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Среда, 22 јануари 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 4 ГОД. XX 

43. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БРУТО-
ПРИХОДОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ДАНОКОТ 
НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И 

ДРУГ ИМОТ 

Се прогласува Законот за бруто-приходот на 
обврзниците на даконот на доход од самостојни за-
нимања и друг имот, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 14 јануари 1964 година. 

П Р. бр. 36 
16 јануари 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА БРУТО-ПРИХОДОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД САМОСТОЈНИ ЗАНИ-

МАЊА И ДРУГ ИМОТ 

Член 1 
Како бруто-приход на обврзниците на дано-

кот на доход од самостојни занимања и друг имот 
на граѓаните и граѓанските правни лица за годи-
ната за која се врши облог со данок се подразбира 
вредноста на наплатениот надоместок за стоките 
пуштени во промет односно за извршените услуги. 

Член 2 
За обврзниците на данокот на доход од само-

стојни занимања и друг имот на кси облогот на да-
нок им се врши по истекот на годината ќе се при-
менат одредбите од овој закон и на облогот на данок 
за 1963 година. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи ставот 2 од членот 64 на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/61, 53/61, 30/62 и 42/62). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

44. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕ-
РЕСНАТА СТОПА НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАН-
СТВОТО ЗА ДЕЈНОСТА НА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ШУМИ 
Се прогласува Законот за интересната стопа 

на фондовите во стопанството за дејноста на сто-* 
панисување со шуми, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 14 јануари 19ч64 година. 

П. Р. бр. 37 
16 јануари 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА НА ФОНДОВИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО ЗА ДЕЈНОСТА НА СТОПАНИ-

СУВАЊЕ СО ШУМИ 
/ 

Член 1 
За дејноста на стопанисување со шуми од гру-

пата 311—10 на Номенклатурата за распоредување 
на стопанските и други организации и државните 
органи според дејностите, што е составен дел од 
Правилникот за распоредување на корисниците на 
општествен имот според нивните дејности („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63), се плаќа 
интерес на фондовите во стопанството по стопати 
од 1°/о на делот на деловниот фонд во височина 
на вредноста на шумските комуникации и средства-
та вложени во шумски плантажи и други интен-
зивни шумски култури. 

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

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1964 година. 

45. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДЕЈНОСТА 

НА ХЕМИСКА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО 

Се прогласува Законот за ослободување од при-
донесот од доходот на стопанските организации за 
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дејноста на хемиска преработка на дрвото, што го 
усвои Сојузната скупштина на заедничката седница 
на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 14 ја -
нуари 1964 година. 

П. Р. бр. 38 
16 јануари 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ДО-
ХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДЕЈНОСТА НА ХЕМИСКА ПРЕРАБОТКА НА 

ДРВОТО 

Член 1 
За дејноста на хемиска преработка на дрвото 

од подгрупата 122-31 на Номенклатурата за распо-
редување на стопанските и други организации и др-
жавните органи според дејностите, што е составен 
дел на Правилникот за распоредување на корисни-
ците на општествен имот според нивните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63) не се 

л плаќа придонес од доходот на стопанските органи-
зации. 

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

вањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1964 година. 

46. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издава^ , -

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации, што го усвои Сојузната скупштина 
на заедничката седница на Сојузниот собор и Сто-
панскиот собор од 14 јануари 1964 година. 

П. Р. бр. 35 
16 јануари 1964 година 

Белград , . 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за придонесот од доходот на сто-

панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63) во членот 12 став 2 
процентот: „1%>" се заменува со процентот: „2.5%. 

По ставот 2 се додава нов став 3, који гласи: 
„Вкупниот износ од ставот 2 на овој член го 

утврдува работничкиот совет на стопанската орга-
низација." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Овој закон, влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

47. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ЦАРИНСКАТА 

КОНТРОЛА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Фондот за унапредување на службата на 
царинската контрола, што го усвои Сојузната скуп-
штина на заедничката седница на Сојузниот собор 
и Стопанскиот собор од 14 јануари 1964 година. 

П. Р. бр. 34 
16 јануари 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ЦА-

РИНСКАТА КОНТРОЛА 

Член 1 
Во Законот за Фондот за унапредување на 

службата на царинската контрола („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54 и 55/57) во членот 2 на крајот 
на точката 2 точката се заменува со точка и запир-
ка, и по тоа се додава ноба точка 3, која гласи: 

„3) износите наплатени на име лежарина за 
стоките што биле сместени во царинските магацини 
и царинските складови." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

48. 

Врз основа на членот 87а од Законот за измени 
и дополненија на Општиот закон за школство™ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64) Закснодавдо-
правната комисија на Сојузната скупштина на 
својата седница од 11 јануари 1964 година го утвр-
ди долу изложениот пречистен текст на Општиот 
закон за школството. 

Пречистениот текст на Општиот закон за школ-
ството го опфаќа Општиот закон за школството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58) и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/60 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/64, во кои е означено времето на влегувањето 
во сила на тој закон и на неговите измени и до-
полненија. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 40/1 
11 јануари 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Јово Угрчиќ, е. р. 
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ОПШТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 
(Пречистен текст) 

Д Е Л П Р В 
I. ОСНОВНИ НАЧЕЛА 

Член 1 
Опѓитествено-политичките заедници и работни-

те и други организации основаат и ги развиваат 
училиштата и другите установи заради создавање 
услови за воспитување и образование, во инте-
рес на сестраниот развиток на социјалистичкото 
општество и личноста ва поединецот. 

Член 2 
Училиштата и други установи за воспитување 

и образование се самостојни и самоуправни работни 
организации чија дејност е од посебен општествен 
интерес. 

Со училиштето односно друга установа за во-
спитување и образование управуваат членовите на 
работната заедница непосредно и преку органите 
на управувањето што тие ги избираат и ги отпови-
куваат. 

Во управувањето со определени работи во учи-
лиштата и други установи за воспитување и обра-
зование учествуваат, во согласност со законот, и 
заинтересираните граѓани и претставници на за-
интересираните организации и општествената за-
едница. 

Член 3 
Целта на воспитувањето и образованието е: 
оспособување на граѓаните а особено на мла-

диот подмладок со својата работа заснована врз 
современи достигања на науката и техниката да 
придонесува за постојаниот развиток на опште-
ствените производни сили, за засилувањето на соци-
јалистичките општествени односи, за порастот на 
материјалната благосостојба и културниот процут на 
општествената заедница како целина и за личната 
благосостојба и капргдок на работниот човек; 

развивање на свеста за општествената одговор-
ност и оспособување на граѓаните за активно уче-
ствување во општествениот живот и општествено-
то самоуправување; 

давање основи на научниот поглед врз светот, 
развивање на свеста за творечката сила на човеч-
киот ум и на материјалната дејност во узнавањето 
и менувањето на природата и општеството, и во 
создавањето на материјалната благосостојба, кул-
турата и цивилизацијата и во изградбата на соци-
јалистичките општествени односи; 

запознавање со историјата и достигањата на 
југословенските народи и целокупното човештво на 
разни подрачја од научното, техничкото, култур-
ното и уметничкото творештво и овозможување да 
се стекнува пошироко општо и стручно образова-
ние; 

придонесување за изградувањето на сестрана 
човечка личност, на самостоен и критички дух со 
интелектуални, карактерни, морални и работни о-
собини на граѓанин на социјалистичката заедница; 

воспитување на граѓаните а особено на мла-
диот подмладок во духот на братството, единство-
то и рамноправноста на народите на Југославија, 
верноста кон својата социјалистичка татковина и 
одбраната на нејзината независност, во духот на 
социјалистичкиот хуманизам, сестраната и рамно-
правната соработка и заемното помагање меѓу на-
родите, во интерес на мирот и напредокот во све-
тот и во духот на меѓународната солидарност на 
работните луѓе; 

придонесување на физичкото воспитување во 
интерес на подигањето на работната способност и 
здравиот личен живот. 

Член 4 
Во остварувањето'на целта на воспитувањето и 

образованието, училиштата и други установи за во-
спитување и образование соработуваат со фамили-

јата, работните, општествено-политичките, струи* 
ните и други организации. 

Училиштата учествуваат во разновидни дејно-
сти, а и самите ги организираат, заради културен 
развиток на средината во која дејствуваат. 

Член 5 
Bv)cnnTyBaH>eTo и образованието се остваруваат 

ве единствениот систем кој го сочинуваат: 
предучилишни установи, 
основно училиште; 
гимназија и стручни училишта; 
виши и високи школи, уметнички академии и 

факултети; 
други установи за образование и стручно усовр-

шување: училишни центри, различни училишта за 
возрасни, центри за образование на работниците, 
работнички и народни универзитети и други уста-
нови и форми. 

Образованието на стручните кадри се врши и 
во работните организации со непосредна работа и со 
други форми што ги организираат тие за-таа цел. Ра -
ботните организации се грижат и за понатамошно-
то образование и оспособување на своите членови. 

Задолжителното основно воспитување и струч-
ното образование на децата попречени во физич-
киот или психичкиот развиток се врши во специ-
јални училишта. 

Воспитувањето и образованието се остварува и 
во домовите за ученици и во другите вонучилишни 
воспитни установи. 

За образованието на наставниците служат, по-
крај факултетите, високите школи и уметничките 
академии, и посебни училишта основани за таа 
цел. 

Член 6 
Задолжително е основното школување во тра-

ење од осум години. 
Сите граѓани од седум до петнаесет години се 

должни да посетуваат основно училиште. 

Член 7 
Сите граѓани, без оглед на националноста, ра^ 

сата, полот, социјалното потекло и вероисгговеда-
нието, имаат под исти услови еднакво право »а 
воспитување U образование. 

Член 8 
Граѓани што завршиле основно училиште мо-

жат под еднакви услови да се запишат во гимна-
зија, стручно училиште односно друга соодветна 
установа за образование, ако со закон за одделни 
видови училишта не се пропишани и други услови 
за запишувањето. 

Граѓани што завршиле гимназија или стручно 
училиште имаат еднакви права под пропишаните 
услови да се запишат на соодветни виши школи, 
факултети, високи школи и уметнички академии. 

Секој граѓанин без соодветна училишна спре-
ма може да се запише на виша школа, факултет, 
висока школа или уметничка академија, ако спо-
ред пропишаните услови и програмата покаже де-
ка располага со спрема и способност да ја следи 
успешно наставата. 

Член 9 
Општествената заедница обезбедува матери-

јални и други услови за основање и работа на 
училиштата и други установи за образование на 
граѓаните и за унапредување на нивните дејности. 

На граѓаните што покажуваат успех во образо-
ванието им се обезбедува потребна материјална по-
мош од општествените средства во согласност оо 
посебни прописи. 

Заради помош на граѓаните во посетувањето 
на училиштето и заради создавање што подобри 
можности за воспитување и образование се осно-
ваат домови на ученици и студенти и се обезбе-
дуваат други поволни услови. 

Се обезбедува здравствена заштита на учени-
ците и студентите според посебни прописи. 
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Член 10 
Наставата во училиштата и во другите устано-

ви за воспитување и образование ка целата тери-
торија на Југославија се заснова врз единствени 
начела. 

Наставата во училиштата и во другите установи 
за воспитување и образование се изведува врз о-
снова на наставните планови и програми. 

Наставните планови и програми се утврдуваат 
на начинот пропишан со закон. 

Наставните планови и програми, како и орга-
низацијата на работата и животот во училиштата 
и другите установи за воспитување и образование, 
се приспособуваат кон општествениот и стопански-
от развиток на заедницата, кон целите на воспиту-
вањето и образованието, кон современите педаго-
шки и научни достигања, кон интелектуалните и 
физичките можности на учениците и студентите, 
кон возраста и животните потреби на младината. 

Член 11 
Наставата во училиштата се- врши на јазиците 

на народите на Југославија. 

Член 12 
Во училиштата наставата за припадницитз на 

одделни народности се обезбедува на нивниот јазик 
во согласност со законот. 

Член 13 
Воспитувањето и образованието се засноваат 

врз поставките на науката, врз придобивките на 
историјата и културата на народите на Југославија 
и на други народи, врз идејните основи и хумаки-
стичкиот дух на социјализмот, а се изведува спо-
ред начелата на педагогијата. 

Во остварувањето на целта на воспитувањето и 
образованието и во изведувањето на наставата 
наставниците се самостојни. 

Член 14 
Со цел за развивање на одговорноста на учени-

ците и студентите за работата и успехот во учили-
штето и за нивното воведување во општественото 
самоуправување на учениците и студентите им се 
обезбедз^Еа активно учествување во разни форми 
на работата и животот на училиштето. 

Учениците од определена возраст и студентите 
учествуваат во управувањето со училиштето и со 
другата установа за .воспитување и образование 
во склад со законот. 

Член 15 
Училиштата издаваат свидетелства за заврше-

ното школување кои имаат карактер на јавна 
исправа. 

Вредноста на свидетелствата што ги издаваат 
други установи за воспитување и образование се 
определува со закон. 

Свидетелствата ги даваат само оние права што 
ги предвидува закон. 

Свидетелствата здобиени на територијата од 
една република имаат иста вредност на целата тери-
торија на Југославија. 

Нострификацијата и еквиваленцијата на учи-
лишните свидетелства здобиени во странство се 
регулира со посебен сојузен закон. 

