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1. 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОГОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1952 ГОДИНА 

Народната скупштина на ФНРЈ, на заедничка сед-
ница «а Сојузното веќе и Венето на народите, одржана 
на 29 декември 1951 година, врз основа иа чл. 3 ст. 2 
и чл. 13 ст. 3 од Правилникот за -работа иа Народната 
скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното 
веќе и на Веќето еа народите а во врска со ЧЈГ. 44 ст. 
2 точ. 12 од Уставот на ФНРЈ, донесува следна 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
I. Се овластува Владата на ФНРЈ времено да го 

извршува, до донесувањето на Законот за општестве-
ниот план на ФНРЈ за 1952 година, сојузниот опште-
ствен план врз основа на Предлогот на општестве-
ниот план на ФНРЈ за 1952 година што го испратила 
Владата до Народната скупштина на 28 декември 1951 
година. 

И. Владата на ФНРЈ ќе го испрати Предлогот на 
општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, согла-
сно на чл. 21 од Законот за планското управување со 
народното стопанство, на мнение и забелешки до на-
родните собранија на народните републики, до работ-
ничките совети на стопанските здруженија, до стопан-
ските комори и до сојузните и републичките органи 
на синдикалните и задружните организации. 

III. Владата на ФНРЈ ќе и го поднесе Предлогот 
на законот за општествениот план на ФНРЈ за 1952 
година на Народната скупштина, односно на одборите 
за стопански план и финансии доволно навремено за 
да може Народната скупштина да го усвои Законот 
за општествениот план на ФНРЈ за 1952 година пред 
нерај на март 1952 година. Со предлогот на законот 
(Владата ќе поднесе и потребна документација како и 
оние м е н и ј а и забелешки од надлежните тела и ор-
ганизации што не ќе ги усвои таа. 

IV. Предлогот на општествениот план на ФНРЈ за 
1952 година треба веднаш да се објави поради негова 
дискусија и јавноста. 

Бр. 391 
30 декември 1951 година 

ѕ Белград 
Потпретседател Претседател 

на Бебето на народите, па Сојузното веќе, 
Митра Митровиќ, е. ip. Владимир Симиќ, е. р. 

2. 
Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОГОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1952 ГОДИНА 

Народната скупштина на ФНРЈ, на заедничка сед-
ница на Сојузното веќе и на Веќето на народите, 
одржана на 29 декември 1951 година, врз основа на 

чл. 3 ст. 2 и чл. 13 ст. 3 од Правилникот за работа на 
Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници 
на Сојузното веќе и на Венето на народите & во врска' 
SO чл. • 44 ст. 2 точ. 12 од Уставот на ФНРЈ, донесува 
следна 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
I. Предлогот на сојузниот буџет за 1952 година 

што и го поднела на Народната скупштина Владата 
на ФНРЈ на 28 декември 1951 година, се упатува на; 
разгледување на одборите за стопански план и фи-
нансии. 

II. Владата на ФНРЈ ќе го испрати до Народната 
скупштина, односно до нејзините одбори за стопански? 
план и финансии, потполниот текст на Предлогот наѓ) 
законот за сојузниот буџет за 1952 година, заедно оси, 
неговите прилози, доволно на време за да може На«^ 
родната скупштина да го претресе и усвои Законот 
за сојузниот буџет за 1952 година најдоцна до крај* 
на март 1952 година. 

III. Народната скупштина времено го одобрува 
буџетот на социјалното осигурување во висина од ' 
71 милијарда 400 милиони динари, кој е приложен калеа« 
анекс кон Предлогот на сојузниот буџет еа 1952 г о -
дина. 

IV. Се овластува Владата на ФНРЈ да може HI 
др ед донесувањето на Законот за сојузниот буџет за' 
1952 година да установи нов систем за финансирање1 

на социјалното осигурување и во врска со тоа да до-
несе соодветни прописи. 

Ако со тие прописи ќе се отстапи од одредбите, 
на постоеќите закони и доколку тие не1 ќе бидат содр-
жани во Предлогот на законот за сојузниот буџеѓ за' 
1952 година, Владата ќе ги поднесе соодветните уредби*) 
на потврда на Народната скупштина на нејзиното 
прво наредно заседание. 

Бр. 392 
30 декември 1951 година 

Белград 
Потпретседател Претседател 

на Бебето на народите, на Сојузното веќе, \ 
Митра Митровиќ, е. до. Владимир Симиќ, е. р» 

3 . 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДА НА УКАЗИТЕ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕ-
МЕТО ПОМЕЃУ IV РЕДОВНО И II ВОНРЕДНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ 
(II СВИКУВАЊЕ), СОГЛАСНО НА ЧЛ. 74, ТОЧ. в, 13 

И 15 ОД УСТАВОТ НА ФНРЈ 
Врз основа на чл. 74 точ. 6, 13 и 15 од Уставот на 

ФНРЈ и чл. 3 и 13 од Правилникот за работа »fa На-
родната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на 

.Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната скуп-
штина на ФНРЈ на својата XII заедничка седница одр-
жана на И вонредно заседание (И свикување) на 28 
Декември 1951 година, донесе одлука која гласи: 
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Се потврдуваат указите што ги донесе Презншу-
мот на Народната скупштина 'На ФНРЈ врз основа на 
чл. 74, точ. 6, 13 и 15 од Уставот иа ФНРЈ во времето 
помеѓу IV редовно и II вонредно заседание на Народ-
ната скупштина« На ФНРЈ (II свикување), и тоа: 

1. Указот зч укинување советите на Владата па 
ФНРЈ: за енергетика и екстракти,виа индустрија, за 
манлшотрадба, за преработувачи индустрија и за гра-
деж1?!! работи и за оснивање Совет за индустрија и 
градежништво на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1742 од 
6 октом Бјр и 1951 година; 

2. Указот за укинување Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ; У, бр. 1743 од б октомври 
1951 година; 

3. Указот за разрешување и назначување МИНИ-
СТРИ на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1744 од 6 октомври 
1951 година; 

4. Указот за именување чтенови на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1745 од 6 октомври 
1951 година; 

5. Указот за разрешување зсменикот на Министе-
рот—Претседател на Советот за енергетика и екстрак-
т а « а индустрија на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1824 од 
20 екг.мери 1951 година; 

6. Указот за разрешување од должност заменикот 
иа Министерот—Претседател на Советот за машино-
гра.дбл на Владата на ФНРЈ; У. бр. 1825 од 20 октом-
ври 1951 година; 

7. Указот за назначување заменик иа Министерот 
—Претседател на Советеот за селско стопанство и шу-
марство на Владата на ФНРЈ; У, бр. 1869 од 27 октом-
ври 1951 година; 

8. Указот за престанок на важноста на Указот за 
формирање области како а дм п н пст р ативн о - т ерих о ри -
јални единици и времените народни одбори на обла-
стите на територијата на НР Србија, Hi? Хрватска, 
Б Р Словенија, НР Македонија и НР Босна и Херце-
говина; У. (ир. 1943 од 7 ноември 1951 година; 

9. Указот за разрешување од должност Директо-
рот на Главната дирекција на речниот сообраќај; У. 
бр. 1991 од 17 ноември 1951 година; 

10. Указот за именување членови на Советот за 
промет со стоки на В та тата на ФНРЈ; У. бр. 2004 од 
19 ноември 1951 година; 

11. Указот за укинување Главната дирекции на 
речниот сообраќај како сојузен орган и нејзиното 
пренесување во надлежност на Владата на НР Србија; 
У, бр, 2028 од 22 ноември 1951 година; 

12. Указот за именување чл!ен на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ; У. бр, 2149 од 15 декември 
1951 година; 

13. Указот за временото финансирање потребите 
на Федеративна Народна Република Југославија во пе-
риодот јануари—март 1952 година; У. бр. 2213 од 24 
декември 1951 година. 

Потпретседател Претседател 
на Веќето на народите, на Сојузното веќе 
Митра Митровиќ, е. р. Владимир Симиќ, е. р. 

4, 

О Д Л У К А 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА КА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДА НА УРЕДБИТЕ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ ДОНЕ-
С К И ВО ВРЕМЕТО ОД IV РЕДОВНО ДО II ВОН-
РЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 

НА ФНРЈ 

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата XIII седница одржана на II вонредно засе-
дание (II свикување) на 29 декември 1951 година и 
Веќето на 'народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата ХИ седница одржана на II вонредно засе-

дание (И свикување) на 29 декември 1951 година в» 
Белград донесоа истоветна одлука која гласи: 

I. 
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата 

на ФНРЈ од 11 октомври 1951 година заклучно до 18 
декември 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот 
за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување 
уредби по прашањата од народното стопанство од 
4 февруари 1916 година, и тоа: 

1) Уредбата за укинување задолжителниот откуп 
на маст и маслиново уље („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/51); 

2) Уредба Ја за изменување на Уредбата за надле-
жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/51); 

3) Уредбата за цените па занаетчиските произво-
ди и услуги („Службен лист па ФНРЈ", бр. 48/51); 

4) Уредбата за арондација на земјиштата на сел-
ско-стснанските добоа и солунските работни задру!и 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/51); 

5) Уредбата за ставање вон сила на Уредбата за 
задолжително држање на добиток и за унапредување 
сточарството нр земјоделските стопанства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/51); 

6) Уредбата за постапката на ликвидација на сто-
панските претпоијатија („Службен лист ца ФНРЈ", бр. 
57/51). 

II. 
Се потврдуваат уредбите што п? донесе Владата 

«а ФНРЈ од 25 октомври 1951 година заклучно до 21 
ноември 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот 
за овластување на Владата на ФНРЈ за воведување 
нов платен систем и други стопански мерки со цел да* 
се подготви новиот плански и финансиски систем од 
2 октомври 1951 година, и тоа: 

1) Уредбата за додатоците на деца („Службе« 
лист на ФНРЈ", б,р. 48/51); 

2) Уредбата за паричната надокнада наместо бо-
нови за трехиана („Службен лист на ФНРЈ", био} 
48/51); 

3) Уредбата за поделба на доб:'.зната на занг ст« 
чистите задруги (,,Ci\ <:;бец лист на ФНРЈ", бр. 52/51). 

По тп р ет е ед ат е л Прет е е д а т ел 
на Венето на нарочите, на Сојузното веќе, 

Митра Митровиќ, е. р. Владимир Симиќ, е. р. 

5, 

У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 лоч. 3 од Законот за Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Основниот закон 
за општествениот придонес и за даноците, што го до-
несоа Сојузното веќе и Веќето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 
29 декември 1951 година, а кој гласи: 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРИДОНЕС И ЗА ДАНОЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествениот придонес и даноците служат за оние 

потреби на општествената заедница, што се подмиру-
ваат, согласно на општествените план о р , преку бу-
џетот. 
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Член 2 
Општествен придонес плаќаат стопанските прет-

пријатија и задругите. 
Обврската за плаќање на општествен'придонес * 

општа. 
Отопите на општествениот придонес се пропорци-

онални. 
Во рамките на една стопанска област општестве-

ниот придонес се плаќа по Истата стопа. 

