачките што се стварно извршени за-
клучно до 31 декември 1953 година. 

На ситуацијата (сметката) која се поднесува 
на исплата до банката инвеститорот, односно не-
говиот надзорен орган, е должен. да потврди дека 
работите што се внесени во ситуацијата (сметката) 
се стварно извршени до 31 декември 1953 година, 
и дека се правилно пресметани, а кај готовата опре-
ма дека набавката е стварно извршена до 31 де-
кември 1953 година. 

б) Одредбите од оваа точка под а) се однесуваат 
во сето и до инвестиционите работи и набавките 
извршени во 1953 година на товар на локалните 
фондови за финансирање инвестиции. 

3) Од средствата на републичките и локалните 
фондови за социјално осигурување 

Републичките и локалните заводи за социјално 
осигурување можат да ги исплатуваат доспеалите 
обврски создадени на товар на средствата на фон-
дот за социјално осигурување за 1953 година за-
клучно до 15 февруари 1954 година. Со тој ден ќе ги 
заклучат во своето книговодство сите сметки на 
расходите за 1953 година. 

Налозите за исплата на републичките и локал-
ните заводи за совдално осигурување што се одне-

суваат на 1953 година, примени по 15 февруари 
1954 година, Народната банка на ФНРЈ ќе ги кни-
жи на товар на средствата односно на фондот за 
1954 година. 

П. УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ 
Сите видови приходи во корист на буџетот, фон-

довите за кредитирање инвенстиции, фондовите за 
комунално-станбена иградба и на фондовите за со-
цијално осигурување, што се однесуваат на 1953 го-
дина ќе се уплатуваат на соодветните сметки за 
1953 година заклучно со 5 февруари 1954 година. 

Народната банка на ФНРЈ е должна приходите 
по претходниот став уплатени на збирни сметки, а 
кои се делат процентуално на буџетите и фондовите, 
да ги расподели најдоцна до 28 февруари 1954 го-
дина. 

Уплатата на приходите од 1953 година по 5 фе-
вруари 1954 година ќе се книжи во корист на соод-
ветните сметки за 1954 година. По исклучок, упла-
тите и враќањата на општествениот придонес и на ' 
данокот на платниот фонд по 5 февруари 1954 го- . 
дина ќе се книжат на одделни сметки. : 

Поблиски прописи за начинот на уплатата и 
книжењето на буџетските приходи и приходите на 
општествените фондови ќе донесе сојузниот Др- ; 
жавен секретар за работи на народното стопанство. ' 

Ш. РАСПОЛАГАЊЕ СО ВИШОКОТ НА АКУМУ-
ЛАЦИЈАТА и ФОНДОВИТЕ: ПО УРЕДБАТА ЗА 
ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ГЛАВАТА IV, 
ПОД В) И Г) СТ. 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ПЛАН НА Ф Н Р Ј ЗА 1953 ГОДИНА' 

(„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ", БР. 12/52) 

Ако на подрачјето на околијата (градот) е оства-
рена акумулација и фондови во поголем износ од 
износот предвиден со републичкиот општествен ' 
план, Народната банка на ФНРЈ ќе му стави на ( 
располагање на народниот одбор на околијата (гра-
дот) и на претпријатијата 70% од остварениот ви- , 
шок преку вкупното остварување е помало од из-
носот утврден со општествениот план на околната 
(градот). 

Ако акумулацијата и фондовите на подрачјето 
на околијата (градот) е остварена во поголем износ Ј 
од износот предвиден со општествениот план на ј 
околијата (градот), Народната банка на ФНРЈ ќе( 
му стави на располагање на народниот одбор на 
околијата (градот) и на претпријатијата 70% од 
разликата помеѓу износот утврден со општествениот 
план на околијата (градот) и износот утврден со 
републичкиот општествен план. 

Износот на остварената акумулација и фондови 
што преминува 70% од остварениот односно плани-
раниот вишок на акумулацијата и фондовите по 
претходните ставови, Народната банка на ФНРЈ 
ќе го книжи на одделна сметка. 

Ако на народниот одбор на околијата (градот) 
и на претпријатијата до влегувањето во сила на 
оваа одлука им е иеќе ставен на располагање по-
голем износ одошто произлегува од примената на 
ст. 1 и 2 од оваа точка, вишокот на неискористените 
средства ќе се пренесе на одделна сметка предви-
дена во претходниот став. 

Овие средства ќе останат на издвоените сметки 
додека не ќе се одобрат завршните сметки на сите 
стопански организации на подрачјето на околијата 
(градот) и додека не ќе се изврши дефинитивна 
пресметка на обврските на народниот одбор на око-
лијата (градат) спрема народната република и фе-
дерацијата. Со републички прописи ќе се регулира 
распоредот и употребата на средствата што ќе оста-
нат на тие сметки по дефинитивната пресметка на 
обврските на народниот одбор на околијата ?градот) 
спрема народната република и федерацијата, 
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IV. ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА 
ЗАЕМИТЕ ОДОБРЕНИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

На народните одбори кои поради недостиг на 
буџетските средства во 1953 година не се во можност 
да и' ги вратат на банката до 31 декември 1953 го-
дина заемите дадени во смисла на Наредбата за 
одобрување краткорочни заеми за покритие недо-
стигот н;а готовината по буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/52 и 19/53), Народната банка на 
,ФНРЈ може да им го продолжи срокот за враќање 
на о-вие заеми под следните услови: 

а) народната република односно автономната 
единица да даде гаранција; 

б) да постои вишок на приходите над расходи-
те по буџетите на народните одбори во рамките 
на народната република; 

в) крајниот срок за враќање на овие заеми да 
не може да биде подолг од 30 април 1954 година; и 

г) каматата по овие заеми да изнесува 5% годи-
шно. 