Член 16 
Училиштата и другите установи за воспитување 

и образование работат во согласност со закони и 
други прописи, како и врз основа на статутот на 
училиштето или установата. 

Член 17 
Со цел за претресување на прашања од заед-

нички интерес и за развивање на заемна соработка 
и меѓусебна помош, училиштата и другите установи 
за воспитување и образование можат да се здружу-
ваат во заедници, 

Статутот на заедницата на училиштата за це-
лата територија на Југославија пред конечното 
донесување и се поднесува на разгледување на Со-
јузната скупштина. 

Член 18 
Со цел за унапредување на воспитувањето и 

образованието, заради помош на наставниците во 
изведувањето на наставата и во нивното стручно 
усовршување, и заради педагошки надзор над оства-
рувањето на воспитувањето и образованието и над-
зор над извршувањето на прописите за организа-
цијата и изведувањето на образовно-воспитната 
работа на училиштата, се организира просветно-
педагошка служба согласно со одредбите на законот. 

Член 19 
Основните начела од овој закон важат за сите 

училишта и други установи за воспитување и обра-
зование. 

За училиштата што се основаат за потребите на 
Југословенската народна армија, важат посебни 
сојузни прописи. 

Д Е Л В Т О Р 

С и с т е м н а в о с п и т у в а њ е т о и о б р а з о в а н и е т о 

II. УСТАНОВИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО 
ВОСПИТУВАЊЕ 

Член 20 
За децата од предучилишна возраст се органи-

зираат посебни установи и други форми на воспи-
тување (детски градинки, забавишта, об детишта, 
игралишта и други). 

Овие установи и други форми на „воспитување 
можат да се организираат зависно од месните при-
лики и потреби. 

Член 21 
'Задачите на установите за предучилишно вос-

питување се особено: 
да организираат за децата културна забава, 

игра и заеднички живот и со тоа да придонесуваат 
за нивното потамошно воспитување, 

да им помагаат на родителите, особено на зало-
жените, во згрижувањето и воспитувањето на 
децата, 

да соработуваат со родителите и да им даваат 
стручна помош во негата и воспитувањето на 
децата. 

Установите за предучилишно воспитување пот-
тикнуваат и помагаат, во средината во која дејству-
ваат, разни форми на собирање и воспитување на 
децата и во тоа соработуваат особено со општестве-
ните организации за грижи за децата.. 

III. ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
Член 22 

Основно воспитување и образование се оства-
рува во основно училиште. 

Основното училиште е училиште за општо 
образование. 

Член 23 
Задачите на основното училиште се особено: 
да им дава на учениците основи на социјали-

стичкото воспитување и современо општо обра-
зование; 

да го помага сестраниот развој на учениците, 
да развива работни навики,- да ги негува и поттик-
нува нивните лични способности и предиспозиции 
и да им помага во изборот на позивот. 

Заради поуспешно остварување на своите задачи 
и помагање на родителите во воспитувањето, основ-
ното училиште соработува со семејството. 

Задача на основното училиште е да работи и на 
основното образование на возрасните. 

Член 24 
Основите за единствена настава во основното 

училиште се утврдуваат на начинот предвиден со 
сојузен закон. 

Член 25 
Во основно училиште се запишуваат сите деца 

кои до крајот на календарската година наполнуваат 
седум години возраст. 
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Во основно училиште можат врз основа на 
лекарско мислење и според можноста на училиш-
тето да се запишат и телесно и душевно развиени 
деца кои до крајот на календарската година напол-
нуваат шест и пол години возраст. 

Децата попречени во телесниот или психичкиот 
развиток посетуваат специјални училишта. 

Член 26 
Родителите односно старателите се одговорни 

нивните деца до наполнетата петнаесетта година 
возраст редовно да посетуваат основно училиште. 

Општинските органи и органите на управува-
њето на училиштето се грижат за редовното посе-
тување на основното училиште. 

Член 27 
Ученик на основиз училиште, за времето доде-

ка му трае училишната обрвска, не може да биде 
исклучен од училиштето. • 

Член 28 
Ученик кој подолго време со болест или други 

оправдани причини бил спречен во редовното посе-
тување на училиште може со вонредно полагање на 
одделни одделенија да го надомести загубеното 
време во школувањето односно до ссдумнаесеттата 
година возраст редовно да заврши основно учи-
лиште. 

Лице постаро од петнаесет години кое не завр-
шило основно училиште може да го заврши со 
вонредно полагање. 

IV. ГИМНАЗИЈА 
Член 29 

Задачите на гимназијата се особено: 
да ги прошири и продлабочи знаењата од при-

родните и општествените науки и општото техничко 
образование; 

да ги негува и поттикнува личните способности 
и предиспозиции на учениците и да им помага при 
изборот на понатамошното школување и позивот; 

да придонесува за понатамошното интелекту-
ално, физичко, општествено, морално и естетско 
воспитување и образование на учениците заради 
нивно оспособување за активна општествена работа, 
како и за здрав и културен живот. 

Член 30 
Гимназијата подготвува ученици кои го сакаат 

тоа за одделни практични дејности во согласност со 
законот. 

Одделни гимназии можат да имаат задача да 
дадат во поширок обем и знаења од класичните 
јазици и да го продлабочат образованието од хума-
нгтстичките науки. 

Член 31 
Наставата во гимназија трае четири години. 
Во гимназија испитите можат да се полагаат и 

вонредно. 
На завршетокот на школувањето во гимназија 

се полага завршен испит. 

V. СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И ДРУГИ УСТАНОВИ 
ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. Општи одредба 
Член 32 

Заедничките задачи на стручните училишта и 
на другите установи за, стручно образование се осо-
бен з: 

да и осигуруваат на општествената заедница 
и на работните органзации постојан прилив на 
разновидни стручни кадри што им одвогараат на 
текуштите и перспективите потреби на заедницата 
и работните организации и што се на такво стручно 
и културно ни&о да можат да придонесуваат за 
постојаниот и складен развиток на производните 
сили и за унапредување на општествените служби; 

да им овозможуваат на младината и возрасните, 
според способностите и предиспозициите а во согла-
сност со потребите на општествената заедница и 
работните организации, да се здобијат со соодветно 
стручно образование; 

да придонесуваат за понатамошното интелект 
ту ал ко, физичко, општествено, морално и естетско 
воспитување и образование заради оспособување за 
активна општествена работа, како и за здрав., и 
културен живот; 

да организираат систематско оспособување на 
лица за работа на определени работни места, како 
и нивно усовршување, специјализација, оспособува-
ње за работите што веќе ги вршат односно пре-
квалификација. 

Стручните училишта работат и како установи 
за образование на возрасни и за стручно усовр-
шување. 

Член 33 
Стручните училишта и другите установи за 

стручно образование можат да организираат по-
себна настава за вонредните ученици, 

Во овие училишта испитите можат да се пола-
гаат и вонредно. 

Член 34 
Во интерес на образованието ва стручни кадри 

во согласност со потребите на стопанството и оп-
штествените служби, стручните училишта и другите 
установи за стручно образование соработуваат со 
заинтересираните стопански и други работни орга-
низации. 

Член 35 
На крајот на школувањето во стручните учи-

лишта се полага завршен испит. 

2. Уметнички училишта 
Член 36 

Уметничките училишта им даваат на учениците 
покрај дополнение на општото образование и 
образование од определена гранка па уметноста 
односно уметничкиот занает и со тоа ги подготву-
ваат за соодветни дејности односно за понатамошно 
уметничко образование. 

Член 37 
На завршетокот на школувањето во уметнички* 

те училишта се полага завршен испит. 

VI. ВИШИ И ВИСОКИ ШКОЛИ, УМЕТНИЧКИ 
АКАДЕМИИ И ФАКУЛТЕТИ 

Член 38 
Вишите школи подготвуваат кадри со продлабо-

чено односно специјализиран« стручно образование 
и вршат усовршување на стручните кадри. 

Факултетите, високите школи и уметничките 
академии подготвуваат висококвалификувани струч-
њаци за разни гранки на општествената дејност, ја 
организираат и ја унапредуваат научната работа 
и се грижат за подигањето на научниот и настав-
ниот подмладок и за понатамошното усовршување 
на стручњаци, придонесуваат за стопанскиот, кул-
турниот и општествениот развиток на земјата во 
соработка со стопанските, културните и со другите 
установи и организации. 

Член 39 
Факултетите се научни и највисоки наставни 

установи за определена струка односно повеќе 
струки. 

Факултетите, високите и вишите школи и умет-
ничките академии можат да се здружуваат во уни-
верзитет, во согласност со законот. 

Универзитетот како заедница на здружени ф а -
култети и високи и виши школи и уметнички ака-
демии се грижи за унапредувањето и усогласува-
њето на наставната и научната работа и врши други 
работи од заеднички интерес. 

Член 40 
Редовната настава на факултетите може да оп-

фати три самостојни и заемно поврзани наставни 
степени. 

Наставата од прв степен подготвува стручњаци 
со виша стремеа за разни области на стопанството 
и други општествени дејности давајќи им соодветно 
завршно образование. 
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ч Наставата од втор степен подготвува стручњаци 
со висока спрема. 

Настава од втор степен има секој факултет и 
висока школа. 

Наставата од трет степен подготвува највисоки 
стручни кадри, воведувајќи ги во продлабочени 
теориски знаења или во специјални стручни и 
научни подрачја, како и во самостојна научна ра-
бота. 

За лица што завршиле прв или втор степен на 
наставата, како и за други граѓани што ги испол-
нуваат соодветните услови, факултетите основаат 
постојани или повремени курсеви за усовршување 
на стручноста и запознавање со новите методи на 
работата, со проблемите на струката и слично. 

Член 41 
Наставата од прв и втор степен трае вкупно 

четири години, а на определени факултети може 
да трае три односно пет години. 

Образованието што го дава наставата од прв 
степен или соодветната виша школа се признава 
за продолжување на студиите од втор степен, во 
согласност со законот и одредбите од факултетскиот 
статут. 

Наставата од трет степен трае најмалку една 
година и се организира секогаш како самостојна 
целина. 

Настава од трет степен можат да имаат ф а -
култетите што ги исполнуваат условите предвидени 
со закон. Настава од трет степен можат да вове-
дуваат самостојно или во соработка со факултетите 
и определени високи школи или самостојни научни 
установи овластени со закон. < 

На, настава од трет степен можат да се запи-
шат лица што завршиле втор степен на наставата 
на факултет или висока школа во согласност со 
нивните статути. 

I 
Член 42 

Степен доктор на науките можат да даваат ф а -
култетите, со закон определените високи школи и 
со закон определените самостојни научни установи, 
во кои се изведува настава од трет степен. 

Со докторат на науките можат да се здобиваат 
граѓани со завршена настава од втор степен, што 
имаат објавени соодветни научни работи или се 
истакнале со својата високостручна работа или 
научни резултати во практиката, ако успешно ја 
одбранат поволно оценетата докторска дисертација. 

Граѓани со академски степен магистер се здо-
биваат со докторат на науките под услов со своите 
работи да покажале способност за самостојна на-
учна работа и ако успешно ја одбранат поволно 
оценетата докторска дисертација. 

Докторската дисертација, која мора да прет-
ставува самостоен прилог за науката се брани јав-
но пред комисија што ја сочинуваат професори 
односно истакнати научни работници. 

Факултетите ќе им даваат помош на кандида-
тите за подготвување на докторска дисертација по 
пат на посебни курсеви и други форми на научна 
работа. 

Член 43 
На вишите и високите школи, уметничките ака-

демии и факултетите може, во согласност со за-
конот, да се организира вонредно студирање. 

Член 44 
Одредбите од оваа глава важат и за вишите, и 

високите школи и уметничките академии, доколку 
со закон за одделни видови такви училишта не е 
определено поинаку 

Одредбите на членот 42 не се однесуваат на 
вишите школи. 

Одделни високи школи можат да се организи-
раат за изведување настава и за научна работа, или 
само за изведување настава. 

VII. СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА 

Член 45 
Специјални училишта се основаат за да им се 

обезбеди на децата и младината попречени во ф и -
зичкиот или психичкиот развиток здобивање со 
основно општо и стручно образование и оспособу-
вање за самостоен живот и работа. 

Воспитувањето и образованието на децата по-
пречени во физичкиот и психичкиот развиток се 
врши во специјални предучилишни установи, спе-
цијални одделенија на училишта или одделенија 
во состав на соодветни здравствени и социјални 
установи и други установи формирани за таа цел. 

Децата попречени во физичкиот "и психичкиот 
развиток се упатуваат во специјални училишта 
под еднакви услови, кои се определуваат со сојузни 
прописи. 

Член 46 
Во специјалните училишта и соодветните уста-

нови се упатуваат и се примаат деца за кои струч-
ната комисија во определените здравствени и други 
установи ќе утврди дека такво воспитување и обра-
зование им е потребно. 

Учениците на специјално школување премину-
ваат во соодветни редовни училишта врз основа на 
мислење од стручната комисија. 

VIII. НАСТАВА ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА ОДДЕЛНИ НАРОДНОСТИ 

Член 47 
На подрачјата на кои живеат припадници на 

одделни народности се основаат, во согласност со 
републички закон, установи за предучилишно во-
спитување, основни училишта, гимназии и стручни 
училишта и одделенија ija тие установи и учи-
лишта, во кои наставата се изведува на јазикот од 
тие народности. 