Член 3 
Данокот го плаќаат граѓаните и правните лица. 
Даночната обврска е општа. 
Даночните стопи по правило се прогресивна 
Видови на даноците можат да се установуваат 

•само со сојузен закон. 

Член 4 
На приходите од работниот однос не се плаќаат 

никакви даноци. 

Член 5 
Ослободување од данокот и давање даночни оле-

снувања може да биде само во случаите и на начинот 
предвиден со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон. 

Владата на ФНРЈ може овластувањето за доне-
сување на овие прописи да го пренесе на владите на 
народните републики. 

Член б 
Стопанските претпријатија и задругите за никакви; 

други цели не можат да ги употребуваат износите 
што се определени за плаќање на општествениот при-
донес и даноците, осем за самостојно ф и н а н с и р а ј 
иа инвестициите предвидени со општествениот план* 

II. ОПШТЕСТВЕН ПРИДОНЕС 

Член 7 
Стопанските претпријатија и задругите се долани 

so својата стопанска дејност да ги остварат износите 
за општествениот придонес. 

Член 8 
Општествениот придонес се плаќа во определен 

»процент според истрошениот фонд на платите. 
Општествениот придонес се пресметува ио стопити 

кои ги определува сојузниот општествен галаб. 

Член 9 
Сите или поодделни стопански претпријатија од 

определена гранка и задругите кои, со* обзир на струк-
турата на производните сили или односите на паза-
рот, имаат подобри услови ја што им обезбедуваат по-
големи приходи од просечните, плаќаат, осем одои 
ствен придонес, и придаден општествен придонес. 

III. ДАНОЦИ 

Член 10 
Видовите на данокот се: 

а) данок на прометот, 
б) данок на екстра добивката, 

данок на вишокот на фондот на платите, 
г) данок на доходот, 
д) данок на наследствата и подароците, 
ѓ) локален данок, 
е) местен самопридонес. 

1) Данок на промет 

Член И 
Данокот па прометот се плаќа на прометот 

поодделни производи и добра и на надокиадата 
поодделни услуги. ; . ! v 

Данокот на прометот се пресметува по пропор-
ционална стопа од постигнатата продавна цена не 
тф&изводите, добрата и услугите. 

Стопата на данокот на прометот може да биде и 
прогресивна, а може да биде изразена и во апсолутен 
износ по единица на мерка на некој производ односна 
група производи или услуги. 

Производите и добрата на чии што промет се пла* 
ќа данок и услугите за чија надокнада се плаќа данак, 
како и отопите на данокот на прометот се определу-
ваат со тарифата на данокот на прометот. 

Член 12 
Даночен обврзник на данокот на прометот е про-

изводителот на производи или продавачот на добра 
односно вршителот иа услуги. 

Со тарифа за данокот на прометот може да се про-
пише данокот на прометот да ГО Плаќа купувачот. 

2) Данок на екстра добивката 

Член 131 
Данокот на екстра добивката го плаќаат стопанските 

претпријатија и задругите на добивката што ја оства-
риле во текот на една година поради -својата исклу-
чително подобра техничка опрема, подобрите природни 
или други услови во однос на поголемиот дел од 
претпријатијата на односната гранка. 

3) Данок на вишокот на фондот на платите 

Член 14 
Ако остварениот фондот на платите на стопан* 

ската организација е поголем од фондот на платите 
погребен за користење на капацитетот определено оЏ 
општествениот план, стопанската организација плаќа 
данок на вишокот на фондот на платите. 

Отопите на данокот на #рџркот на фондот на 
платите по правило се прогресивни. 

4) Данок на доходот 

Член 15 
Данокот на доходот се плаќа! 

а) на приходи од земјата, 
б) на приходи од зградите, 
в) на приходи од приватната дејност, и 
г) на приходи од друг имот и од имотните 

права. 

Член 16 
Даночни обврзници на данокот на доходот cet 

а) селско-етопалските домаќинства, 
б) занаетчиските домаќинства, 
в) домаќинствата со приватни занимања, 
г) домаќинствата од сопствениците на имоти 

односно на имотни права кои донесуваат приходи. 

Член 17 
Даночните обврзници плаќаат данок на доходот 

на приходите остварени на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

Данокот на доходот се пресметува и плаќа во ме-
сното на пребивалиштето, односно седиштето на да-
н с к и о т обврзник. 

Во основата! на данокот на доходот влегуваат 
приходите остварени во годината за која се врши 
О6ј1ог. 

Член 18 
Висината на данокот на доходот се определува по 

правило врз збирот на приходите на даночниов 
на обврзник. 
за Секој приход кој влегува во збирот се утводува 

и искажува одделно. 
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Член 19 
Во основати на данокот иа доход на селско-сто-

ианските домаќинства, на занаетчиските домаќинства 
и иа домаќинствата со други приватни занимања (чл. 
16 точ. а) , б) и в) влегуваат сите приходи иа тие 
^домаќинства, осем приходите од работниот однос. 

Во основата на данокот на доходот на- домаќин-
ствата од сопствениците на имоти и имотни права кои 
донесуваат приходи влегуваат приходите од земја и 
згради и од други имоти и имотни права (чл. 15 точ. 
и), б) и г). 

Член 20 
Отопите на данокот на доходот се утврдуваат 

спрема категориите на обврзниците (чл. 16). 
Категоријата на даночниот обврзник се определува 

/според тоа ко ј вид приходи е претежен во неговите 
јћрлходи на кои плаќа данок на доходот. 
' Отопите за данокот на доходот по правило се 
Прогресивни. 

Во одделни случаи можат да се пропишат про-
порционални даночни стопи или данок во определен 
Јизнос. 

Член 21 
Приходот од земјата се утврдува според површи-

ната на земјата, нејзиниот квалитет (бонитет) и видот 
ира обработката (културата) врз основа на катастарот 
Ј(катастарски чист приход). 

Член 22 
Ако приносот од земјата позначително отстапува 

^ д средниот принос, на подрачјето на целата околија 
•или град, врз основа на прописите донесени за извр-
т у в а њ е »на овој закон, може сразмерно да се намали 
^односно наголеми катастарскиот чист приход за целата 
Кжслчја односно град за таа година. 

Ако се наголеми приносот на даночниот обврзник 
mop ади извршени мелиорации или промена на култу-
рата , катастарскиот чист приход нема да се наголе-
м у в а а може и да се намали за времето кое ќе се 
^определи со прописите донесени за извршување на 
'овој закон. 

Ако поради, невреме се намали позначително 
(Приносот од земјата на даночниот обврзник, ќе се 
Изврши отпис на данокот сразмерно на настанатата 
штета, според прописите што ќе ги донесе Владата на 
ФНРЈ. 

Член 23 
Приходите од згради и приватни дејности, како и 

приходите од имоти и имотни права (чл. 15 точ. б) , 
џ) и г) како што се приходите од рента, камата, па-
тенти, плодоуживање, авторско право и слично, вле-
гуваат во основата на данокот во стварните износи 
Откога ќе се одбијат трошковите што биле потребни за 
остварување на тие приходи. 

Член 24 
Граѓаните и правните лица плаќаат данок на до-

ходот и на приходите што потекнуваат од странство, 
доколку на такви приходи не се плаќа данок во 
•странство. 

5) Данок на наследства и подароци 
Член 25 

Данокот на наследства и подароци го плаќаат гра-
ѓаните и приватните правни лица кои здобиваат 
имот и имотни права со наследство или со легат 
односно со подарок. 

Даночните обврзници плаќаат данок на наследства 
и подароци и на имот и имотни права здобивени со 
наследство или со легат односно подарок во странство 
осем на недвижности ако тој или сличен данок не се 
плаќа во странство. 

Член 26 
Отопите на данокот на наследства и подароци се 

определуваат прогресивно според вредноста на наслед-

ството помеѓу даночниот обврзник и оставителот од-
носно подарокодавачот и според економската сила на 
даночниот обврзник. 

в) Локален данок 

Член 27 
З а задоволување на локалните потреби околи-

ските, градските и општинските народни одбори мо-
жат да воведуваат локален >анок. 

Локалниот данок се обложува во определен про-
цент на данокот на доходот. 

На кои форми на данокот на доходот, за кои по-
треби, под кои услови и во која висина може да се 
воведува локален данок ќе се определи со прописи 
донесени за извршување на овој закон. 

7) Местен самопридонес 

Член 28 
За изградба на определени комунални, здравстве-

ни, социјални и културни објекти, општинскиот и 
градскиот народен одбор, врз основа на заклучокот 
од соборот на избирачите на местото, општината! 
односно градот може да воведе местен самопридо-
нес за поодделно место, за целата општина односно 
градот. 

Со заклучокот од соборот на избирачите односно 
Со одлуката од народниот одбор со која се воведува 
местен самопридонес мора дасе определи неговата цел, 
вкулноит износ, основата и стопати 

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПРИДОНЕС И НА ДАНОЦИТЕ ШТО ГИ ПЛА-
КААТ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗАДРУ-

ГИТЕ 

Член 29 
Стопански!е претпријатија и задругите го пресме-

туваат и уплатуваат општествениот придонес и дано-
кот на вишокот на фондот на платите според месеч-
ната пресметка на исплатените плати на работниците и 
службениците. 

Данокот на прометот и данокот па екстра добив-
ката го пресметуваат и уплатуваат стопанските прет-
пријатија и задругите според извршениот промет 
односно постигнатата екстра добивка«. 

Член 30 
Годишната пресметка (облог) на општествениот 

придонес и на даноците се врши со решение од фи-
нансискиот орган ца околискиот односно градскиот 
народен одбор на чие подрачје се наоѓа стопанското 
претпријатие односно задругата. 

Против решението за годишната пресметка (облог) 
на општествениот придонес и на даноците може да се 
изјави жалба непосредно до повисокиот финансиски 
орган во срок од 15 дена по приемот »на решението. 

Член 31 
Општествениот придонес и даноците ги наплатува 

банката односно финансискиот орган на околискиот, 
односно градскиот народен одбор на чие подрачје се 
наоѓа претпријатието о дно оно задругата. 

Член 32 
Државата има право на првенствена наплата на 

општествениот придонес, на даноците, каматите и на 
паричните казни за даночните прекршоци. 

Член 33 
Повеќе платените износи на општествениот придо-

нес и на даноците ќе се засметаат во отплата на изно-
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сите што доспеваат подоцна за наплата или му се вра-
ќаат на претпријатието односно на задругата по нивно 
барање. 

Член 34 
На износите на општествениот придонес и на да-

ноците што не се платени во пропишаниот срок се 
плаќа камата. 

V. ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ ОД ГРАЃА-
НИТЕ И ОД ПРИВАТНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 35 
Данокот на промет, данокот на доход и данокот 

на подароци ги обложува финансискиот орган: на око-
лискиот односно градскиот народен одбор на чие под-
рачје се врши прометот, односно на чие подрачје ла-
ко чинот обврзник има- свое пребивалишта (седиште), 
имот или други извори на приходи. 

Данокот на наследства го обложува финансискиот 
орган на околискиот односно градскиот народен од-
бор на чие подрачје оставителот имал пребивалиште, 
односно на чие подрачје се води оставниската постап-
ка, а данокот на наследства од странство го обложува 
финансискиот орган на околискиот односно градскиот 
народен одбор на чие подрачје се наоѓа пребивгли-
штето на наследникот. 