Согласност за продолжување срокот на заемите 
на народните одбори дава Централата на Народна-
та банка на ФНРЈ за народната република. 

Народната банка на ФНРЈ ќе води сметка да ги 
согласува сроковите за враќање на заемите со ра-
сположивите средства-на вишокот на приходите од 
точ. б). 

V. РЕГРЕСИ ВО СТОПАНСТВОТО 
1) Стопанските организации што имаат право 

На регрес од 1953 година по прописите што постојат, 
барањата за регрес можат да ги поднесат и остварат 
кај надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ најдоцна до 5 јануари 1954 година освен во 
случаите од точ. 3 и 4 на овој оддел. 

2) По 1 јануари 1954 година Народната банка на 
ФНРЈ ќе врши пресметка по следните регреси: 

а) за разликите во цената (субвенција) на тргов-
ските претпријатија и на други стопански органи-
зации што продаваат црн јаглен и лигнит, и тоа од 
количината што ја продаваат за потребите на ин-
дивидуалните домаќинства, студентските и ученич-
ките домови, студентските и ученичките мензи, ка-
ко и за потребите на домови за социјално згрижу-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) - сметка 
бр. 338471; 

б) за разликите во цената од продадените коли-
чини на црн јаглен и лигнит на работниците и 
службениците по повластените цени („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/53) - сметка бр. 338463; 

в) за разликите во цената при продажбата на 
индустриските производи за потребите на селско-
стопанското производство по повластените цени 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/53) — сметка бр. 
338495; 

г) за разликите во цената на шеќерот употребен 
за производство на овошни преработки и за разли-
ките во цената на бел лим употребен за амбалажа 
во производството на претпријатијата на индустри-
јата за конзерви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/53) - сметка бр. 338487; 

д) за разликава помеѓу стварно платените под-
возни трошоци и калкулативните просечни трошоци 
на производните претпријатија при испорака на 
маст, зејтин и шеќер (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/52) - сметка бр. 338472; 

ѓ) за разликата во цената кај октантски бензин 
- сметка бр. 338579; 

е) за разликите во цената на бензинот за ди-
пломатските претставништва („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/52) - сметка бр. 338473; и 

ж) за разликите во цената помеѓу набавната и 
продажната цена за увезените и приплодните свињи 

т е т к а бр. 338596. 

3) Лицата што имаат право на повластици во 
цената на пансионските угостителски услуги при 
користењето на годишниот одмор по Упатството за 
измени и дополненија на Упатството за надокнада 
(регрес) на попустот од продавните цени на нанси-
онските угостителски услуги и за постапката при 
користење повластици за време на годишниот од-
мор („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/53), можат 
сите повластици за годишен одмор започнати во 
1953 година да ги користат и во јануари 1954 година. 

Барањата за регрес на уго-стителските претпри-
јатија по овој основ Народната банка на ФНРЈ ќе 
ги извршува заклучно со 31 јануари 1954 година. 

Начинот и условите за користење повластици 
за време на годишниот одмор за 1954 година ќе се 
регулираат со посебен пропис. 

4) Стопанските организации што имаат право 
на регрес во врска со намалувањето цените на тек.-
стилните производи извршени во ноември 1953 го-
дина можат да поднесат барања за ре-грес до над-
лежната филијала на Народната банка на ФНРЈ до 
31 јануари 1954 година, и тоа: 

а) за надокнада за затечените запаси текстил 
на 7 ноември 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53) - сметка бр. 338478; 

б) за надокнада за намалување цените на тек-
стилот во индустријата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/53) - сметка бр. 338486; 

в) за надокнада за намалување цените на тек-
стилот во занаетчиството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/53) - сметка бр. 338599; 

г) за надокиада за намалување цените на тек-
стилот кај воените претпријатија и претпријатијата 
на инвалидските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/53) - сметка бр. 338595. 

5) Народната банка на ФНРЈ ќе изврши до 31 
јануари 1954 година изр-амнување на негативните 
сметки на регресот, освен сметката бр. 338785 -
„Надокнади на лицата на воена вежба и на отслу-
жување на воен срок" и сметката бр. 338770 — „Не-
пресметани провизии и трошоции", на товар на 
следните сметки: 

бр. 338500 — „Општи фонд на регресите" 
бр. 338479 — „Регрес на наголемувањето цените 

на маснотиите" 
бр. 338472 - „Трошоци за превоз на маст, зеј-

тин и шеќер" 
бр. 338448 — „Позитивни разлики во цената на 

житата" 
бр. 338058 — „Разлики помеѓу намалените та-

рифни ставози за превоз на огрев 
и редовните тарифи"; и 

бр. 338046 — „Разлики поради наголемува^ це-
ните на леб-от и брашното". ; 

Израмнувањето на сметките бр. ЗЅ8785 и 338770 
ќе се изврши на товар на буџетските средства. 

Начинот и условите за користење на регресот 
по точ. 1—4 ќе се регулираат со општествениот план 
и со посебни прописи. 