Член 48 
Образованието на 'наставниците за училиштата 

на припадниците на одделни народности се врши на 
нивниот јазик и за таа цел се основаат посебни 
училишта односно одделенија во училиштата за 
образование на наставниците. 

Член 49 
Во училиштата односно одделенијата за при-

падниците на одделни народности наставниот план 
вклучува и настава од областа на нивната нацио-
нална култура. 

Заради обезбедување активно учествување на 
припадниците на одделни народности во опште-
ствениот живот на земјата, во училиштата односно 
одделенијата за припадниците на тие народности се 
врши и настава на јазикот на републиката. 

Член 50 
На подрачјата на кои живеат заедно припад-

ници на одделни народности и припадници на на-
родите на Југославија се основаат, во склад со 
можностите, и училишта со двојазична настава. 

IX. ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ И 
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

Член 51 
Заради овозможување на граѓаните да го до-

полнуваат и усовршуваат своето општо образова-
ние и стручната спрема и да се запознаат со на-
предокот и достигањата во областа на науката, 
техниката и културата се организира образование 
на возрасните и стручно усовршување. 

Член 52 
Основните задачи на образованието на возра-

сните и на стручното усовршување се особено: 
да им се дава писменост, практични знаења и 

општо образование на граѓаните; 
да им се овозможи стручно образование односно 

преквалификација, проширување и усовршување 
»а стручната спрема како и здобивање со вишо 
образовани^; 
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да им се дава соодветно општествено-економ-
ско образование на производителите и на работните 
луѓе во општествените служби; 

да им се овозможи на граѓаните според лич-
ниот интерес, предиспозициите и потребите да го 
прошируваат своето образование од одделни обла-
сти на науката, техниката и културата. 

Член 53 
Со образованието на возрасните и со стручното 

усовршување се занимаваат установите и органи-
зациите кои сз основаат за таа цел, и тоа: ра-
ботнички и народни универзитети, различни учи-
лишта за возрасни, задружни училишта, училишта 
за домаќинство, училишта за селската младина, 
центри за образование на кадрите, организацијата 
на Народната техника и други. 

Со образованието на возрасните и со стручното 
усовршување се занимаваат и сите училишта од 
основните училишта до факултетите, општестве-
ните и стопанските организации и установи, домо-
вите за народно здравје, библиотеките, музеите, 
радио-телевизијата и другите установи за јавно 
известување и други. 

Член 54 
Установите за образование на возрасните и за 

стручно усовршување својата организација, дејству-
вање, задачите, методите и формите на работа ги 
развиваат во согласност со потребите на опште-
ствениот, стопанскиот и културниот развиток на 
земјата и ги усогласуваат со потребите на соодвет-
ниот крај, работните организации, како и со инте-
ресите и потребите на поединци. 

Овие установи работат, по правило, според на-
ставните планови и програми усогласени според 
возрастот на слушателите. 

X. УЧИЛИШТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 55 
Наставниците на училиштата за општо образо-

вание, на стручните и специјалните училишта, како 
и на установите за предучилишно воспитување, 
образование на возрасните и стручно усовршување 
се образуваат во посебни училишта и други уста-
нови организирани за таа цел и во други училишта 
предвидени со ОБОЈ закон. 

На наставниците образувани во училиштата на 
кои не им е тоа основна задача им се овозможува 
да добијат неопходна педагошка спрема. 

Член 56 
Задачите на училиштата з«а образование на 

наставниците се особено: 
да ги оспособат стручно учениците и студентите 

да ги остваруваат општите цели на воспитувањето 
и образованието и посебните задачи на училиштата 
во кои ќе бидат наставници; 

да им даваат на учениците и студентите педа-
гошка спрема за изведување на наставата, кори-
стење на современите наставни методи и форми на 
на ст^вно-вс опитна работа. 

Училиштата во кои се образуваат наставни-
ците вршат и истражувачка работа во областа на 
педагошката со цел за унапредување на наставата 
и воспитување и оспособување на учениците и сту-
дентите за оваа работа. 

Овие училишта работат и на усовршување на 
наставниците. 

Д Е Л Т Р Е Т 
Живот и работа на училиштата 

XI. НАЧЕЛА ЗА ВНАТРЕШНИОТ ЖИВОТ И 
РАБОТА НА "УЧИЛИШТЕТО 

Член 57 
'Секое училиште и друга установа за воспиту-

в а т е и* образование, без оглед н& своите посебна 
задачи, се организира така што со целокупниот 
внатрешен живот, односи, форми и метода на ра-

бота да му придонесува на остварувањето на целт^ 
на воспитувањето и образованието. 

Член 58 
Училиштето е посебно должно: 
да применува и развива такви форми и методи 

на наставно-воспитната работа кои се засновуваат 
врз поврзувањето на наставата со примената на здо-
биените знаења; 

во наставата и користејќи ги вонучилишните 
активности на младината и во соработката со сто-
панските и општествените организации и установи 
да остварува поврзување на воспитувањето и обра-
зованието со производствената работа. 

Стручните училишта, а особено училиштата за 
квалификувани работници, им посветуваат посебно 
внимание на условите и организацијата на прак-
тичната обука во училишни работилници и стопан-
ски организации. 

Член 59 
Училиштето го поттикнува проширувањето и 

збогатувањето на наставно-воспитната работа со 
разни форми на слободни активности на учениците. 

Наставниците, во соработка со општествените 
организации, помагаат во организирањето и извр-
шувањето на програмите за работа на слободните 
активности на учениците. 

Член 60 
Училиштето во соработка со установите за про-

фесионална ориентација им помага на родителите 
и учениците во изборот на училиштето и занима-
њето според предиспозициите и способностите на 
учениците и за таа цел го следи нивниот развиток 
и дава известувања за карактерот и условите на 
работата на одделни видови училишта односно за-
нимања. 

Член 61 
Учебната година почнува на 1 септември а се 

завршува на 31 август, ако со прописите за одделни 
видови училишта и други установи за воспитување 
и образование не е определено поинаку. 

Траењето на наставата во текот на учебната го-
дина се определува со закон. 

Почетокот и завршетокот на наставата и школ-
ските распусти се определуваат според климат-
ските услови и карактерот на училиштето. 

Член 62 
Настава во училиштата не се врши во текот 

на училишните распусти, во недела и во дните на 
државни празници. 

XII. УЧЕНИЦИ (СТУДЕНТИ) 
Член 63 

Секој ученик (студент) има право и должност, 
според својата возраст, да му придонесува на оства-
рувањето на целта на воспитувањето и образова-
нието во своето училиште. 

Член 64 
Учениците се должни редовно да го посетуваат 

училиштето, да работат и учат, да ги почитуваат 
правилата на училишниот живот и работа и да ги 
исполнуваат другите ученички обврски. 

Член 65 
Со цел за развивање на иницијатива, самостој-

ност, свесна дисциплина и одговорност на учени-
ците за нивната работа и успех во училиштето, за-
ради јакнење на организиран колектив и меѓусебна 
соработка на учениците и заради активна сора-
ботка со наставниците за остварување на воспиту-
вањето и образованието, учениците од завршната 
година на основното училиште, како и учениците 
од стручно училиште и гимназија, формираат за-
едници на учениците на 'класовите (одделенијата) и 
заедница на учениците од училиштето. 

Преку заедницата на учениците, како и преку 
избраните претставници во органите на управува-
њето на училиштето, учениците, во согласност со 
законот, учествуваат во самоуправувањето со учи-
лиштето. 
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Член бб 
На состаноците на своите заедници учениците 

расправаат за сите прашања од животот и работата 
на училиштето. 

Училишните органи се должни да расправаат 
за предлозите што им ги упатува заедницата на 
учениците и за нив да донесат заклучоци. 

Член 67 
Заради унапредување на својот општествен и 

културен живот, техничко образование и физичко 
воспитување учениците можат да основаат свои 

.организации и дружини. 
Овие организации се доброволни и се засно-

ваат врз принципите на самоуправување. 

Член 68 
Студентите активно се вклучуваат низ разли-

чни форми на здружување и самоуправување во 
општествениот живот и образовно-наставната ра-
бота со цел за развивање иницијатива, самостој-
ност, свесна дисциплина и одговорност, како и ак-
тивна помош на наставниците во остварувањето на 
целта на воспитувањето и образованието. 

Со статутот на универзитетите, факултетите, 
високите односно вишите школи и уметничките 
академии поблиску се определуваат правата и дол-
жностите на студентите. 

. Член>69 
Во домовите за ученици (студенти) се формира 

заедница на домот што ја сочинуваат сите ученици 
(студенти). 

Преку заедницата на домот и преку избраните 
претставници во органите на управувањето на до-
мот учениците (студентите) учествуваат во само-
управувањето. 

Заедницата на домот ги разгледува прашањата 
на животот и работата на домот и им дава на ор-
ганите на управувањето свои предлози и барања 
кои се однесуваат на подобрувањето на животот 
и работата во домот. 

XIII. НАСТАВНИЦИ 

Член 70 
Наставниците како воспитувачи и стручњаци 

со својата работа во училиштето и надвор од него 
активно учествуваат во воспитувањето и образо-
ванието на младината и во ширењето на просве-
тата и културата. 

Член 71 
Наставниците ја организираат и раководат на-

ставно-воспитната работа на училиштето и се од-
говорни за постигнувањето на целта на воспиту-
вањето и образованието. 

Член 72 
Наставник може да биде лице кое располага 

со пропишаната педагошка и стручна спрема и кое 
со својата работа и живот, општествени и морални 
особини дава гаранции за остварување на целта 
на воспитувањето и образованието. 

Член 73 
Во установите за предучилишно воспитување 

воспитувачи можат да бидат лица што завршиле 
училиште за воспитувачи или на него соодветно 
училиште. 

Наставници во основни училишта можат да 
бидат лица што завршиле учителска школа, виша 
педагошка школа или педагошка академија и лицач 
што завршиле соодветен факултет, висока школа 
односно уметничка академија. 

Во специјалните училишта и соодветните уста-
нови наставници можат да бидат лица што завр-
шиле соодветно училиште за образование на на-
ставниците на специјалните училишта. 

Наставници во стручни училишта и гимназии 
можат да бидат лица што завршиле соодветен ф а -
култет, висока школа односно уметничка а к а д е -

мија, а за одделни воспитно-образовни подрачја и 
»лица што завршиле соодветно стручно училиште 
или училиште за наставници на стручните учи-
лишта. 

Наставниците, асистентите и другите соработ-
ници на виши и високи школи, уметнички акаде-
мии и факултети можат да бидат лица кои во 
погледу на стручната, научната односно уметничката 
работа ги исполнуваат условите утврдени со закон. 

Со прописите за одделни видови училишта од-
носно други установи за воспитување и образова-
ние ќе се определи кои други стручни лица можат 
да ја вршат дочжноста на наставник односно вос-
питувач во тие училишта односно установи. 

Член 74 
Заради овозможување на наставниците и вос-

питувачите стручно и педагошки да се усовршу-
ваат и да го следат напредокот на педагошката 
теорија и практика и дисциплината од која вр-
шат настава, се воведува задолжително периодич-
но усовршување на наставниците. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т 
Положба и организација на училиштата и fra 
другите установи за воспитување и образо-

вание 
XIV. ОСНОВАЊЕ И УКИНУВАЊА 

НА УЧИЛИШТА 
Член 75 

Училишта се основаат со закон или во склад 
со условите што ќе им утврди закон. 

, Член 76 
Училиште може да се основа ако за неговото 

основање се исполнети пропишаните услови во по-
глед на бројот на учениците, настави! от персонал, 
училишните простории, опремата и наежените сред-
ства, како и другите услови предвидени со законите 
за одделни видови училишта. 

Член 77 
Основачот ги има спрема училиштето односно 

другата установа за воспитување и образование 
правата и должностите што му се определени со 
закон и со други прописи. 

Член 78 
Основните училишта, гимназиите, стручните 

училишта и специјалните училишта можат да ја 
започнат работата откако ќе се утврди дека се ис-
полнети пропишаните услови за почеток на рабо-
тата на соодветниот вид училиште. 

Член 79 
Ако се утврди дека основно училиште, гимна-

зија, стручно училиште или специјално училиште 
не исполнува некои од пропишаните услови за jpa-
бота, ќе се повика основачот да преземе мерки за 
да се отстранат утврдените недостатоци во опре-
делениот рок. 

Ако основачот на училиштето не ги отстрани 
во определениот рок недостатоците, може да се од-
лучи училиштето односно одделно негово одделе-
ние привремено да ја запре работата додека не 
бидат исполнети пропишаните услови за работа на 
тоа училиште. 

Член 80 
Училиште може да се укине само под условите 

предвидени со закони за одделни видови учили-
шта, кои се однесуваат на условите за работа на 
училиштето, на исполнување на задачите на учи-
лиштето. како и потребата од неговото понатамошно 
постоење. 

Член 81 
Секое училиште има свој статут. 
Со статутот на училиштето се утврдува вна-

трешната организација, делокругот и одговорноста 
на органите на управувањето, положбата на работ-
ните единици и правата и должностите во нивното 
управување, прашањата за кои непосредно одлучу-
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ваат членовите на работната заедница на учили-
штето, начинот и формите на тоа одлучување, ра-
ботните и други внатрешни односи, како и другите 
прашања од значење за самоуправувањето во учи-
лиштето и неговата дејност. 