За облог на поодделни видови и форми на даноци: 
можат при финансиските органи да се оспорат даноч-
ни комисии, кои ги избира и разрешува народниот 
"одбор. 

Член 36 
Данокот се обложува со решение од финансискиот 

орган или од даночната комисија при финансискиот 
орган на околискиот односно градскиот народен одбор. 

Против решението од финансискиот орган може да 
се изјави жалба непосредно до повисокиот финанси-
ски орган во срок од 15 дена од приемот на реше-
нието. 

Повисоките финансиски органи можат да основаат 
комисии за донесување решенија по жалбите. 

Член 37 
Облогот на локалниот данок и месниот самопри-

донес го врши финансискиот орган на народниот одбор 
кој ги вовел. 

Против решението за облог може да се изјави 
жалба до народниот одбор во срок од 15 дена по при-
емот на решението. 

Член 38 
Данокот се плаќа врз основа на решението за 

облог. 
Додека не се донесе решението за облог, данокот, 

ооем данокот за наследства и подароци се плаќа во 
виц на аконтации според облогот од претходната го-
дина 

Во исклучителни случаи наплатата на аконтаци-
јата може да се врши во износи поголеми или помали 
од данокот од претходната година. 

Член 39 
Редовната и присилната наплата на данокот ја 

врши финансискиот орган на околискиот односно 
градскиот народен одбор преку своите извршни слу-
жбеници. 

Член 40 
На деловите од данокот што не се платени во 

пропишаниот срок се плаќа камата. 
Член 41 

Државата има право на првенствена наплата на 
данокот, на каматите и на паричните казни за даноч-
ни! е прекршоци. 

Член 42 
Од повеќе платениот данок се приеметува во от-

плата на данокот кој доспева подоцна за наплата или 
му се враќа на даночниот обврзник по негово барање. 

VI. КОНТРОЛА НА НАПЛАТАТА НА ОПШТЕС1В|^» 
ниот ПРИДОНЕС и НА Д М О Ц Љ Е 

Член 43 
Финансиските органи вршат контрола на напла-

тата на општествениот придонес и на даноците в о 
границите и на начинот определен со овој закон и е<* 
прописите донесени врз основа на него. 

Во вршењето на контролата над стопанските нрфг* 
прифатија и други даночни обврзници! што се однесува 
до општествениот придонес в данок финансиските ор* 
гани ја испитуваат правилноста на пресметката на из4 
вршениот промет и постигнатиот приход, потоа чи* 
стиот приход и неговата расно де лб а, утрошокот дело!! 
на приходите кој е наменет за инвестиции и резервна 
фондови и навременоста на уплатата на општества* 
илот придонес и данок, 

Член 44 
Во вршењето на контролата над наплатата на 

општествениот придонес и данокот финансиските орч 
гани се овластени да ги прегледаат работните книги^5 

работните и помошните простории и техничките уре*' 
fair, пресметките, 'книговодствените и други документи)? 
од финансиска природа на стопанските претпријатија 
и на други даночни обврзници за да се утврдат приЈј 
ходите односно доходот, прометот и вредно ста на( 
имотот. 

Член 45 
Овластувањата предвидени во чл. 43 и 44 од о в о | 

закон финансиските органи ги имаат и во вршењето! 
на контролата над наплатата на други државни при« 
ходи. 

VII. ДАНОЧНИ ПРЕКРШОЦИ 

Член 46 
| --паното лице или поодделно лице должно е на 

државните финансиски органи да им ги даде податок 
ците за елементите врз основа на кои може да cei 
определи општествениот придонес и данокот како И 
податоци за општествениот придонес односно за да,« 
кокот на друго правно лице или поодделно лице,, 
доколку е таа должност предвидена -со овој закон или 
со прописите донесени врз основа на него. 

Член 47 
Правното лице или поодделно лице кое врз оснсн 

ва на овој закон или на прописите донесени врз осно-
ва на овој закон е должно на државните финансиски 
органи да им поднесе пријава или податоци за својо*, 
општествен придонес односно за данокот или за оп* 
штествениот придонес односно за данокот на друго« 
правно лице или поодделно лице, па оваа пријава или 
податоците не ќе ги поднесе во пропишаниот срок или 
не се одзове на покана од финансискиот орган да ги) 
даде споменатите податоци, ќе се казни со .парична 
казна до 25.000 динари или во определен процент од 
обложениот општествен придонес односно данок нај-
многу до 25.000 динари, а во потешки случаи со па-
рична казна до 100.000 динари. 

Член 48 
Правното лице или поодделно лице кое му спречи 

на овластениот финансиски службеник да изврши пре:-
гледување на неговите работни книги и други евиден? 
цин и работни простории поради пресметувањето н^ 
општествениот придонес односно данокот, ќе се каУ 
ани со парична каша до 50.000 динари. 

Член 49 
За прекршоците од чл. 47 на овој закон ќе се 

ани со парична казна до 10.000 динари и о д г о в о р н о ј 
службено лице или друго одговорно лице кое го стб}-
рило прекршокот работејќи од името на правното 
лице. 
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Со иста казна ќе се казни и одговорното службе-
но .лице иа н&родниот одбор кое Што не го упрети 
во пропишаниот срок приходот Наплатен во корист на 
Определениот буџет. 

VIII. ЗАСТАРЕНОСТ 

Член 50 
Правото на пресметување на општествениот при-

донес и на пресметување односно облогот на дано-
кот, како и правото на изречување казна ва прекр-
шок застарува за 5 години по свршувањето на годи-
ната за која требело да се изврши пресметувањето и 
облогот, односно во која прекршокот е сторен. 

Правото на наплата на општествениот придонес и 
да данокот како и правото на наплата на казната по-
ради прекршок застарува за 5 години по свршувањето 
на годината во која требело да се изврши наплатата. 

Правото на стопанските претпријатија и на други 
даночни обврзници на враќање платените износи на 
име општествениот придонес, данок, камата и парична 
казна поради прекршок, кои не треб ело да ги платат, 
Застарува за пет години по свршувањето на годината 
во која е извршена наплатата. 

Член 51 
Текот на застареноста на правото за пресмету-

вање општествениот придонес и ш пресметување од-
носно за облог на данокот и правото за изречување 
кг-знл поради прекршок, се прекинува со секое слу-
жбено дејство од надлежниот државен орган извр-
шено со цел за пресметување или облог, односно со 
цел за донесување решение за прекршокот. 

Текот на застареноста -на правото за наплата на 
општествениот придонес и на данокот, како и на пра-
вото за наплата на казната поради прекршок се пре-
кинува со секое службено дејство од надлежниот др-
жавен орган извршено со цел за наплата. 

Текот на застареноста на правото за враќање на 
^долгуваниот платен општествен' придонес, данок, ка-
мати и парична казна поради прекршок се прекинува 
со секое дејство на стопанството претпријатие одно-
сно на даночниот обврзник преземено кај надлежниот 
државен орган со цел тоа да се врати. 

Член 52 
Правосилно решение за пресметување на опште-

ствениот придонес и за пресметување односно облог 
на данокот може да се измени во срок од 3 години 
по неговата правосилност ако во пресметката или 
облогот се утврди грешка или ќе се разберат до-
полнително факти или докази кои не биле порано по-
з н а т а а кон глијаат на донесувањето на решението. 

Изменувањето на решение за пресметување одно-
сно облог го донесува, по сопствена иницијатива или 
rfo барање од странката, органот што го донел реше-
нието во прв степен. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Земјоделските задруги чие работење не е уредено 

по стопанска сметка ќе плаќаат данок на доход. 

Член 54 
Владата на ФНРЈ и владата на народната репу-

блика ќе основаат одделни комисии што ќе ја испи-
таат состојбата на катастарот на земјата, ќе извршат 
поправки и дополненија на катастарските податоци, ќе 
го пресметаат новиот катастарски чист приход и ќе 
востановат катастар на подрачјето на ш е не постои. 

Член 55 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за даноците („Службен лист на 
ФНРЈ'' f v l(Yr;/W, уако И -РУИ'- ' г — , - —-РЧИ 

врз основа на него што му се спротивни на овој 
закон. 

Уредбата за данокот на прометот на производи, 
Уредбата од данокот на доходот, Уредбата за данокот 
на наследствата Ц подароците и прописите на народ-
ните републики за месниот самопридонес остануваат 
во сила додека Владата на ФНРЈ односно владата на 
народната република не донесе соодветни нови про« 
либи. 

Член 56 
За да се извршат одредбите од овој закон се 

овластува Владата на ФНРЈ да донесе: 
а) прописи за општествениот придонес и за не-

говата употреба за извртување на инвестициите пред-
видени со општествениот план, 

б) прописи за ослободување од данокот, за да-
вање даночни олесненија и отпиен на данокот, 

в) тарифа на данокот на прометот, 
г) прописи за данокот на екстра добивката, за 

данокот На вишокот на фондот на платите, за данокот 
ф доходот, за даноците на наследствата и подароците 
ќ за локалниот данок, како и за даночните стопи, 

д) прописи за утврдување на катастарскиот 
чист приход и за одржување катастарот на земји-
штето, 

ѓ) прописи за принудна наплата на општестве-
ниот придонес и на данокот, и за трошковне на при-
нудна наплата, 

е) прописи за каматната стопа ненавремена 
платениот општествен придонес и данок. 

Прописи за месниот самопридонес донесува вла-
дата на народната република. 

Член 57 
Министерот на финансиите на ФНРЈ може поод-

делни стопански претпријатија, на предлог од мини-
с ^ р о т на финансиите на народната; република, делум 
или во целост да ги ослободи од плаќањето данок на 
прометот. 

Начинот на пресметувањето и сроковите за упла-
ту на општествениот придонес, на даноците, локал-
и т е даноци и други државни приходи го пропишува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. Ова овластување 
што се однесува до наплатата на аконтацијата на да-
нокот на доходот Министерот на финансиите на ФНРЈ 
може да го пренесе на министерот на финансиите на 
^ р о д н а т а република. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ може да о-
предели контролата на пресметувањето и уплатата и 
годишното пресметување на општествениот придо-
нес и на данокот tea стопанските претпријатија под 
стопанска, управа на државните органи што имаат свои 
финансиски органи, да ја вршат тие финансиски ор-
гани. 

Министерот на финансиите на народната републи-
ка може да определи поодделни претпријатија, ос ем 
претпријатијата од претходниот став, на кои што го-
дишното пресметување на општествениот придонес и 
на данокот ќе им го врши министерството на финан-
сиите на народната република. 

Член- 58 
Со цел да се одбегне двојно оданочување, да се 

обезбеди началото на взајимноста, правната заштита 
и правната помош, како и со цел да се применат ре-
торзивни мерки, Министерот на финансиите на ФНРЈ 
може да донесува потребни прописи. 