VI. РЕГУЛИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ СМЕТКИ И ФОН-
ДОБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

1) Државните органи и установите што се фи-
нансираат врз основа на претсметки се должни да 
извршат до 31 декември 1953 година ревизија на! 
сите издвоени средства што се водат на посебни 
сметки како и сметките -на ликвидираните претпри-
јатија и установите при банката, и да издаваат на-
лози за укинување на сите сметки, освен: буџет-
ските сметки, сметките на регресите од точ. 2 од-
делот V, сметката на фондот за кредитирање инве-
стиции, сметката на фондот за станбена и комунал-
на изградба и сметката на фондот за одржување 
станбени згради. 
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Истовремено со налогот за укинување на смет-
ките државниот орган односно установата ќе издаде 
налет за пренесување средствата од укинатите 
сметки во корист на буџетот или во корист на фон-
довите од претходниот став, водејќи сметка првен-
ствено да се покријат мањоците што постојат. 

2) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ од-
носно градската штедилница ќе ги блокира сред-
ствата на сметките што до 31 декември 1Ѕ53 година 
не ќе бидат укинати во смисла на претходната точка 
и во срок од 8 дена ќе испрати до Главната центра-
ла на Народната банка на ФНРЈ преку централата 
за народната република список на таквите сметки 
со точна ознака на називот на поодделна сметка и 
блокираниот износ. 

3) Органите и установите од ст. 1 точ. 1 на овај 
оддел можат во текот на 1954 година да отвораат 
нови сметки при банките само по потврда од гене-
ралниот директор на Централата на Народната бан-
ка на ФНРЈ за народната република дека отвора-
њето на текуштата сметка е засновано врз пропи-
сите што постојат. 

4) Доколку по сметките што во смисла на точ, 
1 на свој оддел треба да се укинат постојат обврски, 
органите односно установите се должни да прибават 
одлуки за израмнување на тие сметки до 31 декем-
ври 1953 година. 

VII. СРОКОВИ ЗА ИЗРАБОТКАТА И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕТО НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1953 

ГОДИНА 

1) Завршните сметки по сите буџети за 1953 го-
дина треба да се состават најдоцна до 15 април 
19)54 година. 

Установите со самостојно финансирање ќе ја 
испратат усвоената завршна сметка по својата 
претсметка за 1953 година до надлежниот орган за 
буџет најдоцна до 31 март 1954 година. 

Сојузниот Државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет ќе пропише упатства за 
начинот на составање на завршните сметки по бу-
џетите и пресметките на установите со самостојно 
финансирање. 

2) Републичките и локалните заводи за соци-
јално осигурување ќе ги состават завршните сметки 
Јц фондот за социјално осигурување за 1953 година 
и ги испратат до народниот одбор односно до из-
вршниот совет до 31 март 1954 година. 

3) Народната банка на ФНРЈ е должна да ги 
изработи завршните сметки по сојузните и репу-
бличките фондови за кредитирање инвестиции, за-
вршните сметки по фондовите за финансирање и 
кредитирање инвестиции на локалните органи на 
власта за 1953 година како и завршните сметки по 
фондовите на народните одбори за одржување стан-
бените згради. 

Доколку поодделни фондови за финансирање и 
кредитирање инвестиции за локалните органи се 
водат при градски штедилници, завршната сметка 
ќе ја изработи градската штедилница и еден при-
мерок ќе им предаде на надлежната филијала на 
Народната банка на ФНРЈ на односното место. 

Завршните сметки од оваа точка филијалите од-
носно централите на Народната банка на ФНРЈ ќе 
ги испратат до советот за стопанство на народниот 
одбор на околијата (градот) односно до надлежниот 
секретаријат за работа на народно стопанство до 
31 март 1954 година. 

Поблиски упатства за изработка на овие заврш-
ни сметки ќе пропише Народната банка на ФНРЈ во 
согласност со сојузниот Државен секретар за работи 
на народното стопанство. 

4) Народната банка на ФНРЈ ќе изработи пре-
глед на приходите и расходите на општиот регресен 
(фонд по видовите на уплатените приходи и испла-
тените регреси за 1953 година до 31 март 1954 година. 

5) Завршните сметки и биланси по општестве-
ните фондови од точ. 1 до 4 одделот VII и по смет-
ките од одделот VI на оваа одлука ќе се поднесат 
на разгледување до надлежниот претставнички ор-
ган како прилог кон завршната сметка по буџетот 
на односниот орган за 1953 година. 

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

Р. п. бр. 343 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

441. 
Врз основа на чл. 81 од. Уставниот закон, а во 

врска со чл. 4 од Уредбата за девизното поодување, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 

НА СРЕДСТВАТА ОД ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕВИЗЕН 
ФОНД 

1) Средствата од Централниот девизен фонд се 
формираат од делот на девизните средства што се 
должни стопанските организации да и' го отстапуваат 
на Народната банка на ФНРЈ во смисла на Одлуката 
за определување делот на девизните средства што ќе 
и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопан-
ските организации. 

2) Во корист на Централниот девизен фонд оди и 
сиот прилив на девизите по нестоковен основ ако со 
посебни прописи не е предвидено поинаку. 

3) Средствата од Централниот девизен фонд се 
распределуваат на следен начин: 

12% во корист на Фондот за клучна опрема, 
15% во корист на Фондот за опрема на Др-

жавниот секретаријат за работи на народната одбрана; 
додека остатокот служи за покритие на државните 
обврски и определени нестоковни плаќања. 