Статутот на училиштето односно одделни не-
гови делови го потврдува, во согласност со законот, 
собранието на општествено-политичката заедница 
определено со закон. 

Д Е Л П Е Т Т И 
XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Во училиштата и другите установи за воспиту-

вање и образование се води единствена евиденција 
за податоците од интерес за целата земја. Сојуз-
ниот секретаријат за просвета и култура со свои 
прописи ги определува овие податоци и начинот 
за водење на евиденцијата. 

Условите од членот 45 став 3 на овој закон под 
кои децата попречени во физичкиот и психичкиот 
развиток се упатуваат во специјални училишта ги 
определуваат спогодбено Сојузниот секретаријат за 
просвета и култура и Сојузниот секретаријат за 
здравото и социјална политика. 

Член 83 
Одредбите од членот 15 став 4 и одредбите од 

членот 82 на овој закон непосредно се применуваат 
како одредби на основен закон. 

Член 84 
Законот за докторатот на науките („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 29/55) останува во важност до 
крајот на 1964 година. 

До крајот на 1964 година докторат на науките 
може да се здобие и според одредбите на Законот за 
докторатот на науките. 

Член 85 
Соновите на наставниот план и програма за ос-

новни училишта (Додаток на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/59) ќе се применуваат и понатаму до 
донесувањето на нови основи за единствена настава 
во основното училиште (член 24 од овој закон). 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за измени и дополненија на Општиот закон за 
школството („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64) 
престануваат да важат: 

1) Законот за Вишата железничка сообраќајна 
школа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/57); 

2) Законот за управните училишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/56); 

3) Општиот закон за факултетите и универзи-
тетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/60); 

4) Уредбата за Железничко-сообраќајно школо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/47); 

5) Уредбата за оснивање и работење на Вишата 
поморска школа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/49); 

6) Уредбата за оснивање и работење на пош-
тенско-телеграфско-телефонски техникуми во Бел-
град и Загреб („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/49); 

7) Уредбата за стручните школи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52); 

8) Уредбата за организацијата и работата на 
управните училишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/56); 

9) Одлуката за конкуренте и условите за запи-
шување на факултети, високи школи и уметнички 
академии. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/59); 

10) Општите напатствија за задолжителна поах-
са на редовните студенти и учениците на средните 
стручни школи (техникуми) и специјалните стручни 
школи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48): 

11) Општото напатствие за школите за општо 
образование на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 67/49 и 5/50); 

12) Општото напатствие за запишување на ди-
пломираните слушатели од вишите педагошки шко-

ли на факултети („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
77/49); 

13) Правилникот за организацијата и работата 
на Просветниот совет на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/59); 

14) Напатствие^ за издавање удостоверенија 
на лицата кои изгубиле школски сведочанства за 
време окупацијата („Службен лист на ДФЈ", бр. 
44/45); 

15) Општото напатствие за организација, ра-
бота и контрола на задолжителната пракса на ре-
довните студенти и учениците на средните стручни 
школи (техникуми) — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/49); 

16) Општото упатство за начелата за оценување 
на учениците и за условите за напредување во ос-
новното училиште и гимназијата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/60); 

17) Решението за паричните накнади на работ-
ниците за време отсуствување^ од работа со цел 
на полагање на испит во школите за општото об-
разование на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 95/49); 

18) Решението за работењето на ученичките 
работилници на стручните школи со практична обу-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/52). 

Односите засновани до влегувањето во сила на 
овој закон според членот 16 од Законот за управ-
ните училишта остануваат во сила до крајот на 
учебната 1964/65 година. 

Вишата поморска школа, Вишата железничка 
сообраќајна школа и Железничката сообраќајна 
школа продолжуваат со работа според општите 
прописи за школством. 

Правата на основувач спрема Вишата желез-
ничка сообраќајна школа ги врши Заедницата на 
Југословенските железници, а правата на основу-
вач спрема Железничката сообраќајна школа За-
едницата на Југословенските железници односно 
организацијата на Југословенските железници што 
таа ќ е ја определи. 

49. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на заедничката седница на Со-
јузниот собор и Стопанскиот собор од 14 јануари 
1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ФИНАН-

СИРАЊЕТО НА ДЕЛУМНАТА ИЗГРАДБА 
НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 

1. Во изградбата и модернизацијата на тргов-
ската морнарица од најмалку 218.000 ВРТ бродови 
на прекуморска пловидба во периодот од 1963 до 
1968 година федерацијата учествува со износот од 
12.000 милиони динари. 

2. Средствата на федерацијата од точката 1 на 
оваа одлука ќе и се стават на располагање на Ју-
гословенската инвестициона банка — за давале 
кредити, и тоа: 

милиони динари 
1) во 1965 година 3.000; 
2) во 1966 „ 4.000; 
3) во 1967 „ 3.000; 
4) во 1968 „ 2.000. 

Средствата непотрошен! во една година, се пре-
несуваат во следната година. 

3. Кредитите според оваа одлука ќе ги одоб-
рува Југословенската инвестициона банка со непо-
средна погодба. 

4. Поблиски прописи за начинот и постапката 
за спроведување на оваа одлука донесува* по по-
треба, Сојузниот секретаријат за финансии, во 
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спогодба со Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 

АС бр 64 
16 јануари 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор. 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

50. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на заедничката седница на Со-
јузниот собор и Стопанскиот собор од 14 јануари 
1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА ОД 

1964 ДО 1966 ГОДИНА 

1. За потребите на царинската служба од 1964 
до 1966 година од средствата на федерацијата ќе 
се потрошат 5.000 милиони динари за изградба на 
градежни објекти (магацински простор, објекти на 
граничните премини од I ред, работни про-
стории и станови) и за набавка на опрема (лаборато-
риска и канцелариска опрема, моторни чамци и 
апарати за вршење царински преглед). 

2. Со сојузниот буџет за 1964 година за потре-
бите од точката 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
1.000 милиони динари, а износ од 4.000 милиоии ди-
нари ќе се обезбеди во сојузните буџети за 1Ѕ65 и 
1966 година според програмата од точката 3 на оваа 
одлука. 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
користат за палените од таа точка според програ-
мата што до 30 јуни 19G4 година ќе ја донесе Сојуз-
ниот извршен совет, по предлог од Управата за ца-
рини во согласност со Сојузниот секретаријат 
за буџет и организација на управата и со Сојузни-
от секретаријат за финансии. 

Средствата од 1 ООО милиони динари предвидени 
за 1964 година можат да се употребат и пред одо-
брувањето на програмата за најважните потреби, 
како што се изработка на инвестициони елаборати, 
набавка на опрема и изградба на станови. 

4. Средствата предвидени во сојузниот буџет, 
согласно со точката 2 на оваа одлука, што ќе оста-
нат непотрошен^ можат за истите намени да се 
потрошат во наредните години. 

5. О з ѕ ^ одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 ' 

Сојузна скупштина 

АС бр 57 
16 јан\ . ;зн ]9ЃМ година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина,, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровиќ е. р. 

51. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на заедничката седница на Со-
јузниот собор и Стопанскиот собор од 14. јануари 
1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРОБНА 42-ЧАСОВНА РА-
БОТНА СЕДМИЦА КАКО ПОЛНО РЕДОВНО 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

1. Во работните организации во кои се приме-
нува Одлуката за подготовките на работните орга-
низации за премин на 42-часовна работна недела 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/63), работното вре-
ме во периодот на проверувањето ќе се смета како 
полно ред ОБИО работно време во поглед на правата 
и обврските што зависат од траењето на редовното 
работно време. 

2. Поблиски прописи за примена на оваа од-
лука ќе донесе, по потреба, Сојузниот секретаријат 
за трудот, во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии. 

3. Оваа одлука влегува во сила Осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 85 

16 јануари 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

52. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на заедничката седница на Со-
јузниот собор и Стопанскиот собор од 14 јануари 
1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА 
1962 ГОДИНА 

1. Се одобрува завршната сметка на Општиот 
ин Е ЗЕТИ ци ои ен фонд за 1962 година, и тоа: 

а) со состојбата на вкупниот прилив и потго-
шок на средствата на фондот за 1962 година, со: 

1) вкупни приходи 415.6 милијарди динари 
2) вкупни расходи 511.5 „ „ 
3) вишок на расходите 

над приходите на 
Фондот во 1962 го-

дина 95 9 „ „ 
б) со состојба на билансот на Фондот на 31 

декември 1962 година, со: 
1) вкупни средства 1.617,1 милијарди дин. 
2) пласман на средства-

та на Фондот 1.730,8 „ „ 
3) вкупен вишок на рас-

ходите над средствата 
на Фондот 113,7 „ ~ „ 

2. Вишокот на расходите-над средствата на Фон-
дот од 113,7 милијарди динари е покриен со посебен 
кредит што и го обезбедува Народната банка на 
федерацијата, и тоа: 

а) за дел на вишокот според завршната сметка 
на Фондот за 1961 година од 17,8 милијарди динари, 
врз основа на Одлуката за склучување кредити к а ј 
Народната банка за покривање на вишоците на 
расходите над приходите на федерацијата до кра-
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јот на 1961 година, Р. п. бр. 289 од 31 декември 1962 
година; 

б) за дел на вишокот според завршната сметка 
на Фондот за 1962 година од 95,9 милијарди динари, 
врз основа на Одлуката за измена на Сојузниот 
општествен план за 1962 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62) и Одлуката за примена на од-
редбата под 2 од точката 12 на т а в а т а XIV на 
Сојузниот општествен план за 1962 година, Р. п. 
бр. 45 од 12 март 1963 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Сојузна скупштина 
АС бр. 73 

16 јануари 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот се бор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

53. 
Врз основа на членот 19 став 2 од Законот за 

стопанско-планските мерки so 1964 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УЧЕСТВОТО НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТИРАЊЕТО НА ИН-
ВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЛУЖАТ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ НА 
СТРАНЦИТЕ 

1. Средствата во износ од 21.000 милиони динари 
предвидени во членот 19 од Законот за стопанско-
планските мерки во 1964 година Југословенската ин-
вестициона банка ќе ги употреби за учество во 
кредитирањето на изградбата и реконструкцијата на 
објектите со кои ќе се обезбеди зголемување и по-
добрување на сместувањето, исхраната, превозот и 
другите услуги што служат за унапредување на 
туристичкиот промет на странците 

Југословенската инвестициона банка ќе ги о-
преизлува поблиските намени од ставот 1 на оваа 
точгч. 

2. Југословенската инвестициона банка од сред-
ствата од точката 1 на оваа одлука ќе им одобрува 
Кречити: 

1) на стопанските банки на републиките; 
2) на стопанските и други организации што о-

стЕ?.риле странски средства за плаќање од дава-
њето на услуги и продажбата на стоки на странски 
туристи во 1963 година; 

3) на општествените инвестициони фондови на 
општините на чија територија се остваре™ стран-
ските средства за плаќање од страна на стопански 
и други организации во 1963 година. 

3. На стопанските банки на републиките Југо-
словенската инвестициона банка ќе им одобрува од 
средствата од точката 1 на оваа одлука кредити во 
височина од 10.000 милиони динари, со тоа што од 
овој износ да ги надомести износите на кредитите 
што ги дала за овие намени во 1963 година од сред-
ствата со кои располагала во таа година. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Југосло-
венската инвестициона банка ќе ги одобрува под 
условите што ќе ги утврди таа. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа 
точка, за инвестициите чие кредитирање е догово-
рено до крајот на 1963 година, Југословенската ин-
вестициона банка ќе им одобрува кредити на сто-
панските банки на републиките под условите да 
учествуваат тие BIO кредитирањето на трошоците 
на .инвестициите со 50%. Интересот по овие кредити 
ќе се пресметува по стопата од 2°/о годишно, со тоа 
што за кредитите за комуналните објекти стопата 
на интересот да изнесува 1% годишно. 

4. На стопанските и други организации од точ-
ката 2 под 2 на оваа одлука Југословенската инве-» 
стициона банка ќе Им одобрува кредити, и тоа: на 
угостителските и туристичките стопански органи-
зации, на трговските организации овластени за: 
продажба на стоките во земјата За странски сред-
ства за плаќање, на стопанските организации за од-
гледување дивеч, на установите и општествените 
организации што вршат услуги на отстрел на ди-
веч и на ,Авто-мото сојузот на Југославија. 

5. Височината на кредитите за организациите 
од точката 4 на оваа одлука се утврдува: 

1) со примена на стопата од 23,3% врз остваре-
ниот вкупен приход од извршените и наплатените 
сопствени услуги на странски туристи — за угости-
телските претпријатија; 

2) со примена на стопата од 58:3% врз против-
вредноста на остварените странски средства за пла-
ќање: ' 

а) од продадените и наплатените сопствени у-> 
слуги и провизии од посредување — за туристич-
ките стопански организации; 

б) од продажбата на стоки во земјата на стран-: 
ски туристи — за трговските претпријатија овла-
стени за продажба на овие стоки; 

в) од дадените и наплатените услуги За отстрел 
на дивеч и организирање лов — за претпријатијата 
за одгледување на дивеч и за установите и опште-
ствените организации што даваат услуги за отстрел 
на дивеч; 

г) од продажбата на бензински бонови во страна 
ство — за Авто-мото сојузот на Југославија. 