Член 59 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1952 

година. 
У. бр. 2268 

29 декември 1951 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. f 
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У К А З 

Брз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот, 
а во врска со чл. 6 точ. 8 од Законот за Президиумот 
,на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
ма дополнување на Законот за орденпте и медалите 
на Федеративна Наротнз Република Југославија, што 
•го донесоа Сојузното веќе и Венето на народите на 
Народната скупштина на ФШЈЈ на с в о т е седници од 
29 декември 1951 година, а кој и з е т 

З А Н О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРДЕН ИТЕ И 
МЕДАЛИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
После членот 3 од Законот за ордените и меда-

лите на Федеративна Народна Република Југославија 
се додава нов член кој гласи: 

„Член 3-а 
Покрај ордените и медалите споменати БО членот 3 

од овој закон се воведуваат: 
1) Орден Бојно знаме; 
2) Орден Народна армија I, II и Ш ред; 
3) Орден за војнички заслуги I, II и III ред; 
4) Медал за војнички заслуги; и 
5) Медал за војнички врлини. 
Орденот Бојно знаме им се доделува на воените 

•старешини кои во текот на војната ќе покажат нарочна 
храброст, самопожртнување и умешност во команду-
вањето и пожртвувана работа за изградбата, зајакну-
вањето и оспособувањето на оружаннте сили на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Орденот Народи: армија I, II и Ш ред се доделува 
за нарочни заслуги постигнати во изградбата и јакне-
њето на оружани! е СЈ ли на ФНРЈ, или за нарочни 
успеси постигнати во раководењето со воените еди-
ници, во нивното зајакнување и оспособување за 
одбрана на независноста на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Орденот за војнички заслуги Т, И и Ш ред и Ме-
далот за војнички заслуги се доделуваат за постигна-
ти успеси во нарочно!о заложување и истакнување 
во работата. 

Медалот за војнички врлини се доделува за бес-
прекорно вршење на должноста и примерни војнички 
обио ски," 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
. Република Југославија." 

У. бр. 2270 
29 декември 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

7 . 

У К А З 

Врз основа на членот 74 точ. 6 од Устаип 
а во врска со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумог на На-
родната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за 
изменување членот 15 од Законот за Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, што го донесоа Сојузното веќе и 
Венето на изродите на Народната скуп шиша на ФНРЈ 
-на споите седници од ТЈ декември 1951 гом:.:а а кој 
гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУ ВАЊЕ ЧЛЕНОТ 15 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
II РЕ ЗИ ДИ УМ О Т КА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 

Во членот 15 од Законот за Ппезидпумот на На-
родната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија ставот 2 се менува и гласи: 

„Врховната сметковна комисија ќе врши коч>рола 
на извршувањето на буџетот и општествениот план на 
Федеративна Народна Република Југославија и други 
права што ќе и' ги определи Президиумот". 

Член 2 ^ 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 2241 
31 декември 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Преведеле \ 
Миле Перуничић, е. р. др Иван РкЗар, е. р. 

8. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 

со чл. 6 точ, 6 од Законот за Презнднумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за 
спроведување избори на работничките совети на сто-
панските претпријатија што го донесоа Сојузното весе 
и Веќето на народите на Народната скупштина ма 
ФНРЈ на своите седници од 29 декември 1951 година, 
а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ НА РАБОТНИЧКИТЕ 
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 

Изборите на работничките совети на стопанските 
претпријатија се вршат во сите стопански претприја-
тија -согласно на одредбите од Основниот закон за 
управување со државните стопански претпријатија и 
со повисоките стопански здруженија от е i п г и а на 
работните колективи, при следните отстапувања. 
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а) за членови на работничкиот совет се сметаат 
избрани кандидатите предложени на потврдените кан-
дидатски листи што добиле најголем број гласови, без 
обѕир на која листа се наоѓаат, 

б) со изборите за работнички совет раководи 
изборна комисија избрана од работничкиот селвет од 
фејѓот на работниците и службениците на претприја-
тието. 

Член 2 
Се овластува Владата на ФНРЈ во соработка со 

Централното веќе на Сојузов на синдикатите на Ју-
гославија да донесе поблиски одредби за избирање 
на работничките совети и на управните одбори на 
•стопанските претпријатија и стопанските здруженија. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 2269 
29 декември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

9. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
Владата на ФНРЈ за воведување нов платен систем 
и други; стопански мерки со цел да се подготви новиот 
атлански и финансиски систем, Владата на ФНРЈ, 

/шо .предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА ТРОШКОВНЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА И 

РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Стопанските претпријатија што -се занимаваат со 

индустриска и рударска дејност ќе ги предвидуваат 
своите трошкови и ќе ги вршат калкулациите на поод-
делни производи (услуги) и .пресметка на трошковне 
на вкупното производство врз основа на одредбите од 
оваа уредба. 

Член 2 
Материјалот и услугите се пресметуваат во калку-

лациите по набавките цени. 
Под набавни цени се подразбираат пропишаните 

(определените) цени или' доколку такви цени не се 
определени, пазарните цени. 

Платите што влегуваат во цената на чинењето се 
пресметуваат по прописите што постојат за платите, 
наголемени за паричната надокнада наместо боновите 
за прехрана, како и за паричната надокнада наместо 
индустриските бонови што ги набавува претпријатието 
од Народната банка на ФНРЈ. 

Член 3 
Стопанските претпријатија се должни да ја оства-

рат амортизацијата во вкупниот износ што ќе им го 
определи надлежниот стопанско-улравен орган односно 
стопанско^ здружение (маса на амортизацијата). 

Процентот на амортизацијата за поодделни про-
изводи односно пролазотството нз. поодделни погони 
се пресметува од односот на задолжението за масата 

на амортизацијата и, по правило, платите на изработ-
ката (чл. 4 точ. 2 од оваа уредба), за една година. 

Претпријатието е должно да го калкулира во це* 
ната на поодделни производи односно трошкови на 
производството на поодделни погони износот пресметан: 
врз основа на процентот од претходниот став, и тоа 
до остварувањето на масата на амортизацијата. 

Член 4 
Задолжителни елементи на калкулацијата на тро-

шковите, како за поодделни производи така и за. пре-
сметувањето на трошковните на производството на 
поодделни погони како и на вкупното производство на 
претпријатието се: 

1) Материјал за изработка 
2) Плати на изработката 
3) Амортизација 
4) Погонска режија 
5) Управно-продавна режија 
I. Цена на чинењето 
6) Акумулација и фондови 
И. Предвидена (калкулатив-на) продавна цена. 

Член 5 
Стопанско™ претпријатие ги продава своите про* 

изводи по пазарните цени, доколку цените иа произво-
дите (услугите) не се пропишани (определени). 

Член 6 
Под акумулација и фондови во калкулацијата на 

предвидената продавна цена се подразбираат опште-
ствениот придонес, придадениот општествен придонес, 
данокот на промет, како и предвидената добивка на 
претпријатието. 

Од износот на акумулацијата и ка фондовите прет-
пријатието го исплатува најнапред општествниот при-
донес, предадениот општествен придонес, како и да-
нокот на промет доколку е пропишан за поодделни 
производи. 

Одвишокот на средствата откога ќе се подмират 
обврските од претходниот став подлежува на оданочу-
вање со данок на екстра добивката. 

Остатокот на средствата се употребува за форми-
рање на фондот на сопствените инвестиции и на ре-
зервниот Фонд, како и за наголемување фондот на 
платите според посебните прописи. 

•Износот за наголемување фондот на платите под* 
лежува на одделно оданочување. 

Данокот на промет ќе се пресметува само во слу«* 
чај ако се состава калкулација на цените на пооддел-
ни производи и ако е пропишан за тие производи 
данокот на промет. Во случај на пресметување тро-
ш к о в н е на производството на поодделни погони како 
и вкупното производство на претпријатието, ќе се 
примени само стоката на акумулацијата и на фондо-
вите. 

Член 7 
Стопанското претпријатие ги врши задолжителните: 

инвестиции определени со општествениот план од де-
лот на средствата на општествениот придонес и дано-
кот, како и од дотациите од буџетот доколку е опре-
делена дотација. 

Средствата на амортизациониот Фонд можат да се 
користат и за задолжителни инвестиции пб посебните 
прописи. 

Делот од средствата на општествениот придонес 
и данокот за самостојно финансирање на овие инве-
стиции се определува со посебни прописи. 

Член 8 
Фондот на платите стопанското претпријатие го 

пресметува според платите определени по прописите 
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што постојат, сразмерно со обврските на оретцрија* 
тието што произлегуваат од општествениот план, пр®* 
држувајќи се кон нормативите на работната сила. 

Под фонд на платите во смисла на овој член се 
подразбира онаа плата на работниците и службениците 
која влегува во цената на чинењето (чл, 4 на оваа 
уредба). 

Член 9 

Во средствата на акумулацијата и фондовите на 
претпријатието влегуваат и вонредните приходи. 

Вонредните расходи се исплатуваат, по правило«, 
од -средствата на акумулацијата и фондовите со кои 
претпријатието самостојно располага. 

Член 10 
Средствата на акумулацијата и фондовите на прет* 

пријатието што ќе преостанат по подмирувањето на 
општествениот придонес, придадениот општествен при-
донес и данокот на екстра добивка можат да се кори-' 
стат за сопствени инвестиции, за резервниот фонд и за 
наголемување фондот на платите дури по донесува-
њето на прописите за расподелбата на овие средства. 

Член И 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да издава напатствија за применување на оваа уредба. 
Надлежните претседатели на советите на Владата 

на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, ќе ги пропишат задолжителните калкулации 
на трошковне. за други стопански гранки односно 
дејности. 

Се овластува Сојузниот завод за статистика и еви-
денција да пропише, во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, да се испраќаат податоците што 
се потребни за евиденција и статистика вон поглед на 
к?л'кулацијата и пресметувањето на трошковне . 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1952 

година. 
29 декември 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

10. 
Врз основа на членот 1 од Законот за 'овласту-

вање Владата на ФНРЈ за воведување нов платен си-
стем и други стопански мерки со цел да се подготви 
новиот плански и финансиски систем Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ ИЗДАВАЊЕТО НА БОНОВИ ПРИ 
ОТКУПОТ НА СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

Член 1 
Од 1 јануари 1952 година при купувањето на 

странските средства за плаќање нема да се издаваат, 
осем динарската противвредност, бонови што давале 
право за купување стоки и плаќање услуги со попуст 
од продавните цепи на мало. 

Член 2 :: • 
Боновите што се издадени до 1 јануари 1952 го-

дина врз основа на Уредбата за издавање бонови за 
купување стоки по пониските единствени цени за откуп 
на слободни девизи и валути („Службен лист ѕна 
ФНРЈ", бр. 62/48) како и други прописи донесени вр^ 
оснопа на оваа уредба, остануваат и натаму во цирку-
лација и можат да се употребат за купување стоки 
или за плаќање услуги со предвидениот попуст. 

Член 3 
Туристичките бонови издадени врз основа на Ре-

шението за плаќање услуги и за купување стоки на 
туристички бонови од страна на странските патници 
и туристи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/51) не ќе 
можат почнувајќи од 15 јануари 1952 година да се 
употребат за купување стоки нити за плаќање услуги. 

^искористените туристички бонови имателите мо-
жат да и ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ 
др 31 јануари 1952 година поради наплата на нив-
ната вредност. 