4) Се овластува Народната банка на ФНРЈ со цел 
за полесно одвивање на платниот промет со странство 
од средствата на Централниот девизен фонд да врши 
замена на поодделни видови странски средства за пла-
ќање, како и купопродажба на девизните средства на 
девизното пресметковно место. 

5) Технички упатства за начинот на користе-
њето на Централниот девизен фонд ќе донесе На-
родната банка на ФНРЈ. 

6) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. п. бр. 327 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, I ^претседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, е. р. 

442. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон а во вр-

ска со чл. 3 од Уредбата за девизното поодување. Со-
јузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕД. 
СТВА ШТО ЌЕ И ГО ПРОДАВААТ СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
1) Стопанските организации што остваруваат де-

визни средства со извоз на производи ќе и' го про-
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даваат на Народната банка на ФНРЈ во корист на 
Централниот девизен фонд делот на девизните сред-
ства, што е определен со оваа одлука. 

2) Стопанските организации што остваруваат де-
визни средства со извоз на долу цитираните произво-
ди ќе и го продават на Народната банка на ФНРЈ след-
ниот дел на остварените девизни средства. 

Гранка на производот 

Процент на девиз-
ните средства што и 

го продава стопан-
ската организација 
на Народната банка 

на ФНРЈ 

111 — Производство и расподелба 
на елек. енергија 

112 — Јаглен од сите видови и 
деривати на јаглен 

113 — Нафтини деривати 
114 — Производи на црната мета-

лургија 
115 — Производи на обоената ме-

талургија: 
— феро легури 
— валјан и влечен материјал 
— обоени метали и друго 

Но — Неметали и нивните произ-
води (цемент, стакло итн) 

117 — Производи на металната ин-
дустрија 

118 — Производи на бродоградбата 
119 — Производи на електроинду-

јата 
120 — Производи на хемиската ин-

дустрија 
121 — Индустрија за градежни ма-

теријали 
122 — Дрвна индустрија: 

— делкана граѓа од сите ви-
дови 

— друго: итер плочи, паркет, 
лесонит плочи, фурнири, 
сандаци, финални произво-
ди (намештај, кибрит и 
друго) 

313 — Производи на експлотацијага 
на шумите 

123 — Целулоза и палир 
124 — Производи на текстилната 

индустрија (без кадела и волна) 
— волна, кадела и колчина 

1215 — Кожа: 
— сурова и сува кожа од си-

те видови 
— преработена кожа од сите 
— видови,, финални произво-

ди од кожа, крзно и од 
кожа од дивина 

126 - Производи од гума 
127 — Производи на прехранбената 

индустрија 
— суви сливи и вино 

129 - Тутун 
— цигариња и други прера-

ботки од тутун 
— Селскостопански производи 
— Жита 
— Производи на домашната ра-

диност од сите видови 
— Лековити растенија, печурки, 

шумски плодови (боровници II 
друго) и дивина 
— Публикации, печат, книги, ре-

кламни работи 
— Производство на филмови ^ и 

услуги на филмските нретприја-
тита 

20 

20 
20 

20 

20 
20 
60 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
60 

20 

60 
20 

20 
60 

60 

20 
20 

20 
60 
60 

20 
60 

100 

20 

20 

20 

20 

Остатокот на девизните средства стопанските ор-
ганизации го задржуваат на своето слободно распо-
лагање. 

3) Трговските претпријатија, што вршат работи 
на извоз за свое име и за своја сме---са, како и кога 
трговските претпријатија и трговските застапништва 
остваруваат девизни средства со своето редовно по-
пување со странство ќе и продаваат на Народната 
банка на ФНРЈ 60% од остварените девизни средства). 

4) Градежните стопански организации ќе и прода-
ваат на Народната банка на ФНРЈ 20% од девизните 
средства остварени со сопствена дејност. 

5) Туристичките бирои и угостителските претпри-
јатија ќе и продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
20% од девизните средства што ќе ги остварат непо-
средно на свое име (ваучери, дознаки од странство)^ 

6) Транспортните и другите услужни стопанска 
организации (стопанските организации што се занимал. 
ваат со шпедитерски услуги, осигурување, квалита-; 
тивна и квантитативна контрола на стоките, помор-
ските агенции и ПТТ) се ослободуваат од обврската 

. за продажба на остварените девизни средства на . 
Народната банка на ФНРЈ во корист на Централ-
ниот девизен фонд. 

7) Одредбите од оваа одлука во поглед на обвр-
ските за продажба на девизните средства на Народна-
та банка на ФНРЈ ќе се применуваат и на компенза-
ционите работи. 

8) Продажбата на девизни средства на Народната 
банка на ФНРЈ во смисла на оваа одлука стопанските 
организации ќе ја вршат по званичниот курс. 

9) Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
на девизните средства остварени (наплатени) по вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

10) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување делот на 
девизните средства што ќе и го продаваат стопанските 
организации на Народната банка на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/53), Решението за наголемување 
делот на девизните средства што им останува на сло-
бодно располагање на стопанските организации („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 41/53) и Решението за наго-
лемување делот на девизните средства што им оста-
нува на автотранспортните и филмските претпријати-
ја на слободно располагање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/53). 

И) Технички упатства за спроведување на оваа од-
лука ќе издава Народната банка на ФНРЈ. 

12) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. п. бр. 328 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

443. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 15 од Уредбата за девизното попување, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ФНРЈ ЌЕ ВРШИ КУПОПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИТЕ 

НА ТЕРМИН 

1) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да им 
продава на стопанските организации девизи на тер-
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мин, како и да купува девизи на термин од овие 
организации. 