6. На општествените инвестициони фондови на 
општините од точката 2 под 3 на оваа одлука Југо-
словенската инвестициона банка ќе им одобри кре-
дити, и тоа: 

N l ) во износот што му одговара на збирот на 
кредитиве кој отпаѓа на организациите од точката 
4 на оваа одлука што работат на подрачјето на од-
носните општини; 

2) во износот кој се добива го примена на сто-
к а т а од 46,6% врз остварениот приход од давањето 
на услуги на странски туристи од страна на дома-
ќинствата 

На територијата на град со повеќе о п ш т и ш 
кредитите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка му 
се одобруваат на општествениот инвестиционен 
фонд на градот, ако е основан тој. 

7. Организациите и општествените инвестици-
они фондови можат да поднесуваат барање за до-
бивање кредит, во смисла на оваа одлука до крајот 
на март 1964 година. 

Ако организациите од ставот 1 на оваа точка 
не го поднесат барањето за добивање кредит во о-
пределениот рок, Југословенската инвестициона 
банка ќе им го одобри износот на тие кредити на 
општествените инвестициони фондови на општи-
ните. 

8. Организациите и општествените инвестицио-
ни фондови од точката 2 под 2 и 3 на оваа одлука 
можат да ги користат кредитите добиени според 
оваа одлука само за намените предвидени во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка организациите од точката 2 под 2 на оваа 
одлука можат да ги користат кредитите добиени 
според оваа одлука и за учество при добивањето 
на кредити од стопанските банки на републиките 
за намените од точката 1 на оваа одлука. 

9.Кредитите од точ. 4 и 6 на оваа одлука Ј у -
гословенската инвестициона банка ќе ги одобрува 
со рок за исплата од 30 години и со интерес по 
стопата од 1% годишно. 

10. Кредитите на организациите и општестве-
ните инвестициони фондови во смисла на оваа од-
лука Југословенската инвестициона банка може да 
ги одобрува до износот од 11.000 милиони денари. 

Ако вкупниот износ по барањата за кредити 
од ставот 1 на оваа точка биде поголем од 11.000 ми-
лиони динари, Југословенската инвестициона банка 
сразмерно ќе ги намали кредитите што ќе ги одо-, 
брува во врска со тие барања. 
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Ако вкупниот износ по барањата зе кредит од 
ставот 1 на оваа точка биде помал од 11.000 мили-
они динари, Југословенската инвестициона банка 
настанатата разлика ќе ја употреби за одобрување 
кредити на стопанските бснки на републиките за 
намените предвидени со овса одлука. Условите за 
давање на тие кредити ќе ги определи Југословен-
ската инвестициона банка. 

11. Во општините кои во смисла на членот 11 
став 2 од Законот за употреба на средствата на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63) го укинат оп-
штествениот инвестиционен фонд, Југословенската 
инвестициона банка ќе и ги одобрува кредитите за 
кои според оваа одлука е предвидено да му се одо-
бруваат на општествениот инвестиционен фонд на 
општината на соодветната комунална банка, со тоа 
што комуналната банка да може да' ги користи 
тие кредити само под условите и на начинот опре-
делен со оваа одлука. 

12. Сојузниот комитет за туризам, во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии и со Соју-
зниот секретаријат за трговија, ќе донесе, по по-
треба, поблиски прописи за основите за утврдување 
на височината на кредитите за организациите и оп-
штествените Инвестициони фондови од точката 2 
под 2 и 3 на оваа одлука односно комуналната бан-
ка, како и за тоа кои стопански и други организа-
ции учествуваат во остварувањето на странските 
средства за плаќање од туризмот. 

13. Народната банка ќе донесе упатство за на-
чинот на обезбедување на податоците за остваре-
ните странски средства за плаќање за. услугите да-
дени на странски туристи во 1963 година од страна 
на организациите предвидени со оваа одлука, а со 
нел за утврдување на основите за добивање кре-
дити од точката 5 на оваа одлука. 

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 9 
15 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

54. 

Врз основа на чл. 17 и 42 од Законот за кре-
дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 10/61 и 53/62) и чл. 39 до 44 од Зако-
нот за стопанско-планските мерки во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 52/63) Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПШТАТА 

КРЕДИТНА ПОЛИТИКА ВО 1964 ГОДИНА 

1. Деловните банки ќе им обезбедуваат на сто-
панските организации .потребни кредити во соглас-
ност со условите предвидени со оваа одлука. Бан-
ките по пат на кредити ќе го поттикнуваат особено 
извозот и производството за извоз, а ќе овозмо-
жуваат и поуспешно работење на стопанските ор-
ганизации кои со постојните капацитети го зго-
лемуваат производството на стоки за кои постои 
зголемена побарувачка на домашниот пазар. 

2. Деловните банки можат од своите банкарски 
средства и од средствата добиени во вид на кре-
дити од Народната банка да им дават краткорочни 
кредити: 

1)*на стопанските организации — Ва обртни 
средства, и тоа: за промет на стоки, за определени 
запаси и за определени работи; 

2) на самостојните установи — за плаќање во 
врска со нивното текушто работење; 

3) на општествено-политичките заедници, оп-
штествените фондови за школство и на заводите 
за социјално осигурување — за подмирување на 
разликите што настануваат поради нерамномер-
ното притекување на предвидените приходи и рас-
ходи; 

4) на републичките и општинските резервни 
фондови (заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации) — за зголемување на нивните "средства за 
давање кредити; 

5) на населението — потрошувачки кредити. 
3. Кредитите за промет на стоки можат да се 

одобруваат за продадените стоки, а на трговските 
стопански организации и за купените стоки, и тоа 
до височината на нивната продажна односно на-
бавна цена. 

Роковите за враќање на кредитите за промет 
на стоки не можат да брадат подолги од 3 месѕцрх, 
сметајќи од денот на почетокот на нивното кори-
стење. Роковите за враќање на кредитите за извоз 
мораат да бидат усогласени со наплатата на поба-
рувањата од странските купувачи и во границите 
на роковите предвидени со прописите за девизното 
работење. 

Кредити за промет на стоки не можат да се 
одобруваат за стоки продадени на крајните потро-
шувачи (општа и лична потрошувачка и инве-
стиции), освен ако е тоа предвидено со сојузни про-
писи. 

Комуналните банки можат да им одобруваат 
кредити на стопанските организации за стоките 
продадени на потрошувачки кредит кој се одобру-
ва според важечките прописи. 

4. Кредити за залихи можат да се одобруваат, 
и тоа: 

1) за сезонски залихи на гетови стоки и репро-
дукциони материјали; 

2) за залихи'наменети за извоз; 
3) за вонредни залихи на готови стоки, репро-

дукциони материјали и недовршено производство; 
4) за залихи на јаглен и пченица над мини-

малните залихи, како и за постојани резерви на 
храна за добиток. 

5) Кредити за сезонски залихи на готови стоки 
се даваат за зголемениот обем на залихите кој се 
јавува поради сезонската неусогласеност помеѓу 
производството и продажбата односно набавката и 
продажбата, а кредити за сезонски залихи на ре-
продукциони материјали — за зголемениот об зм на 
залихите кој настанува поради сезонската неу-
согласеност помеѓу набавката и преработката. 

Роковите за враќање на кредитите од ставот 1 
на оваа точка мораат да бидат усогласени со исте-
кот на сезоната за која се дадени кредитите. 

6. Кредити за. залихи наменети за и?воз можат 
да се одобруваат за стоки приготвени за извоз 
за кои ќе се дадат докази дека ќе се продададнт 
на странски пазар. Роковите за враќање на оЕпе 
кредити треба да бидат усогласени со извршува-
н а т а На извозните работи. 

7. Кредити за вонредни залихи можат да се 
одобруваат, и тоа: 

1) ^ з г о л е м е н и т е залихи на готови стоки — 
ако настапи вонреден запир во продажбата поради 
влошување на условите за продажба на странскиот 
пазар или пореметување во сообраќајот, неповолни 
временски и други природни услови; 

2) за зголемени залихи на репродукцио-ни ма-
теријали и готови стоки — ако зголемувањето на 
овие залихи е последица од условите за набавка 
на странскиот пазар; 

3) за зголемени залихи на недовршено произ-
водство — ако порастот на овие залихи е пред-
извикан од недостатокот на репродукциони мате-
ријали од увоз, а во прашање е производство на 
стоки кои имаат обезбедена продажба; 

4) за залихите за кои Народната банка ќе 
предвиди можност за одобрување кредит во спо-
годба со надлежните државни и сојузни секрета-
ријата, а во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии. 
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Роковите за враќање на кредитите од ставот 1 
на оваа точка треба да бидат усогласени со тра-
ењето на причините поради кои ое формирани вон-
редните залихи. 

8. Кредитите предвидени во точ. 4 до 7 од оваа 
одлука можат да се одобруваат до височината на 
вредноста на залихите утврдена според членот 77 
од Законот за средствата на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30 62 
и 53/62). 

9. Кредити за определени работи можат да се 
одобруваат: 

1) за производство и приготвување стоки за 
извоз; ' 

2) за производство на Земјоделски производи 
од страна на организации со средства во опште-
ствена сопственост и во кооперација на тие орга-
низации со индивидуални земјоделски произво-
дители; 

3) за производство на станови за пазар; 
4) за производство и промет на филмови; 
5) за приготвување и за залихи на определени 

изданија; 
6) за покривање на временски разграничените 

трошоци за замена на јамска граѓа со метални 
потпирачи во рудниците. 

Роковите за враќање на, кредитите од ставот 1 
под 1 и 2 на оваа точка треба да бидат усогласени 
со траењето на работите за кои се одобрени кре-
дитите и не можат да бидат подолги од една годи-
на. По исклучок, кредитите за производство на сто-
ки за извоз чиј процес на производството трае 
подолго од една година, кредитите за производство 
на двегодишни култури и кредите за одгледување 
добиточен подмладок можат да се договоруват со 
рок за враќање до две години. 

Кредитите за намените од ставот 1 под 6 на 
оваа точка можат да се одобруваат со рок за вра-
ќање до три години. 

Сојузниот секретаријат за финансии може, на 
предлог од Народната банка, да определи, покрај 
кредите од ставот 1 на оваа точка,. да се одобруваат 
кредити to за други работи и да се предвидат усло-
вите под кои можат да се одобруваат тие кредити. 

10. Заради користење на постојните услови за 
производството кога со помали вложувања се ос-
тварува во пократко време зголемување на про-
изводство на стоки за извоз и зголемуван^ на 
производството на стоки, за кои постои зголемена 
побарувачка на домашниот пазар, деловните банки 
можат од своите банкарски средства и од сред-
ствата добиени во вид на кредити од Народната 
банка, покрај кредитите предвидени во точката 2 
од оваа одлука, да одобруваат кредити за посебни 
работи, и тоа: 

1) комуналните банки — до височината од 2°/о 
од средствата по видување депонирани ка ј нив; 

2) републичките банки — до височината од 7°/о 
од средстата по видување депонирани ка ј нив, како 
и до височината од 7°/о од средствата на посебната 
задолжителна резерва на комуналните банки ка ј 
републичките банки според состојбата на 31 де-
кември 1963 година. 

Комуналните банки ќе ги одобруваат кредитите 
од оваа точка исклучиво за обртни средства. 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка не можат да бидат подолги од 3 години. 

11. Комуналните банки, републичките банки и 
банките на автономните покраини можат на опште-
ствено-политичките заедници, на општествените 
фондови за школство и на заводите за социјално 
осигурување да им одобруваат кредити за покри-
вање на разликите што настануваат поради нерам-
номерно^ притекување на предвидените приходи 
и расходи. Овие кредити можат да се одобруваат 
до 30 септември 1964 година. 

Кредити на општествено-политичките заедни-
ци од ставот 1 на оваа точка можат да се одобру-
ваат дури откако се исцрпени сите средства од нив-
ната 6%-ната буџетска резерва формирани врз ос-

нова на одредбите на Сојузниот општествен план 
за 1959 година. 

Кредити на општествено-политичките заедни-
ции и општествените фондови за школство можат 
да се договараат со рок за враќање до 30 ноември 
1964 година, а кредити на заводите за социјално 
осигурување — со рок за враќање до 31 декември 
1964 година. 

На заводите за социјално осигурување кои не 
можат од своите приходи според предвидената сто-
па на придонесот за социјално осигурување да ги 
покријат расходите во 1964 година, банките можат 
да им одобрат кредит за покривање на помалку 
остварените приходи со рок за враќање до една 
година. 

12. Деловните банки можат од своите банкарски 
средства и од средствата добиени во вид на креди-
ти од Народната банка да им одобруваат кредити 
на резервните фондови на општината, автоном-
ните покраини и републиките (заедничките ре-
зерви на стопанските организации) заради обез-
бедување дополнителни средства потребни за по-
кривање на загубите во стопанството — до висо-
чината од 50% од остварениот прилив на приходи-
те од придонесот на стопанските организации во 
тие фондови во 1963 година, со рок за враќање до 
31 март 1965 година. 