Трговските, угостителските и други претпријатија 
како и установите што примиле туристички бонови за 
продадени стоки или услуги, должни се најдоцна до 
31 јануари 1952 година да и ги поднесат на Народ-
ната банка на ФНРЈ овие бонови на правдање во сми-
сла на досегашните прописи. 

После 31 јануари 1952 година туристичките бонови, 
престануваат да важат и по нив нема да се исплатува 
никаков регрес. 

Член 4 
Се ставаат вон сила Уредбата за издавање основи 

за купување стоки по пониските единствени цени за 
откуп слободни девизи и валути и Решението за пла-
ќање услуги и купување стоки на туристички бонови 
од страна на странските патници и туристи, како и сите 
прописи што се донесени врз основа на споменатата 
уредба и решение. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1952 

година. 

29 декември , 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ, 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ. 
Милентије Поповиќ, е. р. 

И . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на по-
морство™ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВИ НА ПОМОРСКИ ОБЛАСТИ 

Член 1 
Во ресорот на поморското се осниваат, како те-

риторијални извршни и управни органи на Министер-
ството на поморското на ФНРЈ: 

Управа на Поморската област на Северниот Ја-
дран со седиште во Ријека; 

Управа на Поморската област на Средниот Јадран 
со седиште во Сплит; и 
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Управа на Поморската област на Јужниот Јадран 
«10 седиште во Котор. 

Член 2 
Сите управни работи во областа на поморство™ 

кои биле до денот на влегувањето во оила на оваа 
уредба во надлежност на дирекциите на луките на Се-
верниот, Средниот и Јужниот Јадран се пренесувзат 
ѕво надлежност на поморските области на Северниот, 
Средниот и Јужниот Јадран. 

Внатрешната организација и територијалната над-
лежност на управата на поморските области ја опре-
делува Министерот на поморство^ на ФНРЈ во со-
гласност со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 3 
Управите на поморските области, како територи-

јални органи на поморската управа се грижат, непо-
средно или преку дупките каиетапии и дупките испо-
стави како свои подредени органи, за сигурноста на 

4 {поморскиот сообраќај и пловидбата по море, за редот 
и устројство™ во луките, на бродовите во луките и 

( ла крајбрежното море на ФНРЈ, за правилното функ-
ц и о н и с а њ е на поморската расвета и балисажиите зна-

ци во 'Крајбрежното море на ФНРЈ, како и за заштита 
! ка човешките животи на море. 

Чаен 4 

На чело на управата на поморската област е на-
челник. 

Член 5 

Секоја управа па поморската област има своја 
мредсметка која влегува во состав на пресметката на 
'Министерството на поморството на ФНРЈ. 

Член 6 
Дирекциите на дукате на Северниот, Средниот и 

Јужниот Јадран ќе им ги отстапат на односните упра-
ви на поморските области сите основни средства, ин-
вентар и материјал што служат за поморско-управна 
служба. 

Член 7 
Дирекциите на лупите на Северниот, Средниот и 

Јужниот Јадран основани со Уредбата од 19 април 
1949 година стануваат државни стопански претпри-
јатија. 

Член 8. 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

ќе донесува Министерот на поморското на ФНРЈ. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да в дан Уредбата за оснивање дирекции 
на лу ките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/49). 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила па 1 јануари 1952 

година. 
1 јануари 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на поморство™ на ФНРЈ, 
Макс Бане, е. р. 

Вгорник, 1 јануари 1952 

12. ^ А & 4 ^ 

Врз основа на Резолуцијата од Народната скупшти-
на на ФНРЈ за овластување на Владата на ФНРЈ за 
•спроведување поставки и мерки предвидени во Пред-
логот на општествениот план на ФНРЈ за 1952 година, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Влачара 
на ФНРЈ и од Министерот на фпн гл гсп пт е на Ф1ГЛ<, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО 

I ТРИМЕСЕЧЈЕ 1952 ГОДИНА 

1. Во I тримесечје 1952 година ќе се финансираат 
само градежните објекти по line;' то тот на општестве-
ниот план на ФНРЈ за 1952 година, како и рударските 
инвестициони градби и одржувањето на градежните 
објекти од амортизациониот фонд, 

2. Финансирањето на инвестициите во 1952 годила 
се врши преку Државната инвестициона банка па ФНРЈ. 

3. Напатствие за начинот па финансирањето и 
плаќањето на инвестициите во 1952 година ќе донесе 
Министерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Владата 
на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата па ФНРЈ. 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1952 
година. 

Бр. 1 
1 јануари 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Ти го, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
Министер на финансиите па ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

13. 
Врз основа на Резолуцијата од Народната ску-

пштина на ФНРЈ за овластување Владата иа ФКР1 за 
спроведување поставки и мерки предвидени во Пред-
логот на општествениот итам на ФНРЈ за 1952 година, 
Владата иа ФНРЈ, по предлог од Министерот на Фи-
нансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНИТЕ СТОПИ, ПРЕСМЕТКАТА И УПЛАТАТА 

НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ 

1) Државните стопански претпријатија, задругите, 
задружните стопански претпријатија и стопанските 
претпријатија на општествените организации должни 
се, почнувајќи од 1 јануари 1952 година додека не се 
донесат прописи за општествениот придонес, данокот 
на промет, данокот на екстра добивка и данокот на ви-
шок на фондот на платите, да ја пресметуваат и упла-
туваат акумулацијата и фондовите по стопите од 
Времената тарифа за стопите на акумулацијата и фон-
довите која е составен дел од ова решение. 

2) Земјоделските задруги нема да ја п р е с м е т а а т 
и уплатуваат акумулацијата и фондовите по ова ре-
тенис додека не се донесе одделна решение. 



Вторник, 1 јануари 1952 , СЛУЖБЕН Л И С Т НА ФНРЈ Број 1 - С т р а н а И 

Занаетчиските задруги ќе ја пресметуваат и упла-
туваат акумулацијата и фондовите ио етопата што е 
Определена за државните занаетчиски претпријатија1. 

Стопанските претпријатија на здруженијата на 
слепите и на глувонемите не се должни ца ја упла-
туваат акумулацијата и фондовите по ова решение. 

3) Износот на акумулацијата и на фондовите се 
пресметува со применувањето на соодветната стопа 
•рд Времената тарифа »за отопите на акумулацијата и 
фондовите на потрошениот фонд на платите. 

"Ако едно стопанско претпријатие произведува 
(разни производи кои се предвидени во Времената та-
рифа за стопите на акумулацијата и фондовите во 
»повеќе производни групации (погони), ќе ја пресмету-
ваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите по л о -
пата што е определена за претежната дејност на до-
тично™ претпријатие. По исклучени^, претпријатијата 
со одделно организирани погони (комбинати) ќе ја 
пресметуваат и уплатуваат акумулацијата и фондовите 
одделно по стоките што се определени за поодделни 
погони во Времената тарифа, со тоа што акумулацијата 
и фондовите на платите на управно-продавната режија 
да се пресметуваат и уплатуваат по стопата која е 
•определена за погонот што е претежен во дотичниот 
комбинат. 

4) Стопанските претпријатија и задругите должни 
се да ги уплатуваат пресметаните износи на акумулаци-
јата и фондовите на своја одделна сметка на акумула-
цијата и фондавите кај Народната банка на ФНРЈ 
'односно кај друга банка при која се води нивната 
текуќа сметка, и тоа при секое подигање на готови-
ната за исплата на платите на работниците и службе-
нициве. " 

5) Истовремено со уплатата на акумулацијата и 
фондовите стопанските претпријатија и задругите се 
должни да и издаваат на банката вирмански налози 
на терет на нивната сметка на акумулацијата и фондо-
вите^ да ги книжи во корист на определените сметки 
на "основниот општествен придонес, на придадениот 
»општествен придонес и придонесот за социјално оси-
гурување износите што ќе се добијат со применува-
f££To "на 'определените стопи на потрошениот фонд на 
иштите, со тоа што износот на придонесот за соци-
јално осигурување да се пресметува по станата од 45ff'o 
бд фондот на платите, а основниот општествен при-
донес по стопат^ определена во Времената тарифа 'за 
отопитена акумулацијата и фондовите намалена за 
'45 (̂т. е, намалена за стопата на придонесот за соци-
јално осигурување). 

6) Со износите на акумулацијата и фондовите кои 
се уплатени кај банката за сметка на акумулацијата и 
фондовите, претпријатијата и задругите не можат да 
располагаат за други цели осем за целта на уплатата 
на основниот и придадевпот општествен придонес и 
(Придонесот за социјално осигурување се додека не се 
изврши на терет на истата сметка пресметување и 
уплата на данокот на промет, данокот на екстиа добив-
ка и данокот на вишокот на фондот на платите по 
прописите што ќе се донесат. 

7) Стопанските претпријатија и задругите нема да 
ја плаќаат првата и втората разлика во полната цена 
fia чинењето односно првата и втората разлика во 
(платите од 1 јануари 1952 година на платите што се 
однесуваат до периодот од 1 јануари 1952 година па 
натаму. На платите што се однесуваат на периодот 
до 31 декември 1951 година нема да се пресметуваат 
Акумулацијата и фондовите по ова решение, туку ќе се 
пресмета и уплати првата и втората разлика. 

Земјоделските задруги ќе го пресметуваат и упла-
туваат само придонесот ѕа социјално осигурување по 
•стопата од 45% од фондот на платите на оние лина 
што се во работен однос спрема задругата. 

3) Членовите па задругите кои се должни по ова 
решени© да ја пресметуваат и уплатуваат акумулаци-
јата и фондовите (со придонесот за социјално осигу-
рување), социјално се осигурани и во поглед на до-

датоците за деца од 1 јануари 1952 година исто како 
работниците и службениците. 

9) Поблиски прописи за извршувањето на ова 
решение ќе донесува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

10) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 24935 
1 јануари 1952 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

14. 
Врз основа на чл. 57 од -Законот за општествен 

ниот придонес и за даноците издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УПЛАТА НА .ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ БУЏЕТСКИ 
ПРИХОДИ НА СМЕТКИТЕ ПРИ НАРОДНАТА БАНКА 

НА ФНРЈ 

I. Основен општествен придонес 
Основниот општествен придонес ќе се уплатува 

во 1952 година при Н^ппдната банка на ФНРЈ на-
следните сметки: 

1)^на сметката ^ Р ^ Ј ј ^ Д Н Ш ^ Т - Ш ^ 

~тл~2)''на ^мГтката бр. ЗТ150 основен опип ес гвен 
придонес од задружните ^рѓанизацни,/ 

3) на сметката бр. 80Ш5"0 — основен општествен 
придонес од стопанските претпријатија на општестве-
ните организации, и 

4) на сметката бр. 800350 — камата на општестве-
ниот придонес. 

Пред броѕееите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот број на онаа филијала на Народ-
ната банка на ФНРЈ при која се врши уплата. 