Терминските купопродажби на девизи ќе се спро-
ведуваат преку девизните пресметковни места. 

2) Народната банка на ФНРЈ може да продава и 
Купува девизи на термин во вредноста што ќе ја опре-
дели Сојузниот извршен совет. 

3) Терминските купопродажба! на девизи Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе ги врши по курсевите што ќе 
ги договара со интересентите спрема девизната ситу-
ација и тенденцијата на курсевите на девизните пре-
сметковни места. 

4) На термински^ купопродажби, на девизи На-
родната банка на ФНРЈ ќе наплатува покрај вредноста 
по курсот по кој се склучени работите, и ризико-пре-
ми ја, и тоа: 

а) кај терминските продажби на девизи 3% за пе-
риод до три месеци и 1% за секој натамошен започнат 
месец; 

б) кај термински купувачки на девизи 0,50% за 
период до три месеци и ОДО% за секој натамошен за-
почнат месец. 

5) За покритие на негативните курсни разлики по 
терминските купопродажби на девизи Народната банка 
на ФНРЈ првенствено ќе ги употреби позитивните 
разлики и ризико-премиите по овие купопродажба 
како и другите свои приходи од девизното поодување. 

6) Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технички 
упатства за примена на оваа одлука. 

7) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. п. бр. 329 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен со^г 

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

445. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 16 од Уредбата за девизното поодување, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА СТОКОВ-
НИТЕ ПЛАЌАЊА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, УСТА̂  

НОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Државните органи, установите и општествените 

организации можат да набавуваат девизни средства за 
стоковните плаќања во странство само на девизните 
пресметковни места и тоа со посредство на Народната 
банка на ФНРЈ. 

2) Државните органи, установите и општествените 
организации можат да купуваат девизни средства за 
стоковните плаќања во странство и да купуваат стоки 
од увозните претпријатија само во рамките на сред-
ствата одобрени со девизниот план. 

Надлежните седишта на Народната банка на ФНРЈ 
ќе ги извршуваат налозите за купување девизи на 
пресметковното место и налозите за плаќање купе-
ните стоки од увозните претпријатија што ги издаваат 
државните органи, установите и општествените орга-
низации само во рамките на одобрените девизни из-
носи од претходниот став. 

3) Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Наредбата за начинот за 
К.упување и продавање девизни средства од страна) 
на надлештвата, установите и општествените органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/52 и 54/52), 

4) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. п. бр. 331 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совст 

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

444. 

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 
врска со чл. 10 од Уредбата за девизното поодување^ 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ НА ОДДЕЛНИ 
СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО ПРЕСМЕТКОВНО 
МЕСТО, КАКО И ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИ ЗА КОИ 
ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА СЕ НАБАВУВААТ НА ОВИЕ 

СОСТАНОЦИ 

1) На одделни состаноци на̂  девизното пресмет-
ковно место девизните средства ќе ги продава исклу-
чиво Народната банка на ФНРЈ. 

2) Стопанските организации купуваат на одделни 
состаноци на девизното пресметковно место девизни 
средства за плаќање стоки во странство од гранките 
117 (Метало-преработувачка индустрија), 118 (Бродо-
градба) и 119 (Електроиндустрија). 

3) Оваа одлука влегува вр сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. П. бр. 330 
23 декември 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен сосот 

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

446. 

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, во врска 
со чл. 18 од Уредбата за девизното поодување, Соју-
зниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ 
1) Увозниците и извозниците вршат со Народната 

банка на ФНРЈ пресметка на разликата помеѓу цените 
на внатрешниот и -надворешниот пазар (во натамо-
шниот текст: пресметка) за оние видови стоки за кои 
што ќе биде определено тоа во смисла на' точ. 10 од 
оваа одлука. 

2) Пресметката се врши по основните коефициен-
ти и дополнителниот коефициент. 

3) Основните коефициенти по кои што се врши 
пресметката при увозот изнесуваат: 

0,90 1,20 
1,00 1,30 

1,50 
2,00 

а при извозот: 
0,90 1,50 
1,00 1Ј0 
1,10 2,00 
1,30 2,25 

2,50 
3,00 
3,50 
4,00 

2,50 
2,70 
3,00 
3,50 
4,00 
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4) При увозот на оние видови стоки за кон е 
определен основен коефициент поголем од 1,00 (еден), 
увозниците ќе и го уплатуваат на Народната банка на 
ФНРЈ оној износ што се добива кога набавната цена 
наголемена со сите трошоци до границата и изразена 
во динари по соодветниот курс од точ. 5, ќе се по-
множи со определениот основен коефициент намален за 
1 (еден). 

При увозот на оние видови стоки за кои е опре-
делен основен коефициент помал од 1 (еден), увозни-
ците ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ 
оној износ што се добива кога набавната цена, наго-
лемена со сите трошоци до границата и изразена во 
динари по соодветниот курс од точ. 5, ќе се помножи 
со разликата помеѓу коефициентот 1 (еден) и опреде-
лениот основен коефициент. 