Ш к р а ј кредитите од ставот 1 на оваа точка, делов-
ните банки можат на резервните фондови на општи-
ните, автономните покраини и републиките (заед-
ничките резерви на стопанските организации) да 
им одобруваат од средствата предвидени во чле-
нот 42 на Законот за стопанско-планските мерки 
во 1964 година и од средствата наведени во точката 
10 од оваа одлука, кредити за исти намени со рок 
за враќање до 3 години. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од оваа 
точка банките на републиките и автономните по-
краини можат од орочените средства на задолжи-
телниот дел на резервниот фонд на стопанските 
организации да им одобруваат на резервните фон-
дови на републиките односно автономните покра-
ини (заедничките резерви на стопанските орга-
низации) заради обезбедување дополнителни сред-
ства за покривање на загубите во стопанството, 
кредити со рок за враќање до 8 години. Овие кре-
дити можат да се одобруваат под услов републи-
ката односно автономната покраина од средствата 
со кои располага да им обезбеди на заедничките 
резерви на стопанските организации најмалку 50°/о 
од износот на средствата потребни за покривање на 
загубите за кои се одобруваат кредитите. 

13. Комуналните банки ќе му одобруваат по-
трошувачки кредити на населението според ва-
жечките прописи. 

14. Деловните банки можат од средсвата пред-
видени во членот 42 на Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1964 година да одобруваат креди-
ти од сите видови ма сите намени. По исклучок, од 
орочените средства на задолжителниот дел на ре-
зервниот фонд на стопанските организации можат 
да им се одобруваат кредити само на резервните 
фондови на републиките односно автономните по-
краини (заеднички резерви на стопанските органи-
зации) заради обезбедување дополнителни сред-
ства за покривање на загубите во стопанството. 

Роковите за враќање на кредитите од ставот 1 
на оваа ^точка мораат да бидат во согласност со 
начелата за обезбедување ликвидноста на банката. 

15. Деловните банки не можат да им одобруваат 
кредити на стопанските организации за покривање 
на загубите, залихи на некурентни стоки и сомни-
телни побарувања како ниту за други вложувања 
што не се во согласност со поставките на Опште-
ствениот план на Југославија за 1964 година. 

16. Банките можат да им одобруваат кредити 
само на кредитно способните стопански организа-
ции, водејќи сметка да не се врши по ист основ 
двојно кредитирање. 

Како кредитно способна се смета стопанска ор-
ганизација која остварува позитивен финансиски 
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резултат во своето работење односно која нема не-
покриени загуби според завршните сметки за по-
ранешните години, која обезбедува в р а ќ а н а н а кре-
дитите во рок, која има средено финансиско рабо-
тење и ажурно и уредно книговодство, а својот имот 
и обврски ги искажува според фактичната вред-
ност и во согласност со важечките прописи. 

17. Деловните банки се должни да преземаат 
мерки кредитите одобрени за обртни средства да се 
користат само за намените за кои се одобрени и по 
пат на тие кредити да не се врши прелевање на 
обртните средства на корисникот на кредитите во 
основни средства и други видови финална потро-
шувачка. 

18. Народната банка ќе ја кредитира во 1964 го-
дина без интерес федерацијата за подмирување на 
разликите што настануваат поради нерамномерно^ 
притекување на приходите во однос на расходите, 
со рок за враќање до крајот на буџетската година. 

Народната банка ќе и обезбеди на Дирекцијата 
за суровини и на Дирекцијата за исхрана потребни 
кредити за зголемување на постојаните резерви и 
формирање повремени пазарни резерви во 1964 го-
дина. Роковите за враќање на овие кредити треба 
да бидат усогласени со движењето на тие резерви. 

Порастот на задолжувањето на федерацијата 
по основот на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка, 
не може на крајот на 1964 година да биде поголем 
од зголемувањето на нејзините депозити ка ј На-
родната банка. 

19. Народната банка ќе им дава кредити непо-
средно и под еднакви услови на 'сите деловни бан-
ки што се придружуваат за целите и мерките на 
општата кредитна политика поставени со Опште-
ствениот план на Југославија за 1964 година, со 
Законот за^стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина и со оваа одлука, Ј^ако и поблиските пропи-
сима спроведување на тие мерки. 

20. Оцењувањето на согласноста на кредитната 
политика на деловните банки со целите на општа-
та кредитна политика го врши Народната банка 
врз основа на определената документација и пре-
гледот на книгите и документите за кредитно ра-
ботење во деловните банки. 

21. Ако кредитната политика на деловната бан-
ка не е во согласност со целите и мерките на кре-
дитната политика утврдени со Општествениот план 
на Југославија за 1964 година, со Законот за сто-
панско-планските мерки во 1964 година и со оваа 
одлука, или деловните банки не се придружуваат 
за прописите и упатствата за остварување на тие це-
ли и мерки, Народната банка ќе ја предупреди де-
ловната банка на тоа и ќе и определи рок во кој 
е должна да ги отстрани забележаните недоста-
тоци. За забележаните недостатоци Народната бан-
ка ќе го извести надлежниот извршен совет од-
носно собранието на општината на чија територија 
е седиштето на комуналната банка. 

До истекот на рокот што го определила во сми-
сла на ставот 1 од оваа точка, Народната бачка 
може давањето на нови кредити на деловната бан-
ка да го услови со преземање соодветни мерки со 
кои ќе се обезбеди спроведувањето на општа!а кре-
дитна политика. 

Ако деловната банка не ги отстрани во опреде-
лениот рок забележаните недостатоци, Народната 
банка може да и го запре понатамошното давање 
на кредити на деловната банка и да бара наплата 
на порано дадените кредити. За својата одлука 
Народната банке ќе го извести надлежниот извр-
шен совет односно општинското собрание заради 
преземање на мерките предвидени со закон. 

22. Кредитите одобрени до денот на влегува-
њето во сила нф оваа одлука ќе се користат на на-
чинот и под условите под кои се одсбоени, со тоа 
што договорените рокови за враќање на кредигите 
да не можат да се продолжуваат ако со оваа од-
лука не е определено поинаку. 

23. На барање од стопанските организации де-
ловните банки можат: 

1) кредитите за повремени обртни средства одо-
брени во 1963 и во поранешните години, со кои се 
покриени временски разграничените трошоци за 
замена на јамска граѓа со метални потпирачи во 
рудниците, да ги претворат во кредити за опреде-
лени работи во смисла на точката 9 од оваа одлука; 

2) кредитите за повремени обртни средства -одо-
брени во 1962 и во поранешните години, што уго 
покриваат временското разграничување на разли-
ките во цената извршена според одредбите од 
Одлуката за отпишување на разликите во цените 
на одделни видови стоки („Службен.лист на ФНРЈ", 
бр. 16/62), а кои до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука не се претворени во среднорочни 
кредити, да ги претворат со условите од точката 
5 на наведената одлука во кредити со рок за вра-
ќање кој не може да биде подолг од рокот преоста-
нат за разграничување на овие разлики; 

3) кредитите за повремени обртни средства одо-
брени пред денот на влегувањето во сила на Одлу-
ката за спроведување »а мерките на општата кре-
дитна политика во 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/63) за покривање на наднормалните 
залихи на репродукциони материјали, недовршено 
производство и готови стоки, да ги претворат во 
кредити за трајни обртни средства со рок за враќа-
ње до 10 години; 

4) кредитите за повремени обртни средства кои 
во смисла на Наредбата за финансирање и времен-
ско разграничување на трошоците за откривање 
на минерална суровина во рудниците со површин-
ско производство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/59) се одобрени пред денот на влегувањето во 
сила на Одлуката за спроведување на мерките на 
општата кредитна политика во 1963 година, да ги 
претворат во кредити за трајни обртни средства 
со рок за враќање кој му одговара на временското 
разграничување на овие трошоци, со тоа што да не 
може да биде тој подолг од 10 години. 

На кредитите од одредбите под 3 и 4 на ставот 
1 од оваа точка се применуваат интересните стопи 
од договорот за порано одобрениот кредит за по-
времени обртни средства. Ако деловната банка за 
овие кредити договори пониска интересна стопа од 
порано договорената, нема право на надоместок 
според сојузните прописи за разликата помеѓу ин-
тересот по порано договорената и интересот по 
новодоговорената стопа. 

24. Одобрувањето на кредити за производство 
на станови за пазар, кредити за производство и 
промет на филмови, кредити за приготвување и за 
залихи на определени изданија и кредити на само-
стојните установи, како и орочување™ на опште-
ствените средства ка ј банките и нивно користење 
за вложувања во обврзници и благајнички записи, 
ќе Се врши според прописите што ги донесол Соју-
зниот секретаријат за финансии врз основа на 
Одлуката за спроведувањето на мерките на општата 
кредитна политика во 1863 година. 

Сојузниот секретаријат за финансии може про-
писите од ставот 1 на оваа точка да ги менува и 
дополнува во согласност со одредбите од оваа 
одлука. 

25. Народната банка може да издава упатства 
за постапката на одобрувањето, потребната доку-
ментација и водењето на евиденцијата за кредитите 
предвидени со оваа одлука. 

26. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. Ђ 
15 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 
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55. 
Брз основа на членот 14 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНТЕРЕСНА НОРМА ПО 
ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ ШТО ГО ДАЛА НАРОД-
НАТА БАНКА ЗА ИЗГРАДБА НА СМЕШТАЕН 
ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. На искористените износи на кредитот што 
врз основа на Одлуката за одобруваше посебен кре-
дит на Стопанската банка на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/63) Народната банка го дала за финансирање 
на изградбата на смештаен простор за сместување 
на работниците, службениците и другите граѓани 
од територијата на град Скопје, интересот ќе се пре-
смета по нормата од 0,5°/о годишно^ 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 1 
8. јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател^ 
Петар Стамболић, е. р 

56. 
Врз основа« на чл. 14 и 17 од Законот за кредит-

ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и членот 13 став 2 од -
Законот за фондот за обнова и изградба на Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБЕН КРЕДИТ НА ФОН-

ДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 
1. Народната банка ќе му одобри на Фондот за 

обнова и изградба на Скопје краткорочен кредит 
во износ од 10 милијарди динари заради финанси-
рање на потребите предвидени со Привремената 
прогрма за употреба на средствата на Фондот за 
1963 и 1964 године*. 

Кредитот од ставот 1 на оваа точка Народната 
банка ќе го одобри на товар на средствата по стран-
ските заеми што ги склучила федерацијата во врска 
со отстранувањето на последиците предизвикани со 
земјотресот во Скопје. 

2. На искористените износи на кредитот од ста-
вот 1 на оваа одлука Фондот за обнова и изградба 
на Скопје ќе плаќа интерес по нормата од 0,5®/» 
годишно. 

3. Фондот за обнова и изградба на Скопје е дол-
жен да и го врати на Народната банка кредитот од 
точката 1 на оваа одлука до 31 декември 1964 го-
дина. 

4. За исплата на кредитот од точката 1 на оваа 
одлука Фондот за обнова и изградба на Скопје ќе 
ги употреби сите средства што над износот од 65 
милијарди динари ќе го оствари во 1964 година на 
име придонеси утврдени со сојузни прописи како 
негов приход. 

За намената од ставот 1 на. оваа точка Фондот 
за обнова и изградба на Скопје ќе ги употреби 
средствата од странските заеми што ги склучила 
федерацијата во врска со отстранувањето на после-
диците предизвикани со земјотресот во Скопје, ако 
тие средства бидат во 19«64 година и внесени во 
Фондот согласно со Законот за Фондот за обнова 
и изградба на Скопје. 

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

P. п. бр. 2 
8 јануари 1Ѕ64 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

57. 

Врз основа на членот 18 став 3 и членот 65 од 
Законот за кредитните и други банкарски работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и 
членот 129 став 3 од Законот за банките („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 30/62 и 53/62), на предлог 
од Народната банка Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВ-

НИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

1. Во Одлуката за височината на задолжител-
ната резерва на деловните банки к а ј Народната 
банка („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/63) во точ-
ката 1 процентот: „30®/о" се заменува со процентот: 
»>20". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 6 
15 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

58. 

Врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВА-
ЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ДРУГИ 
ДАВАЧКИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ШТО СЕ ПРИ-
МААТ БЕСПЛАТНО ИЛИ СЕ НАБАВУВААТ ОД 
СТРАНСТВО ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЗЕМЈОТРЕ-

СОТ ОД 26 ЈУЛИ 1963 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за ослободувањето од плаќање 
на царина и други давачки за увоз на стоки што 
се примаат бесплатно или се набавуваат од стран-
ство заради отстранување на последиците предиз-
викани со земјотресот од 26 јули 1963 година 
(„Службен лист на ЈСФРЈ" : бр. 32/63) точката 2 се 
брише. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 март 1964 
година. 

Р. п. бр. 7 
15 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

59. 

Врз основа на членот 13 став 3 од Законот за на-
родниот заем за обнова и изградба на Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ*4, бр. 36/63), Сојузниот 
секретаријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕТО НА НАРОДИНОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА 
И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ВО СТРАНСКИ 

" СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за запишувањето на народни-

от заем за обнова и изградба на Скопје во странски 
средства за плаќање („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/63) членот 4 се менува и гласи: 
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„Член 4 
Запишувањето и уплатата нр Заемот во странски 

средства за плаќање може да се врши од 25 сеп-
тември 1963 година до 30 септември 1964 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 3-19600/1 
3 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

60. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот 
секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РОТО-

ХАРТИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ 
ПОТРОШУВАЧИ ВО 1964 ГОДИНА 

1. За 1964 година за потребите на новинските 
претпријатија и новинските установи се утврдува 
контигент на рото-хартија gr/m2 50/52 во количина 
од 53.000 тони. 