II. Придаден општествен придонес 
Придадениот општествен придонес ќе се уплатува 

во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ на 
следните сметки: 

^ с м е т к а т а бр. 800051 — пр ида ден општествен 
при,донеГ^од""!^ж1внт1ге cTcmaKcjg^^ 

2)"на* сметката бр. 800151 — наддаден општествен 
придонес од задружните организации, 

3) на сметката бр. 800251 — предаден општествен 
придонес од стопанските претпријатија на општестве-
ните организации, 

4) каматата на ненавремен платен придадеч оп-
штествен придонес ќе се уплатува во 1952 година при 
Народната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800350 — 
камата на општествениот придонес. 

Пред броевите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот број на онаа филијала на Народ-
ната банка ка« ФНРЈ при која се врши уплата. 

III. Данок на екстра добивката 
Данокот на екстра добивката стопанските претпри-

јатија. и задругите ќе го уплатуваат во 1952 година 
при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки: 
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1) на сметката бр. 800052 — давдк иа екстра до-
бивката иа државните стопански претпријатија, 

2) на сметк|ата бр. 800152 — дамок на екстра до-
бивката на задружните организации, 

3) »а сметката бр. 800252 — данок на екстра до-
бивката на стопанските претпријатија на општестве-
ните организации, и 

4) на сметката бр. 800352 — камата на данокот на 
екстра добивката. 

Пред броевите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот бро ј на онаа филијала на Народ-
ната банка на ФНРЈ при која се врши уплата 

IV. Данок на одвишокот на фондот на платите 

Данокот на одвишокот на фондот на платите на 
стопанските претпријатија и на задругите ќе се упла-
тува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ 
на гл е дните сметки: 

1) на сметката бр. 800053 — данок на одвишокот 
на фондот на платите на државните1 стопански прет-
пријатија, 

2) на сметката бр. 800153 — данок на одвишскот 
Па фондот на платите на задругите, 

3) на сметката бр. 800253 — данок на одвишок от 
на фондот на платите на стопанските претпријатија на 
општествените организации, 

4) иа- сметката бр. 800353 — камата на данокот на 
одви шокот на ф онд от на платите. 

Пред броевите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот број на онаа филијала на Народ-
ната банка на ФНРЈ при која се врши уплата, 

V, Данок на прометот 
Данокот на промет ќе се уплатува во 1952 година 

при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки: 
1) на сметката бр. 800054 — данок , на прометот 

од државните*,ст претпријатија, 
2) на сметката бр. 800154 — данок на прометот 

од задружните организации, 
3) на сметка бр. 800254 — данок на прометот о д 

стопанските претпријатија на општествените органи-
зации, 

4) на сметката бр. 800354 — данок на прометот 
од приватните обврзници, 

5) на сметката бр. 800454 — данок на прометот 
од даночните вредно е чи ци, 

6) на сметката бр. 800554 — данок на прометот 
на природно вино о7*. приватните производители, 

7) на сметката бр. 800654 — данок на прс мгтот 
па гем родна ракија од приватните производители, 

$) на сметката бр. 800754 — ^аноч на п а м е т о т 
на п р и р о д н о вино о д д р у г и обврзници , 

9) на .сметката бр. 800854 — данок на прометот 
на природна ракија о д други обврзници, 

10) на сметката бр'. 800954 — разлики во цените 
на вино и ракија, 

И ) на сметката бр. 800955 — камата на данокот 
на прометот. 

Сите обврзници на данокот на прометот на при-
родно вино и природна ракија и разликите во цените 
на вино и ракија ќе ги уплатуваат но 1932 година 
долговните износи на данокот од поранешните години 
•ка истите сметки на кои го уплатува пт о^ој данок за 
1952 година. Исто така и сите приватни обврзници ќе 
ги уплатуваат долговните' износи на овој данок за 
поранешните години на сметката бр, 800352 на која 
го уплатуваат и данокот за 1952 година. Другите об-
врзници ќе ги уплатуваат долговните износи на дано-
кот на прометот за поранешните г о д и ш на сметката 
бр. 800036 — разни приходи од стопанството за пора-
нешните години. 

, Пред броевите на горните сметки мора да се за -
пише оперативниот број на онаа филијала па Народ-
ната банка на ФНРЈ прв која се врши уплата. 

VI. Пазаришна добивка 
Долговните износи на пазаришната добивка и дол*-

говнкте ' износи на разликите во цените на суровини и 
материјали исп орач ени »а локалните стопански прет-
пријатија ќе се уплатуваат во 1952 година при Народ-
ната банка на ФНРЈ на сметката бр, 800500 — паза-
ришна добивка за поранешните години. 

На горната сметка ќе се уплатуваат и долговните 
износи на пазаришната добивка на сите угостителски 
претпријатија. 

Пред бројот на горната сметка мора да се запише 
оперативниот бро ј на онаа филијала на Народната 
банка на ФНРЈ при која се врши уплата. 

Сите права на регрес од пазаришната добивка 
што се засновани до 31 декември 1951 година можат 
да се остварат на терет на соодветната сметка на ре-
гресот најдоцна до 15 февруари 1952 година. 

Решенијата за регрес ќе ги донесуваат органите 
кои биле до 31 декември 1951 година надлежни зл 
нивно донесување, со тоа што ќе се изврши регресот 
п о претходно одобрение од министерството на- финан-
сиите на народната република. 

VII. Придонес за социјално осигурување 
Придонесот за социјално осигурување ќе се упла-

тува во 1952 година при Народната банка на 'ФНРЈ 
на следните сметки: 

1) на сметката бр. 800055 — придонес за социјал-
но осигурување од приватните обврзници, и 

2) на сметката бр. 800155^-т придонес за социјал-
но осигурување од други обврзници. 

Долговните износи на првата и втората разлика во 
полната цена на чинењето односно првата и втората! 
разлика во платите за поранешните години нема да! 
се уплатуваат на горните сметки, туку 

3) на сметката бр. 800255 — прва и втора разли-
ка за поранешните години. На оваа сметка ќе ги упла-
туваат долговните износи на првата и втората разлика 
и обврзниците од приватниот сектор. 

Пред броевите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот број на онаа филијала на Народ-
ната банка на ФНРЈ при која се врши. уплата. 

VIII. Вишок на обртните средства на стопанските 
претпријатија 

Државните стопански претпријатија ќе ги уплату-
ваат одбитоците на обртните средства во 1952 година 
при Народната банка на ФНРЈ на следните сметки: 

1) на сметката бр. 01-800022 — вишоци на обрт* 
ните средства на стопанските претпријатија под сто-
панска управа на сојузните органи, 

2) на сметката бр. 801022 — вишоци на о б р т н и м 
средства на стопанските претпријатија под стопанска 
управа на републичките органи, 

3) на сметката- бр. 300-802022 — вишоци на обрт-
ките средства на стопанските претпријатија .под сто-
панска управа на органите на Автономната Покраина! 
Војводина. 

4) на сметката бп. 380-802022 — вишоци од обрт-
н и м средства на стопанските претпријатија под сто-
панска управа на органите на Автономната Косовско-
то ето хис кн Област, 

5) на сметката бр. 804022 — вишоци на о б р т н и м 
средства на стопанските претпријатија под стопанска 
управа на органите на околиските народни о д б о р и , 

6) на сметката бр. 805022 — вишоци на о б р т н и м 
средства на стопанските претпријатија под стопанска 
упр: а на органите на градските народни одбори. 

Г -лмвните стопански претпријатија под стопанска 
уптч:га на републичките органи должни се при упла-
та" п па глппопите на обртните средства пред бројот 
на с м р т т а 801022 да го запишат оперативниот број! 
•кз п::;тиглата односно на онаа филијала на На^од-
v : " ' г а ФНРЈ тп која е пренесена о п е р а т и в а 
и "п за дотичната народна република. One-
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(рати,вшие броеви и начинот на нивното запишување 
се следни: 

1) за Народна Република Србија 100 (на пример: 
100-801022), 

2) за Народна Република Хрватска 400 (на при-
мер: 400-801022), 

3) за Народна Република Словенија 600 (на при-
мер: 600-801022), 

4) за Народна Република Босна и Херцеговина 
700 (на пример: 700-801022), 

5) за Народна Република Македонија 800 (на 
пример; 800-801022), 

6) за Народна Република Црна Гора 9 (на при-
мер: 9-801022). 

Државните стопански претпријатија под стопанска 
управа на околиските и градските народни одбори 
должни се пред броевите на сметките 804022 и 805022 
да го запишат оперативниот број на онаа филијала 
на Народната банка на ФНРЈ или на комуналната банка 
при која се води извршувањето на буџетот на дотич-
ни от орган на власта во чија корист се врши уплата 
на одвишоците на обртните средства. 

IX. Просечен подѕозен став 
Долговните износи на просечниот подвозен став 

за поранешните години ќе се уплатуваат во 1952 го-
дина при Народната банка на ФНРЈ на следните 
сметки: 

1) на сметката бр. 01-800410 — просечен подвезе« 
став на стопанските претпријатија под стопанска упра-
ва на сојузните органи, и 

2) на сметката бр. 01-800411 — просечен подво-
ден став на стопанските претпријатија под стопанска 
бирава на републичките органи. 

Што се однесува до пресметувањето на негатив-
ните на терет на позитивните разлики на просечниот 
подвозен став до крајот на 1951 година важат и на-
таму прописите што биле во сила на крајот на 1951 
година. 

X. Разни приходи од стопанството 
За остатоците на сите други приходи од стопан-

ството за поранешните години што не се горе спо-
менати, ќе се уплатуваат во 1952 година при Народ-
ната банка на ФНРЈ на сметката бр. 800036 — разни 
приходи од стопанството за поранешните години. 

На горната сметка ќе се уплатуваат и долговните 
износи на данокот на промет производи, доколку не 
& инаку определено во одделот V на оваа наредба, 
ќотоа долговните износи на добивката, на намалува-
њето полната цена на чинењето, на одвишоците на 
приходите на повисоките стопански здруженија (ди-
рекции), на тарифните разлики, на разликите во ра-
батите и маржите, на одвишоците на придонесот за 
кадрови, одвишоците на вонредните и непредвидените 
приходи над вонредните и непредвидените расходи на 
разликите на единствените цени на стоките во трго-
вијата, на приходите на „собираната сметка II", на 
средствата на фондот за културно-просветна работа 
зд 1947—1949 година и на сите други приходи од 
стопанството што се уплатуван« во буџетот во пора-
нешните години, без обзир на значењето на претпри-
јатието. 

Пред бројот на горната сметка мора да се запише 
оперативниот број на онаа филијала на Народната 
Јанка на ФНРЈ при која се врши уплата. 

На терет на сметката бр. 800036 на претпријати-
ј а ќе им се врши исплата на сите 'нивни побару-
в а од буџетот по завршната сметка за 1951 година. 

П. Начин на уплатата на приходите од стопанството 
Стопанските претпријатија и задругите ќе ја утеш-

уваат сета акумулација и фондовите по прописите 
га Решението од Владата на ФНРЈ за Тарифата иа 

стопити за акумулацијата и фондовите на својата од-
делна сметка при Народната банка на ФНРЈ односно 
при друга банка при која се води нивната текуќа 
сметка и едновремено ќе и издаваат на банката на-
лог да ги книжи ка терет на таа одделна сметка со-
одветните износи во корист на определените сметки 
на основниот општествен придонес, на придадениот 
општествен придонес и на придонесот за социјал-
ното осигурување онака како е предвидено во спо-
менатото Решение на Владата на ФНРЈ. Кога ќе се 
донесат прописи на Владата на ФНРЈ за данокот на 
прометот, данокот на екстра добивката и данокот на 
вишокот на фондот на платите, претпријатијата и за-
другите ќе извршат пресметка на овие даноци и ке и' 
издадат на банката налог да ги книжи соодветните 
износи на овие даноци на терет на нивната сметка на 
акумулацијата и фондовите на определените сметки. 