5) При пресметката од точ. 4 определениот осно-
вен коефициент се применува: 

а) на фактично платениот курс на девизата по кој 
е набавена оваа на девизното пресметковно место; 

6) на средниот курс на ФНРЈ на девизното пре-
сметковно место за односната девиза на денот на пла-
ќањето, доколку плаќањето е извршено со девизните 
средства остварени со сопствена дејност или од фи-
нансиски заеми; 

в) на терапискиот курс по кој што е девизата на-
бавена на термин; 

г) на средниот курс на ФНРЈ на девизното пре-
сметковно место за односната девиза на денот на склу-
чувањето на договорот, доколку стоката е увезена и 
Пресметката извршена пред дефинитивното плаќање; 
ова важи по правило и за компензационите работи 
доколку за определената компензациона работа не е 
предвидено по-инаку; 

д) на званичниот курс доколку увозот на стоките 
се плаќа од Централниот девизен фонд. 

б) При извозот на оние видови стоки за кои опре-
делениот коефициент е поголем од 1 (еден), извозни-
ците ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ 
оној износ што се добива кога постигнатата цена во 
странство франко југословенската граница изразена во 
динари по званичниот курс, ќе се помножи со опре-
делениот коефициент намален за 1 (еден). 

При извозот на оние видови стоки за кои опреде-
лениот коефициент е помал од 1 (еден), извозниците 
ќе и го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ оној 
износ што се добива кога постигнатата цена во стран-
ство франко југословенската граница, изразена во ди-
нари по граничниот курс, ќе се помножи со разликата 
помеѓу коефициентот 1 (еден) и определениот коефи-
циент. 

7) Дополнителниот коефициент по кој се врши 
пресметката при увозот единствен е и изнесува 2,00 
(два) без намалуваше за 1 (еден). 

Дополнителниот коефициент се применува при уво-
зот на стоки што се платени со девизни средства на-
бавени на девизното пресметковно место по цената 
поголема од двојниот званичен курс. 

Исто така дополнителниот коефициент се приме-
нува при увозот на стоки што се платени со девизни 
средства остварени со сопствена дејност, доколку кур-
сот што се применува при пресметката по основниот 
коефициент е поголем од двојниот званичен курс. 

8) При увозот на стоки за кои се врши пресмет-
ка и по дополнителниот коефициент, увозниците ќе и 
го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ оној из-
нос што се добива кога вишокот во курсот на де-
визата на двојниот званичен курс ќе се помножи со 
дополнителниот коефициент. 

Уплатата од претходниот став се врши при лик-
видацијата (обработката) на заклучницата односно при 
пресметката на разликата во цените, ако се користат за 
тоа плаќање сопствени девизни средства. 

80 За услугите што во нашава земја се вршат за 
странски корисници, како и за услугите, што во стран-

ство се вршат за наши корисници, а за кои ќе биде 
тоа определено во смисла на точ. 10 од оваа одлука, 
ќе се врши пресметка по одредбите од оваа одлука. 

10) Сојузниот извршен совет утврдува со свои ре-
шенија за кои видови стоки и услуги и по кои кое-
фициенти увозниците и извозниците односно корисни-
ците на услугите ќе вршат пресметка со Народната бан-
ка на ФНРЈ. 

11) Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на дефинитивната царинска пријава за изврше-
ниот увоз, да извршат со Народната банка на ФНРЈ 
пресметка и да го уплатат износот што ќе биде утврден 
со таа пресметка. 

12) Извозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за 
дефинитивната пресметка на приспеалата девиза да из-
вршат со Народната банка на ФНРЈ ,пресметка и да го 
уплатат износот што ќе биде утврден со таа пресметка. 

13) Ако увозниците односно извозниците во срокот 
од точ. 11 и 12 не извршат пресметка и уплата, дол-
жни се во корист на сојузниот буџет да уплатат пре-
ку Народната банка на ФНРЈ за секој ден задоцнува-
ње 0,5%о (половина промил) од утврдената разлика. 

Плаќањето на пеналот од претходниот став не ја 
исклучува одговорноста на увозникот односно извоз-
никот по посебните прописи за девизните прекршоци. 

14) Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на дефинитивната царинска пријава за изврше-
ниот увоз да извршат со Народната банка на ФНРЈ 
пресметка за оние увезени стоки за кои имаат право од 
Народната банка на ФНРЈ да ја наплатат утврдената 
разлика. 

15) Извозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на известувањето од Народната банка на ФНРЈ за 
дефинитивната пресметка на приспеалата девиза да из-
вршат со Народната банка на ФНРЈ пресметка за из-
везените стоки за кои имаат право од Народната бан-
ка на ФНРЈ да ја наплатат утврдената разлика. 

16) Во случаите од точ. 14 и 15, Народната банка 
на ФНРЈ е должна во срок од 30 дена по пшемот 
на исправната пресметка да им ја исплати на увозни-
ците односно извозниците разликата утврдена со пре-
сметката. 

Ако Народната банка на ФНРЈ во срокот од прет-
ходниот став не ја исплати утврдената разлика, дол-
жна е на увозниците односно извозниците да им плати 
0,5%о (половина промил) за секој ден задоцнување, 

17) Ако увозниците односно извозниците во случа-
ите од точ. 14 и 15 не извршат со Народната банка на 
ФНРЈ пресметка во срокот предвиден со оваа одлука, 
должни се да уплатат преку Народната банка на ФНРЈ 
за секој ден задоцнување 0,5%о (половина промил)! 
од утврдената разлика во корист на сојузниот буџет, 

18) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да из-
даде технички упатства за извршување на оваа одлука. 

19) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година и ќе се применува на сите стоки што се уве-
зуваат или извезуваат почнувајќи од 1 јануари 1954 
година. 