Количината на рото-хартија од ставот 1 на оваа 
точка ќе ја испорача Товарна целулозе ин папирна 
„Ѓуро Салај", Вид ем Кршко и Фабрика целулозе 
и папира „Милан Стефановиќ-Матроз", Сремска 
Митровица. 

- 2. Договорите за купување и продажба на рото-
-хартија ќе ги склучат со Товарна целулозе ин па-
перја „Ѓуро Салај", Вид ем Кршко и со фабрика 
целулозе и папира „Милан Стефановиќ-Матроз", 
Сремска Митровица новинските претпријатија и но-
винските установи во количините за кои ќе се до-
говорат овие претпријатија и установи во Делов-
ното здружение на новинските претпријатија и но-
винските установи. 

3. Товарна целулозе ин папирна „Гуро Салај" 
Видем Кршко и фабрика целулозе и папира „Ма-
лан Стефановиќ-Матроз", Сремска Митровица по-
трошувачите определени со оваа наредба се должни 
да му доставуваат на Сојузниот секретаријат за 
трговија на негово барање податоци за производ-
ството, испораката и залихите на рото-хартија. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето ћо „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31/1 
в јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац е. р. 

61. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот 
секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РЕЖАНА 
ТРАГА ОД Е.ЈЈА-СМРЕКА И БОР ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПОТРОШУВАЧИ 

ЗА 1964 ГОДИНА 

1. За 1964 година се утврдува контингент од 
36.000 ш ѕ режана граѓа од ела-смрека и контингент 
од 9.000 т 3 режана граѓа од бор, во димензии и ква-
литет според JUS D.C1.041 и JUS D.C1.042 и тоа за 
потребите: 

1) на ремонтните и производствените претпри-
јатија за шински возила (вагони): 

а) режана граѓа од ела-смрека 19.000 т 9 

б) режана граѓа од бор 5.000 т 3 

2) на железничките транспортни претпријатија: 
а) режана граѓа од ела-смрека 14.000 ш$ 

б) режана граѓа од бор 3.000 т ѕ 

3) на фабриките за изградба на нови вагони: 
а) режана граѓа од ела-смрека 3.000 т 5 

б) режана граѓа од бор 1.000 т * 
2. Договорите за купување и продажба на режа-

на граѓа од ела-смрека и бор ќе ги склучуваат прет-
пријатијата на дрвната индустрија со потрошу-
вачите според распоредот (програмата) што ќе 
го утврди Сојузниот секретаријат за трговија, на 
предлог од Сојузната стопанската комора — Сове-
тот за шумарство, дрвна индустрија и хартија и 
Заедницата на Југословенските железници. 

3. Претпријатијата на дрвната индустрија се 
должни во текот на 1964 година да ја испорачат 
режаната граѓа од ела-смрека и бор во количините, 
димензиите и квалитетот што се, определени во 
точката 1 од оваа наредба. <• 

4. Претпријатијата на дрвната индз стрија и по-
трошувачите определени во точката 1 на оваа на-
редба се должни да му доставуваат на Сојузниот 
секретаријат за трговија на негово барање податоци 
за производството, испораките, залихите и потрошу-
вачката на режана граѓа од ела-смрека и бор. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 32/1 
б јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија. 

Драгутин Косовац, е. р. 

62. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 5 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49'59, 
9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во согла-
сност со Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Сојузниот секретаријат за трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО И ИСПОРАКА НА ТУТУН 
1. Во Наредбата за склучување договори за 

производство и испорака на тутун („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 8/62 и 7/63) точката 1 се менува 
и гласи: 

„Договорите за производство и испорака на 
тутун со индивидуални производители на тутун 
можат да ги склучат претпријатијата за обработка 
на тутун, тутуновите комбинати, земјоделските за-
други и земјоделските производител ски организа-
ции." 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„Стопанските организации од точката 1 на оваа 

наредба можат да го склучат договорот за произ-
водство и испорака на тутун со индивидуални про-
изводители само ако предвидат со тој договор де~:а 
производството на тутун ќе се врши во кооперација. 

Договор за производство и испорака на тутун 
стопанските организации од точката 1 на оваа на-
редба можат да склучат со индивидуални произво-
дители ако располагаат со стручен кадар и со 
материјално-технички средства за производство на 
тутун во кооперација, и ако располагаат со средства 
за ефикасна заштита на тутунот од растениски 
болести и штетници. 

Потврда за тоа дека се исполнети условите од 
ставот 2 на оваа точка издава општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на земјоделство-
то. Без оваа потврда не може да се склучи договор 
за производство и испорака на тутун. 
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3. Точката 3 се менува и гласи: 
„Договорите за производство и испорака на ту-

тун претпријатијата за обработка на тутун и ту ту но-
вите комбинати можат да ги склучат-со индивиду-
ални производители, со земјоделски задруги или со 
земјоделски-производител ски организации само од 
деловното подрачје што спогодбено ќе го утврдат 
во републичката стопанска конора, претпријатијата 
за обработка на тутун и тутуноЕите комбинати. 

Земјоделските задруги и земјоделските произ-
водителот организации можат да ги склучуваат 
договорите за производство и испорака на тутун со 
индивидуални производители само ако претходно 
склучиле договор за испорака на тутун со прет-
пријатието за обработка на тутун односно со туту-
новиот комбинат на чие деловно подрачје се нао-
ѓаат." 

4. Во точката 4 став 2 во седмиот ред по зборот: 
„насади" запирката и зборовите: „со тоа овој број 
да не може да биде поголем од 1'0°/о од договорениот 
број на страковите на тутун" се бришат. 

5. Во точката 5 став 1 зборовите: „аванс без 
интерес во средства за репродукција и заштита 
(вештачко ѓубре, средства за заштита на растенија-
та и др.), како и аванс во готови пари" се заме-
нуваат со зборовите: „аванс во средства за репро-
дукција и заштита (вештачко ѓубре, средства за 
заштита на растенијата и др.), со вршењето на 
услуги со земјоделски машини и со готови пари". 

Во ставот 2 по зборот: „заштита" се додаваат 
зборовите: „и во вршењето на услуги со земјодел-
ски машини". 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

"Бр. 88/1 
11 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

63. 
Врз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќана („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот се-
кретаријат за трговија издава" 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-

ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИТЕ ВО 
ТРГОВИЈАТА НА ГОЛЕМО И МАЛО 

1. Наредбата за определување на маржите во 
трговијата на големо и мало („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/62) престанува да важи. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 февруари 1964. година. 

Бр. 60/1 
7 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац е. р. 

64. 
Врз основа на чл. 8 и 26 став 1 од Законот за 

општествената контрола на цените („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/62) и членот 4 став 2 од Уредбата 
за Сојузниот завод за цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи 
стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ 

ОПФАЌААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Наредбата за определување на одделни 
производи што се опфаќаат со контролата на цените 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/63 и 5/63 и „Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 16/63, 22/63 и 48/63) по 
точката 2а се додава нова точка 26, која гласи: 

„26. Не се смета за покачување ва цените, во 
смисла на Одредбата од точката 2 од Наредбата за 
постапката за спроведување на контролата на це-
ните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/63), кога про-
и з в о д и т е л и т е организации ги формираат продаж-
ните цени за одделни производи односно сортимен-
ти на режана граѓа од ела и смрека до 4°/о над по-
стојните продажни цени на тие производи односно 
сортимента" 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. бб 
17 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, е. р. 

65. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63), членот 29 став 2 од Уредбата 
за општествените инвестициони фондови („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/56, 6/57 и 12/60), во врска 
со точката 1 од Одлуката за прегледот на завр-
шните сметки на државните органи, самостојните 
установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/62), Сојузниот секретаријат за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕТО, ПОДНЕСУВАЊЕТО И 
ПРЕГЛЕДОТ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОН-
ДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ ЗА 1963 ГОДИНА 
I. Општи одредби 

1. Одредбите од ова упатство се однесуваат на 
фондовите на општествено-политичките заедници 
(во натамошниот текст: фондот), и тоа на: 

1) општествените инвестициони фондови осно-
вани според Уредбата за општествените инвестици-
дни фондови; 

2) фондовите за развој на недоволно развиени-
те подрачја на народните републики, што ги осно-
ваат републиките врз основа на одредбите од гла-
вата VIII на Општествениот план на стопанскиот 
развој на Југославија од 1961 до 1965 година и гла-
вата XIII на Сојузниот општествен план за 1963 
година; 

3) фондовите за станбена изградба основани 
според одредбите на Законот за финансирањето на 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/59 и 12/62) и посебните деловни дејности на оп-
штинскиот фонд за станбена изградба; 

4) општествените фондови за школство осно-
вани според чл. 39 до 54 од Основниот закон за ф и -
нансирањето на школством („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/60); 

5) резервните фондови на општествено-поли-
тичките заедници основани според чл. 152 до 157 
од Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи; 

6) фондовите за патишта основани според чл. 
31 до 34 од Законот за претпријатијата за патишта 
(„Службен лдест на ФНРЈ", 27/61 и 53/62); 

7) општинските здравствени инвестициони фон-
дови што ги основаат општините според чл. 116 до 
119 од Општиот закон за организацијата на здрав-
ствената служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/60); 

8) фондовите на општествено-политичките за-
едници основани според чл. 106 до 126 од Законот 
за буџетите и финансирањето на самостојните у-
станови. 

2. Со завршната сметка на фондот се утврдува 
вкупниот приход и потрошокот од средствата на 
фондот. 
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Со завршната сметка на фондот се искажуваат 
средствата пренесени од 1962 година и сите промени 
на средствата во 1963 година што се евидентирани 
преку жиро-сметката на фондот ка ј Службата на 
општественото^ книговодство Заклучно со 31 декем-
ври 1963 година, 

Приходите и расходите на фондот што се одне-
суваат на 1963 година, а не се евидентирани преку 
жиро-сметката на фондот до 31 декември 1963 го-
дина, нема да се искажат во завршната сметка на 
фондот за 1963 година туку во завршната сметка 
на фондот за 1964 година. 

Деловните банки ќе го пресметат под 31 декем-
ври 1963 година интересот (интеркаларен и по ста-
саните обврски на должниците) и провизијата по 
сите кредити дадени од средствата на фондовите 
од точката 1 на ова упатство. За износот на пре-
сметаниот интеркаларен интерес и провизија де-
ловните банки во своето книговодство ќе го това-
рат кредитот во користење во корист на сметката 
на ненаплатениот интерес и сметката на ненапла-
тената провизија, а за износот на пресметаниот 
интерес по стасаните обврски и провизии по креди-
тите во отплата и стасаните обврски — ќе ги товарат 
стасаните обврски во корист на сметката на нена-
платениот интерес и сметката на ненаплатената 
провизија. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на фондот ќе се искаже без интерес и провизија 
која е пресметана и прокнижена ка ј деловната 
банка под 31 декември 1963 година, а не е евиден-
тирана преку жиро-сметката на фондот ка ј Слу-
жбата на општественото книговодство до 31 декем-
ври 1963 година. 

За да биде состојбата на кредитите дадени од 
фондот, според книговодството на деловната банка, 
усогласена и со состојбата на тие кредити на жиро-
сметката на фондот, деловната банка во пописот 
на партиите на кредитите ќе ја внесе состојбата на 
кредитите со пресметан и прокнижен а ненаплатен 
интерес и провизија и од вкупниот збир ќе ја одбие 
состојбата на сметките на кои ги прокнижила нена-
платениот интерес и провизија. 