Пред броевите на горните сметки мора да се за-
пише оперативниот број на филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ при која се врши уплата. 

Сите стопански претпријатија и други уплатители 
на ^ горните приходи од стопанството кои имаат те-
куќа сметка при Народната банка на ФНРЈ или при 
друго државно кредитно претпријатие должни се да 
вршат уплата само со вирмански налог. Вирманскиот 
налог се издава на општиот образец на Народната 
банка на ФНРЈ бр. 174. Обврзниците кои немаат те-
куќа сметка при државно кредитно претпријатие ќе 
вршат уплата во готови папи преку четириделг.а v-
платкпца по образецот на Народната банка на ФНРЈ' 
бр. 141. 

Народната банка на ФНРЈ може образецот бр. 174 
да го печати одделно за уплата на поодделни видовит 
приходи на определените сметки. 

ХИ. Амортизација 

Амортизацијата не е буџетски приход и ќе се у-
платува на определените сметки при Држа,зната инве-
стициона банка односно пои комуналната банка. 

ХШ. Данок на доходот 
Долговниот и текуќиот данок на доход ќе се у-

платува во 1952 година при Народната банка на ФНРЈ 
на една определена збирна сметка на данокот на до-
ход на. Д01ИЧНИ0Т околиски односно градски (реон-
ски) народен одбор, што ќе се води при филијалата 
на •Народната банка на ФНРЈ односно при комунал-
ната банка во подгрупа на сметката 807. 

Уплатителите на овој данок-'должни се да набават 
од финансискиот орган на надлежниот околиски од-
носно градски (реонски) народен одбор то^ен број 
на сметката на која треба да се В Р Ш И уплата. 

Уплатителот е должен на грбот од уплатница^ 
да назначи на која форма данок на доход се одне-
сува логичната уплата. 

Министерот на финансиите на народната републи-
ка може да пропише празнењето на збирната сметка 
на данокот на доходот да го врши самата филијала 
на Народната банка на ФНРЈ односно комуналната 
банка, врз основа на податоците од претходниот став. 
Ако тоа празнење не го врши самата филијала на 
Народната банка на ФНРЈ односно комуналната банка, 
ќе го врши по налог од финансискиот орган на околи-
скиот односно градскиот народен одбор. 

Празнењето на збирната сметка на данокот на до-
ход по поодделни форми и нивната расподелба спо-
ред определените проценти на поодделни буџети ќе 
се врши на следниот ден по истекот на секои пет 
дена во месецот (т. е. на секој 6-ти, 11-ти, 16-тн, 21, 
26-ти и 1 во месецот). 

За уплата на данокот на доход во готови пари 
служи чети рид ел на уплатница по образецот на На-
родната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата Јфецу ^вир-
мански налог — уплатница по образецот ќа Народ-
ната банка на ФНРЈ бр. 174 
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XiV. Локален данок 

Локалниот данок ќе се уплатува во 1952 година 
ири Народната банка на ФНРЈ на определена збирна 
сметка на локалниот данок на логичниот околиски 
односно градски народен одбор, која ќе се ©оди при 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ односно-при 
комуналната банка во подгрупа на сметката 807. 

Уплатителнте на овој данок должни се да набават 
од финансискиот орган на надлежниот околиски одно-
сно градски (реонски) народен одбор точен број на 
смс I к:и а на која треба да се врши уплата. 

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата 
да го назначи местото (општината) во кое се задол-
жува со овој данок. 

Ако во наплатениот локален данок учествуваат 
повеќе буџети, министерот на финансиите на народ-
ната република може да пропише да врши празнење 
.на збирната сметка на локалниот данок во корист на 
буџетите на поодделни месни (општински) народни 
одбори и буџетот на околискиот народен одбор са-
мата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно 
комуналната банка, врз основа на податоците од прет-
ходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата 
филијала на Народната банка на ФНРЈ односно ко-
муналната банка, ќе го врши по налог од финанси-
скиот орган на околискиот народен одбор. 

Празнењето на збиената смеша на локалниот да-
нок ќе се врши во сроковите во кои се празни збир-
ната сметка на данокот на доходот по претходниот 
оддел на оваа наредба. 

За уплата на данокот служи четириделна уплат-
ница по образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 
141, а за уплата преку вирмански налог-уплатница по 
образецот на Народната банка на ФНРЈ бр. 174. 

XV. Данок на наследства и подароци 

Долговниот и текуќиот данок на наследства и по-
дароци ќе се уплатува во 1952 година при Народната 
банка на ФНРЈ на една збирна сметка на данокот на 
наследства и подароци на логичниот околиски одно-
сно градски народен одбор, која ќе се води при фи-
лијалата на Народната банка на ФНРЈ односно при 
комуналната банка во подгрупа на сметката Ѕ07. Упла-
тителите на овој данок должни се да набават од фи-
нансискиот орган на надлежниот околиски односно 
градски (реонски) народен одбор точен број на смет-
ката на која треба да се врши уплата. 

Уплатителот е должен на грбот од уплатницата 
да го назначи местото (општината) во кое се задол-
жува со овој данок. 

Ако во наплатениот данок на наследства и пода-
роци учествуваат повеќе буџети, министерот на Фи-
нансиите на народната република може да пропише да 
врши празнење -на збирната сметка на данокот на 
наследства и подароци во корист на поодделни бу-
џети самата филијала на Народната банка на ФНРЈ 
односно комуналната банка, врз основа на податоците 
од претходниот став. Ако тоа празнење не го врши 
самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно 
комуналната банка, ќе го врши по налог од финан-
сискиот орган на околискиот односно градскиот на-
роден одбор. 

Празнењето" на збирната сметка на данокот на 
наследства и подароци ќе се врши во сроковите во кои 
се правни збирна га сметка на данокот на доход по 
одделот XIII на оваа наредба. 

За уплата на данокот во готови пари служи чети-
ри течна уплатница по образецот на Народната банка 
на ФНРЈ бр. 141 а ѕа уплата преку вирмански налог — 
уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ 
бр. 174. 

XVI. Местен самопридонес 

Долговниот и текуќиот местен самопридонес ќа 
се уплатува во 1952 година при Народната банка на 
ФНРЈ на една збирна сметка на месниот самопри-
донес на дотпчниот околиски односно градски народен 
одбор, која ќе се води при филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ односно при комуналната банка во 
подгрупа на сметката 807. 

Уплатителите на овој данок должни се да набават 
од финансискиот орган на надлежног околиски одно-
сно градски -народен одбор точен број на сметката на 
која треба да се врши уплата. 

Уплатителот е должен на грбот од уплатнпцата 
ла го назначи местото (селото) и месниот (општин-
скиот) односно градскиот народен одбор за чија смет-
ка врши уплата на месниот самопридонес. 

Министерот на финансиите на народната република 
може да пропише да врши празнење на збирната 
сметка на месниот самопридонес уо корист на ме-
стото (селото) односно во корист на буџетот на на-
родниот одбор за чија сметка е извршена уплатата 
самата филијала на Народната банка на ФНРЈ односно 
комуналната банка, врз основа на податоците од прет-
ходниот став. Ако тоа празнење не го врши самата 
филијала на Народната банка на ФНРЈ односно кому-
налната банка, ќе го врши по налог од финансискиот 
орган на околискиот односно градскиот народен 
одбор. 

Празнењето на збирната сметка на месниот само-
придонес ќе се врши во сроковите во кои се празни 
збирната сметка на данокот на доход по одделот 
XIII на оваа наредба 

За уплата -на месниот самопридонес во готови па-
ри служи четириделна уплатница по образецот па На* 
родната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата преку] 
гномадски шлог л-плгтннца но образецот -на Народната 
банка на ФНРЈ бр 174. 

XVII. Такси 
Таксите што се наплатуваат во готови пари вф 

1952 година ќе се уплатуваат при Народната банка 
ФНРЈ на сметката бр. 801021 — приходи од такси во 
готови пари,, 

Приходот од продажба на таксени вредносници 
(таксени марки, пасоши за добиток, царински пријава 
и плативи таксени обрасци) ќе се уплатува на сметката 
бр. 801121 — приходи од продажба на таксени вредно-
сници. 

Уплатителот е должен пред горните броеви на 
сметките да го запише оперативниот број на центра-
лата на Народната банка на ФНРЈ Односно опера-
тивниот број на онаа филијала на која е пренесена! 
оиератнвата на централата за дотичната наводна ре* 
публика, како што е тоа објаснето во одделот V на 
оваа наредба. 

За уплати во готови пари служи четириделна 
уплатница по образецот на Народната банка на ФНРЈ 
бр. 141. а за уплати преку вирман уплатница по обра-
зецот бр. 174. 

XVIII. Приходи од државни установи и надлештва 
Приходите од државни установи и надлештва се 

уплатуваат во корист на одделни евидентни сметки вС 
подгрупа Ѕ07 info и се отворени на секоја буџетска 
установа врз основа на одделното напатствие од Мини> 
стерството на финансиите на ФНРЈ и тоа при она* 
банка при која се води буџетскиот акредитив на логич-
ната буџетска установа односно надлештво. 

При уплатата на овие приходи државната установ« 
односно надлештво мора на грбот од уплатената дј 
ја назначи партијата и позицијата во чија корист врш| 
уплата. 

Салдата на овие евидентни сметки десетодневно ќ< 
се пренесуваат (празнат) во корнет на он:.; бу не-
кому што припаѓа буџетската установа по свог го зна 
чење. 
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При пренесувањето (празнењето) на состојбата на 
овие сметки мора на грбот од налогот со кој се врши 
пренесувањето да се назначи буџетската партија и по-
зиција во чија корист треба да се изврши книжењето. 

Установите со самостојно финансирање мораат да 
имаат одделни текуќи сметки при банката во чија ко-
рист ќе ги уплатуваат остварените буџетски приходи. 

XIX. Други приходи 

Сите Други приходи ќе се уплатуваат при Народ-
ната банка на ФНРЈ иа следните сметки, и тоа: 

1) приходите од казни: 
а) па сметката бр. 01-800229 — приходи од 

казни во корист на сојузниот буџет; 
б) на сметка га бр. 801229 — приходи од казни 

во корист на републичкиот буџет, 
в) на сметката бр. 300-802229 — приходи од 

казни во корист на буџетот на Автономната Покраина 
Војводина, 

г) на сметката бр. 380 — 802229 _ приходи од 
казни во корнет на буџетот на Автономната Косовско-
метохиека Област, 

д) на сметката бр. 804229 — приходи од казни 
во корист на буџетот- на околискиот народен одбор, 

ѓ) на сметката бр. 805229 — приходи од казни 
во корист на буџетот на градскиот народен одбор. 