По исклучок од одредбите од претходниот став 
оваа одлука нема да се применува на стоките што се 
увезуваат по 1 јануари 1954 година под услов да се 
тие платени до 31 декември 1953 година заклучно. 

Р. п. бр. 3 3 2 
23 декември 1953 година \ 

Белград 

Сојузен извршен совет 1. 
Секретар, Потпретседател I 

Вељко Зековиќ, с. в. Едвард Кардељ, с Л 
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447. 

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВРЕМЕНАТА ЗАБРАНА НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ДА КОРИСТАТ СРЕДСТВА ОД 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

СТРАНСТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ 

1) Важноста на Наредбата за времената забрана 
на стопанските претпријатија да користат средства од 
определените фондови за плаќање на странството 
стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52), 
се продолжува додека не се донесе Сојузниот опште-
ствен план за 1954 година, а најдоцна до 31 март 1954 
година. 

2) Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1954 
година. 

Р. п. бр. 334 
23 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

I?ел,ко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

448. 

Врз основа на точ. 10 од Одлуката за пресмету-
вање на разликата во цените при увозот и извозот, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

И ИЗВОЗОТ 
1) Разликата во цените при увозот ќе се пресме-

тува со Народната банка на ФНРЈ за оние производи 
и по оние коефициенти што се назначени во оддел-
ниот список кој е составен дел од ова решение 

2) Разликата во цените при увозот ќе се пресме-
тува на начинот што е предвиден со Одлуката за пре-
сметување разликата во цените при увозот и извозот. 

3) Увозниците на опрема, која се плаќа од Цен-
тралниот девизен фонд, ќе ја пресметуваат разликата 
во цените при увозот, применувајќи при тоа валори-
зацпонен фактор 1,8 на званичниот курс на девизите. 

На пријавата за склучената работа, што ја подне-
суваат во определениот срок до Народната банка на 
ФНРЈ, увозниците се должни да прибават потврда од 
Управата за инвестициона изградба дека се работи за 
увоз на опремата од претходниот став. 

4) Разликата во цените при извозот ќе се пресме-
тува со Народната банка на ФНРЈ за оние производи 
и по оние коефициенти што се назначени во оддел-
ниот список кој е составен дел од ова решение. 

5) Разликата во цените при увозот ќе се пресме-
тува на начинот предвиден со Одлуката за пресмету-
вање разликата во цените при увозот и извозот. 

6) Валоризациониот фактор од точ. 3 на ова ре-
шение ќе се применува на сиот увоз извршен од 1 
јануари 1954 година, без обѕир кога е работата склу-
чена. 

7) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1954 
година, кога престанува да в амси Решението за видо-
вите на стоки и коефициентите за пресметување на 
цените при увозот бр. 1236/52 („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/62), како и Решението за видовите на 

стоки и коефициентите за пресметување на цените при 
извозот бр. 1189/52 („Службен лист на ФНРЈ", бр -
36/52). 

Р. п. бр. 333 
23 декември 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, , 1 

Вељко Зековиќ, с, р. Едвард Кардељ, с. р, ; 

449. 
Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и кен. ; 
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи^ 1 

зација на неговата администрација („Службен лиси ! 
на ФНРЈ", бр. 21/53) Одборот за стопанство на Со- ј 
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДДЕЛНИОТ КРЕДИТ НА СТОПАНСКИТЕ 1 
ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ПОРАДИ ВРЕМЕНИОТ НЕ- I 
ДОСТИГ НА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НЕ МОЖАТ, 

ДА ИМ ОДГОВОРАТ НА СВОИТЕ ОБВРСКИ 

1. Стопанските организации и стопанските уста-, ј 
нови со самостојно финансирање кои не можат дај 
им одговорат на своите обврски поради времениов ј 
недостиг на ликвидни средства, можат за да ГИЈ ј 
намират тие обврски да добијат одделен кредит кај! 1 
Народната банка на ФНРЈ под условите од ова! ј 
решение. ј 

2. Како обврски во смисла на претходната точч ј 
ка се сметаат: I1: 

а) обврските спрема буџетот и општествените 
фондови доколку нивната наплата не може да свѓ 
изврши по одредбите од Решението за времена! 
наплата на обврските на стопанската организација! ј 
спрема буџетите и општествените фондови на то- ј 
вар на нејзините издвоени наменски фондови! ! 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53); 
б) обврските спрема банката по одделните тери ! 

мински кредити и по инвестиционите кредити;. 
в) обврските спрема другите стопански органи^ ; 

задни или приватни лица; и , 
г) обврските спрема работниот колектив за ис-

плата на минимумот на платниот фонд во висина' Ј 
од 89% на просечниот платен фонд. 

За државните стопански претпријатија, дуќани 
и стопански установи со самостојно финансирање,' . 
во поглед на обврските од тон. г) важат одредбите ј 
од Уредбата за обезбедување исплатата на минимум ! 
мот на платниот фонд на стопанските организации^ т 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/53). 
3. Одделниот кредит по одредбите од ова ре-

шение можат стопанските организации и стопан-
ските установи со самостојно финансирање да го , 
добијат само ако од народниот одбор на околијата 
(градот) односно од државниот орган, општестве-
ната итги задружната организација што ги осно-вало 
да прибават гаранција за тој кредит. 

Ова гаранција може да се бара само врз основа , 
на образложен заклучок на работничкиот совет на ' 
стопанската организација (дуќан), од управниот од- ' 
бор на задругата, односно од органите на управу- , 
вањѕто со установата. 

4. Народ,ната банка на ФНРЈ донесува одлука 
за давање одделен кредит на стопанските органи-
зации и стопанските установи со самостојно фи-' ( 



Страна 676 - Број 52 ^^^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 26 декември 1953 

лансирање врз основа на нивното барање кое мора С О Д Р Ж И Н А : 
да биде образложено во поглед на висината и сро- Страна 
хот на кредитот, и врз основа на поднесената га- 430. Одлука за времени стопански мерки до 
р а ц и ј а за бараниот кредит, ценејќи ја при тоа донесувањето на општествените планови 

' кредитната способност на стопанската организација з а 1954 година 645 
; и стопанската установа со самостојно финансирање. 

Ако расположивите средства на давачот на га- 431- Одлука за времено финансирање во пр-
ранцијата не се во сразмера со висината на бара- - з с у г о тримесечје 1954 година 645 

! имот кредит, Банката може да бара стопанската т У р е д б а ^ управување со станбените 1 организација односно стопанската установа со са- зтоади - - ' - / И - - - . . . - - Г 1 Г - 1 646 
постојно финансирање да приб-ави гаранција од 
народната република. 433. Уредба за управување со основните 

5. Ова решение влегува во сила со денот на ' средства на стопанските организации - 652 
Објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". ' , 434. Уредба за девизното школување 659 

Б Р- 1 5 1 2 9 , о е ^ 
-1 некемЕЈж Л^53 година 435- Одлука" за расподелба на приходите за 

Белград времено финансирање на буџетите 661 
Го застапува Претседателот Времена одлука за стопите на амортиза-

л „„ основните средства на стопан-
на Одборот за стопанство Ж т е ^ргЖзации - - - - - - - - 662 

на Сојузниот извршен совет, 
Милентие Поповиќ, с. р. 4 3 7 ' Времена одлука за забрана на извозот и 

в за контингентирање на некои производи 865 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 438 Ѕ Г ! ! Г ^ Г 666 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 439. Одлука за примена на планските инстру-

менти за 1954 година : — - 667 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ - - -

БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 440- Одлука за заклучување на иселувањето 
по буџетите и фондовите за 1953 година 

„Службени лист Народне Републике Боеле и и за премин во 1954 година 668 
"Херцеговине" во бројот 23 од 7 ноември 1953 го-
гашо објавува' 4 4 1 ' 0 Д л У к а ^ формирањето и начинот на 

користењето на средствата од Централ-
Рсшение за измени на стопите на акумулации ниот девизен фонд 671 Јата и фондовите од Законот за општествениот 

слан на НР БиХ за 1953 година; 442. Одлука за определување делот на дезиз-
^ - ките средства што ќе и' го продаваат Список на потврдените кандидатури за избо- ^ ^ ^ ^ ^ и лл " г ч ^ а ј ј ^ а стопанските организации на Народната 

рите за народни пратеници за Републичкиот собор банка на ФНРЈ - - - - - - 1 . - - - А71 
на Народната скупштина на НРБиХ; 

Список на потврдените кандидатури за избо- ^ Одлука за условите под кои Народната 
вите за народни пратеници за Соборот на преизво- банка на ФНРЈ ќе врши купопродажба 
деталите на Народната скупштина на НРБиХ; н а девизите на термин 672 

Програма за испитите за квалификувани и ви- 444. Одлука за продавање девизни средства 
со к окв ал ифику вани работници што се здобиле со од страна на Народната банка на ФНРЈ 
стручна спрема со (практична работа во запирањата на одделни состаноци на девизното цре-
ва текстилната струка; сметковно место, како и за видовите на 

„ , стоки за кои девизното средство се наба-Програма за испитате на квалификувани и ви- т н а ^ состанок 673 
сококвалификувани работници што се здобиле со Ј ^ 
стручна спрема со практична работа во занимањата 445̂  Одлука за купување девизни средства за 
Ш кожарската струка. стоковните плаќања на државните орга-

ни, установите и општествените органи-
зации 673 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 446. Одлука за пресметување разликата во 
СЛОВЕНИЈЕ цените при увозот и извозот 673 

уУрадни лист Народне Реиублике Словенија во 447, Одлука за продолжување важноста на 
бројот 33 од 5 ноември 1953 година објавува: 1 Наредбата за времена забрана на стсоан-

Правилник за здравствениот надзор и хигиена ските претпријатија да користат средства 
с ко - с а.нита р нито мерки во фурните; ОД определените фондови за плаќање на странството стоки и услуги 675 

Наредба за ловостОјот во НР Словенија. 
448. Решение за видовите на стоки и коефи- ' 

Во бројот 39 од 7 ноември 1953 година објавува: цивилите за пресметување на цените при 
Објава на потврдените кандидатури за изби- увозот и извозот 675 

ран^ народни пратеници на Народната скупштина ш Решение за одделниот кредит на стопан 
На ПГ словенија, ските организации кои поради времениот 

Уредба за полагање општи стручни испит на недостиг на ликвидни средства не можат 
лекарите приправници на специјализација. да' над одговорат на своите обврски 675 . - у 
Издавач: „Службен лин да ФНРЈ" - вовинско-издавачка установа Белград, Улица Крал.е вика 
Марка бр. 9. - Директор и одгог.орев уредник Слободан М. Нешови^. УлквзКраљевиЌа Марка бр. 9г 

Печат на Југословенското штамоарско претпријатие, Белград-^ Т 