При уплатата на овие приходи треба одделно да 
се означат уплатите во корист на партијата приходи 
од казни, а одделно уплатите во корист на партијата 
приходи од конфискуваи имот, со назначување бу-
петскатд партија и позиција во чија корист уплатата 
се врши. 

2) Враќањето на буџетските средства од претхо-
дните години: 

а) на сметката бр. 01-800329 — враќање на еги-
петските средства од претходните години во корист 
на сојузниот буџет, 

б) на сметката бр. 801329 — враќање на буџет-
ските сретства од претходните години во корист на 
републичкиот буџет, 

в) на сметката бр. 300-802329 — враќање на бу-
џетските средства од претходните го тини во корист 
на буџетот на Автономната Покос ина Војводина, 

г) на сметката бр. 380-302329 — враќање на бу-
џетските средства од претходните години т>о корист 
на буџетот на Автономната Кс о^зско-Mi томпсон 
Област. 

д) на сметката бр. 804329 — враќање на буџет-
ските средства од претходните голини в 0 корист па 
балетот па околискиот народен одбор, 

ѓ) на сметката бр. 805329 — враќање на буџет-
ските средства од претходните години во корист на 
буџетот на градскиот паполен одбор. 

3) Приходи ол л кинатите фондови: 
а) на сметката бр. 01-800032 — приходи од уки-

натите фондови во корист на сојузниот буџет, 
б) па сметката бр. 801032 — приходи од уки-

натите фондови во корист на републичкиот бунет, 
в) на сметката бр. 300-802032 — приходи од 

укинатите фондови во корист на буџетот на Автоном-
ната Покраина Војводина, 

г) на сметката бр. 380-802032 — приходи од уки-
натите фондови во корист на буџетот на Автономната 
Косовско-метохиска Област, 

д) на сметката бр. 804032 — приходи од уки-
натите фондови во корист на буџетот на околискиот 
народен одбор, 

ѓ) на сметката бр. 805032 __ приходи од укина-
тите фондови во корист на буџетот на градскиот 
народен одбор. 

4) Разни и непредвидени приходи: 
а) на сметката бр. 01-800029 — разни непредви-

дени и вонредни приходи во корист на сојузниот буџет, 
б) на сметката бр. , 801029 — разни . непредви-

денион. вонредни приходи во корист на републичкиот 
буџет, 

в) на сметката бр. 300-802029 — разни непредви-
дени и вонредни приходи во корист на буџетот на 
Автономната Покраина Војводина, 

г) на сметката бр. 380-802029 — разни непредви-
дени и вонредни приходи во корист ма буџетот на 
Автономната Косовско-метохиска Област. 

д) на сметката бр. 804029 — разни непредвидени 
вонредни приходи во корист на буџетот на околискиот 
народен одбор, 

ѓ) на сметката бр. 805029 — разни непредвидени 
и вонредни приходи во корист на буџетот на град-
скиот народен одбор. 

Државните установи и надлештва ќе ги уплату-
ваат на овие сметки сите приходи што не се предви-
дени во буџетот, а исто така и сите предвидени, вон-
редни приходи. Сите овие приходи ќе се уплатуваат 
во бруто износи, т. е. од нив не смеат да се одби-
ваат непредвидените и вонредните расходи. * 

5) Приходите од царините: 
а) на сметката бр. 01-800024 — приходи од ца* 

рини. 
На оваа сметка ќе се уплатуваат сите царински, 

дажбини заедно со збирниот данок, со данокот па 
луксуз и со државната трошарина. 

6) Приходите од царинската такса: 
а) на сметката бр. 01-800124 — приходи од ца-

ринската такса. 
7) Приходите од репарации и реституции: 

а) на сметката бр. 01-800026. 
При уплатите на приходите од репарации и рести* 

туции мора да се назначи соодветната буџетска пар-' 
•гија. 

Долговните пр-тх зди од овој дел (XIX) од пора-, 
нела лит е години нема да се уплатува на одделни! 
сметки ири Народната банка на ФНРЈ, туку на соод- ' 
в е т и т е сметки на кои се заглавуваат приходи за 1952 ^ 
година. 

Пред броевите на сметките по кои се врши уплата' 
на разни приходи во корист на републичкиот буџет, 
мора да се стави оперативниот број на централата на 
Народната ба^ка на ФНРЈ односно оперативниот број 
на онаа филијала на која е пренесена оперативна на 
централата за логичната народна република, како што , 
е тоа објаснето во одделот V на оваа наредба, а пред 
броевите на сметките по кои се врши уплата па разни 
П Р И Х О Д И во КОРИСТ на буџетите на околиските односно 
градските (реонските) народни одбори мора да се 
запишува оперативниот број на онаа филијала на На-
родна га банка на Фг.?Ј односно на комуналната банка 
при која се и извршувањето на буџетот на додат-
ниот околиски односно градски народен одбор во чи}& 
корист се врши уплата. 

За уплата во готови пари на сите горни приходи 
служи четприделнз уплатница по образецот на На-
родната банка на ФНРЈ бр. 141, а за уплата преку 
вирман — уплатница по образецот бр. 174. 

XX. Други одредби 

Се она што е кажано во оваа наредба за На-
родната банка на ФНРЈ и нејзините филијали важи и 
за другите банки при кои се врши уплата на буџет-
ските приходи односно кои ги извршуваат буџетите 
на поодделни народни одбори. Во овие случаи упла-
тителите се должни да го набават од логичната банка 
бројот на сметката во чија корист се врши уплата. 

При уплатите на буџетските приходи на сметките 
предвидени во оваа наредба уплатителита -се должни 
да ги употребуваат само оние обрасци што се предви-
дени за соодветните буџетски приходи и тие да ги 
пополнуваат четливо и потполно. 

Филијалите на Народната банка на ФНРЈ и дру-
гите банки должни се од своја страна да ја провет-
руваат правилноста на пополнувањето на обрасците. 
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Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1952 
година, 

Бр. 24989 
1 јануари 1951 година 

Белград 
Министер џа финансиите иа ФНРЈ/ 

Милентије Поповиќ, ј. р. 

15. 
Врз основа, на точ. I од Решението на Владата на 

ФНРЈ за утврдување паркетот на денарот, а АО пред« 
лог од Народната банка на ФНРЈ, донесував 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВА УТВРДУВАЊЕ КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ 

ВАЛУТИ 

1. Почнувајќи од 1 јануари 1952 година на сите 

Гсметки, купувала и нродаж-б^^к^ странски средства 
плаќање ќе се Применуваат Следните (курсеви: 

Динари 
100 шилинга (нестоковни) 1Д53.845 
100 белгиски франци; 600.— 

1 англиска фунта 840.— 
- 100 кчс 600.—» 

;100 дански круни 4,343.34 
1 египетска Фунта 861.467 

ЈОО француски франци 85.7142 
[100 драхми 2.— 

- Ј100 холандски форинти 7,894.745 
- ;(100 италијански лири 48.— 

1 канадски долар 289.505 
100 Д. марки з. з. 7,142.85 
ДОО норвешки круни 4,200.— 

1 САД долар ЗОО.— 
iIOO швајцарски франци 6,860.561 
100 шведски круни 5,799.12 
100 турски лири 10,714.271 
2. Никакви одделни пресметки, исплати и наплати 

-Нема да се вршат после 1 јануари 1952 година. 
Бр. 24957 

29 декември 1951 година 
Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр-
теното упоред ув ање со Изворниот текст, установи 
[дека во текстот на Ценовникот на основните цени за 
.'јеховини и полупроизводи („Службен лист на ФНРЈ'7, 

57/51 — Огласен дел) се поткрале долу наведе-
ш е грешки и дава следна 

« И С П Р А В К А 
НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРО-

ВИНИ И ПОЛУПРОИ&ВОДИ 

Во гранката 112 — под ред. бр. 1, вториов ред;, 
стои „до 8 зрна" а треба М 
стоШ „до 8% зрна", 

Во гранката 113 — под ред. 4 и 5 стои „и. в.", 
а треба да стои само „в/ ' . 

Во гранката 115 под ред. бр. 1 стои „АШз — 
max, 4%, Н 2 0 max. 8%", а треба 
да стоји „АШз — 52%, StOj 
шах. 4%, НзО шах. 8%". 

под ред. бр. 3 стои — „Ѕ—45%, 
Fe max. 8%, SiO* max. 12%'V 
а треба да "стоји „Ѕ—45%, Н2О 
max. 8%". 
под ред. бр. 19 — сто „Мш—* 
65%", а треба да стои „Ми—i 
65%". 
под ред. бр. 25 — стои „Ма—» 
63", а треба да стои „Мѕ—63%'\ 
под ред. бр. 40 — стои „30/10", 
а треба, да стои ,,30/18". 

Во гранката 124 — под ред. бр. 1 — стои „Памучно 
предиво", а треба да стои 
„Памучно влакно". 

Во гранката 313 — под ред. бр. 9, стои под един. 
на мера „ш3", а треба да стои 
„пр. м." 

Од Министерството на финансиите на ФНРЈ, 30 де-
кември 1951 година. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

1. Резолуција по повод Предлогот на опште-
ствениот план на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за 1952 година 1 

2 Резолуција! по повод Предлогот на сојузниот 
буџет за 1952 година — 1 

8. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на указите од Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ донесени во 
времето помеѓу IV редовно и II вонредно 
(заседание на Народната скупштина на ФНРЈ 
(II свикување), согласно на чл. 74, точ. 6, 13 
и 15 од Уставот на ФНРЈ 1 

4. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на уредбите од Владата на ФНРЈ 
донесени во времето од IV редовно ло П 
вонредно заседание на Народната скупштина 
на ФНРЈ — 2 

5./Основен зако!^^ЈО>гш1Т!ествениот придонес и 
- v з ¥ 1 а ш р Г ' ~ — — — ' - - 2 
6. Закон за дополнување Законот за ордените 

и медалите на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија — — — 7 

7. Закон за изменување членот 15 од Законот 
за Президиумот на Народната скупштина ка 
.Федеративна Народна Република Југославија 7 

8./Закон за спроведување избори на работнич-
ките совети на стопанските претпријатија — 7 

9. Уредба за задолжителна калкулација и пре- 1 

смсетување на трошковне во индустријата и 
рударството — — — — 8 

10. Уредба за запирање издавањето на бо-
новите при октупот на странски средства за 
плаќање — — — — — — 9 

И . Уредба за оснивање управи на поморските 
области — — 9 

Ш. Наредба за финансирање градежни објекти 
во I тримесечје на 1952 година 10 

18. Реш ение за Ј ^ ^ е н и т бретони t ире сметката и 
акуму1ивдата^'и * Ј^ндавит^^— 10 

14* "за' уплата поодделни видови буџет-
ски пригоди на сметките при Народната 
банка на ФНРЈ 11 

15. Решение за утврдување курсевите на стран-
ските валути — — 16 

Исправка на Ценовникот на основните цени за 
суровини и иолупроизводи — -т- — 16 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралеви^ Марка 
бр. 9« — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови**, Улица Кралевине Марка бр, 9« » Печат на 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