II. Составни делови на завршната сметка 
3. Завршната сметка опфаќа, и тоа: 
а) завршна сметка на општествениот инвести-

ционен фонд и завршна сметка на општинскиот 
здравствен инвестиционен фонд: 

1) биланс на фондот на 31 декември 1963 година; 
2) преглед на расположивите и искористените 

средства на фондот; 
3) преглед за состојбата на расчленетиот промет 

на жиро-сметката на 31 декември 1963 година и 
планот за 1963 година; 

4) преглед по дадените кредити; 
5) извештај по кредитите во користење, отплата 

и огреаните обврски; 
б) извештај за работењето; 
6) завршна сметка на фондот за станбена из-

градба како општествен фонд: 
1) биланс на фондот на 31 декември 1963 година; 
2) преглед на расположивите и искористените 

средства на фондот; 
3) преглед за состојбата на расчленетиот промет 

на жиро-сметката на 31 декември 1963 година и 
планот за 1963 година; 

4) преглед по дадените кредити; 
5) извештај по кредитите за користење, отплата 

и стасаните обврски; 
6) извештај за работењето; 
в) завршна сметка на посебните деловни дејно-

сти на општинскиот фонд за станбена изградба: 
1) биланс на посебните деловни дејности на 31 

декември 1963 година; 
2) преглед на извршувањето на претсметката на 

приходите и расходите на посебните деловни деј-
ности на фондот; 

3) извештај за работењето; 
4) заклучен лист на 31 декември 1963 година; 
5) спецификација на позициите на билансот; 

6) попис на целокупниот имот; 
7) попис на обврските и побарувањата; 
г) завршна сметка на општествениот фонд за 

школство, завршна сметка на фондот за патишта 
и завршна сметка на фондовите на општествено-
политичките заедници основани според чл. 106 до 
126 од Законот за буџетите и финансирањето на 
самостојните установи: 

1) биланс на фондот на 31 декември 1963 година; 
2) преглед за состојбата на расчленетиот промет 

на жирс-сметката на 31 декември 1963 година и 
планот за 1963 година; 

3) преглед по дадените кредити; 
4) извештај по кредитите во користење, отплата 

и стасаните обврски; 
5) извештај за работењето; 
д) завршна сметка на резервниот фонд на оп-

ддтествено-политичката заедница: 
1) биланс на резервниот фонд на 31 декември 

1963 година; 
2) биланс на средствата на заедничките резер-

ви на стопанските организации на 31 декември 1963 
година; 

3) преглед за состојбата на расчленетиот про-
мет на жиро-сметката на 31 декември 1963 година 
и планот на резервниот фонд за 1963 година; 

4) преглед за состојбата на расчленетиот про-
мет на жиро-сметката на 31 декември 1963 година 
и планот на заедничките резерви на стопанските 
организации за 1963 година; 

5) преглед по кредитите дадени од средствата 
на заедничките резерви на стопанските органи-
зации; 

6) извештај по кредитите во користење, отплата 
и стасаните обврски дадени од сердствата на заед-
ничките резерви на стопанските организации; 

7) извештај за работењето. 
4. Покрај деловите наведени во точката 3 од 

ова упатство, кон завршната сметка на фондот се 
прилага: 

а) ка ј фондовите кои имаат својство на правно 
лице односно посебни органи на управувањето — 
записник од седницата на органот на управувањето 
на фондот на која е донесена завршната сметка; 

б) ка ј општествените инвестициони фондови: 
1) записник од седницата на управниот одбор 

на деловната банка на која е усвоен нацрт на за-
вршната сметка; 

2) акт на општинскиот односно околискиот со-
вет за финансии односно на републичкиот извр-
шен совет за утврдување на предлогот на заврш-
ната сметка; 

в) ка ј дну гите Лондови што немаат својство на 
правно лице односно немаат посебни органи на 
управувањето — акт на надлежниот општински од-
носио околиски совет односно рептбчичкиот извр-
шен совет за утврдување на предлогот на заврш-
ната сметка. 

III. Составување на завршната сметка 
5. Завршната сметка на фондот се составува 

врз основа на податоците што Службата на опште-
ственото книговодство му ги доставува на фондот, 
деловната банка односно надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница до 15 февруа-
ри 1964 година. 

Ако фондот давал кредити преку деловната 
банка, сметка на фондот се составува и врз основа 
на податоците што деловната банка ќе му ги до-
стави на фондот односно на надлежниот орган на 
управата на општествено-политичката заедница до 
15 февруари 1964 година. Во тој случај деловната 
банка ќе му достави на фондот односно на надле-
жниот орган на управата на општествено-политич-
ката заедница и податоци за почетната состојба про^ 
метот и состојбата на сметките на ненаплатениот 
интерес и провизија по кредитите дадени од фон-
дот на 31 декември 1963 година. 

Состојбата на средствата, состојбата на изво-" 
рите на средствата, состојбата на потре шокот на 
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средствата и состојбата на примените и дадените 
кредити се утврдуваат врз основа на податоците од 
Службата на општественово книговодство, деловна-
та ба^ка и фондот. 

6. Завршната сметка на фондот што има свој-
ство на правно лице односно посебен орган на у-
правување ја составува органот на управувањето 
на фондот. 

7. Нацртот на завршната сметка на фондот кој 
нема својство на правно лице односно посебен ор-
ган на заглавувањето ја составува органот на упра-
вата на општествено-политичката заедница кој со 
одлуката за основање на фондот е определен да 
ги врши сметководствените работи на фондот. 

8. Нацртот за завршната сметка на општестве-
ниот инвестиционен фонд го составува деловната 
банка на која и е доверено ракувањето со сред-
ствата на тој фонд. 

9. Завршната сметка на посебните деловни деј-
ности на општинскиот фонд за станбена изградба 
ја составува управниот одбор на тој фонд. 

10. Извештајот за работењето на фондот кој го 
составува органот на управувањето на фондот, ор-
ганот на управата на општествено-политичката за-
едница односно деловната банка, се состои од општ 
дел, посебен дел и заклучок. 

Општиот дел на извештајот за работењето на 
фондот содржи општи податоци за фондот. 

Посебниот дел на извештајот за работењето на 
фондот содржи преглед и анализа на целокупното 
работење на фондот и анализа на постигнатите ре-
зултати на дејноста на фондот. Овој дел на изве-
штајот треба особено да опфати податоци за оства-
рените приходи и извршените расходи на фондот 
предвидени со планот за 1963 година и да ги истак-
не резултатите на дејноста на фондот во однос на 
неговите функционални расходи и во однос на ф и -
нансирањето на инвестициите. Извештајот треба 
да ги прикаже и условите под кои фондот ја вр-
шел својата дејност, резултатите на објавените 
конкурси за одобрување кредита, обврските на 
фондот по основот на непосредно финансирање и 
по одобрените а неискористени кредити, побару-
вањето на фондот по стасаните а ненаплатените 
ануитета и мерките преземени за наплата на тие 
ануитета, обврските на фондот по основот на при-
мените кредити и позајмици, средствата на фондот 
орочени ка ј деловните банки и други податоци су-
штествени за работењето на фондот. 

Заклучокот на извештајот за работењето на 
фондот треба да содржи оценка' за работењето на 
фондот и за мерките преземени заради подобру-
вање на дејноста на фондот. 

IV. Поднесување и донесување на завршната 
сметка 

И. Завршната сметка на фондот кој има по-
себен орган на управување ја донесува тој орган 
и тој му ја поднесува на органот на управата на 
општестЕено-политичката заедница надлежна за 
работите на буџетот до 15 март 18644 година. 

12. Завршната сметка на фондот за станбена 
изградба како општествен фонд и завршната смет-
ка на посебните деловни дејности на општинскиот 
фонд за станбена изградба ја донесува управниот 
одбор на фондот. 

Управниот одбор на фондот за станбена изград-
ба како општествен фонд му ја поднесува завр-
шната сметка на тој фонд на општинското собра-
ние односно на републичкиот извршен совет, а 
завршната сметка на посебните 'деловни дејности 
на општинскиот фонд за станбена изградба му ја 
поднесува на општинското собрание — до 15 март 
1964 година. 

13. Нацртот на завршната сметка на општестве-
ниот инвестиционен фонд му го поднесува делов-
ната банка на органот на управата на општестве-
но-политичката заедница надлежен за работите на 
финансиите најдоцна до 30 април 1964 година. Овој 
орган на управата му го поднесува нацртот на за-

вршната сметка во рок од осум дена од денот на 
неговото примање од деловната банка на општин-
скиот односно околискиот совет за финансии, од-
носно на републичкиот извршен совет заради утвр-
дување на предлогот на завршната сметка. Советот 
за финансии односно републичкиот извршен совет 
му го поднесува утврдениот предлог на завршната 
сметка на претставничкото тело на општествено-
-политичката заедница заради донесување на завр-
шната сметка. 

14. Нацртот на завршната сметка на фондот 
кој нема посебен орган на управување и нацртот 
на завршната сметка на резервниот фонд на оп-
штествено-политичката заедница надлежниот ор-
ган на управата на општествено-политичката за-
едница му го поднесува на надлежниот општински 
односно околиски совет односно на републичкиот 
извршен совет до 31 март 1964 година, заради утвр-
дување на предлогот на завршната сметка. Надле-
жниот совет односно републичкиот извршен совет 
утврдениот предлог на завршната сметка му го до-
ставува на претставничкото тело на општествеио-
-пслитичката заедница истовремено со утврдениот 
предлог на завршната сметка за извршување на 
буџетот. 

V. Доставување на завршната сметка на Службата 
на општественото книговодство 

15. Завршната сметка на фондот и се доставу-
ва во три примероци на Службата на општествено-
то книговодство ка ј која се води жиро-сметката на 
фондот, и тоа: 

1) завршната сметка на фондот кој има свој-
ство на правно лице односно посебен орган на^у-
правување и завршната сметка на посебните де-
ловни дејности на општинскиот фонд за станбена 
изградба, ги доставува органот на управувањето 
на фондот до 15 март 1964 година на постапка спо-
ред членот 46 од Законот за општественото книго-
водство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62); 

2) нацртот на завршната сметка на општестве-
ниот инвестиционен фонд го доставува органот на 
управата на општествеко-политичка заедница над-
лелѕен за работите на финансиите во рок Од 8 де-
на од денот на примањето на нацртот на завршна-
та сметка од деловната банка. 

Завршната сметка на општествениот инвести-
ционен фонд кој е одобрен од страна на претста-
вничкото тело го доставува органот на управата 
па општествено-политичката заедница надлежен за 
работите на финансиите БО рок од 10 дена од де-
нот на даденото одобрение на постапка според чле-
нот 46 од Законот за општественото книговодство; 

3) нацртот за завршната сметка на фондот кој 
нема својство на правно лице односно посебен ор-
ган на управување и нацртот на завршната сметка 
на резервниот фонд на општествено-политичката 
заедница го доставува органот на управата на оп-
штествен,о-политичката заедница надлежен за ра-
ботите на буџетот до 31 март 1964 година. 

Утврдените предлози на завршните сметки на 
фондовите од ставот 1 на оваа точка органот на 
управата на општествено-политичката заедница 
надлежен за работите на буџетот е должен, во сми-
сла на членот 168 став 2 од Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи, да и 
ги достави на Службата на општественото книго-
водство на постапка според членот 46 од Законот 
за општественото книговодство во рок од 10 дена 
од денот кога надлежниот општински односно око-
лиски совет односно републичкиот извршен совет 
ги утврдил предлозите на завршните сметки на тие 
фондови. 

16. Службата на општественото книговодство 
к а ј која се води жиро-сметката на фондот е дол-
жна на подносителот што ќе достави уредна завр-
шна сметка, предлог на завршната сметка односно 
нацрт на завршната сметка да му издаде веднаш 
потврда за примањето на завршната сметка, пред-
логот на завршната сметка односно нацртот на за-
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вршната сметка, а најдоцна во рок од 3 дена од 
денот на примањето. 

Ако завршната сметка, предлогот на завршната 
сметка односно нацртот на завршната сметка не 
ги содржат сите делови наведени во тон. 3 и 4 од 
ова упатство ќе се смета дека не се поднесени. Слу-
жбата на општественото книговодство е должна за 
ова писмено да го извести подносителот на завр-
шната сметка во рок од три дена од денот на при-
мањето на таквата завршна сметка, предлог на за-
вршната сметка односно нацрт на завршната 
сметка. 

VI. Наплатување на обврските 
17. Фондот е должен кон завршната сметка да 

ft ги поднесе на Службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-сметката на фон-
дот и налозите за уплата на разликите помеѓу из-
носот на обврските спрема буџетите и фондовите 
утврдени до крајот на годината и аконтациите на 
тие обврски уплатени во текот на годината. 

Налозите за уплата на разликата по основот 
на интерес на општествено-инвестиционите фондо-
ви ако разликата не е уплатена до 25-ти јануари 
1964 година заедно со интересот пресметан за ме-
сецот декември 1963 година, ги поднесува деловната 
банка до Службата на општественото книговодство 
кон завршната сметка. 

Разликите од ст. 1 и 2 на̂  оваа точка ги товарат 
средствата на фондот што ќе се остварат во 1964 
година. 

Ако со решението од Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка е утврдено 
дека постојат ненамирени обврски спрема буџетите 
^фондовите, или ако тие обврски се намирени во 
износи поголеми отколку што изнесуваат според 
тоа решение, Службата на општественото книго-
водство ќе изврши наплата на ненамирените обвр-
ски спрема буџетите и фондовите односно враќање 
на повеќе наплатените износи во рок од 10 дева од 
денот на примањето на решението, по налозите на 
фондот односно по барањето на фондот за враќа-
ње. Наплатата на тие обврски ги товари средства-
та на фондот во текуштата година а враќањето на 
повеќе наплатените обврски се книжи во корист 
на приходите на фондот во текуштата година. 

УП. Збирна обработка на податоците 
18. Службата на општественото книговодство е 

должна да изработи збирни прегледи на завршните 
сметки според видовите на фондовите и нивното 
значење, како и финансиска анализа на дејноста 
на фондовите за 1963 година, и тоа: 

1) збирните прегледи на фондовите за станбена 
изградба на обрасците ЗСФСИ-1 и ЗСФСИ-2 и 
збирните прегледи на посебните деловни дејности 
на општинскиот фонд на обрасците ЗСФСИ-З и 
ЗСФСИ-4 — до 15 мај 1964 година, а финансиската 
анализа — до 30 јуни 1964 година; 

2) збирните прегледи на општествените инве-
стициони фондови на обрасците ЗСИФ-1 и ЗСИФ-2. 
— до 30 јуни 1964 година, а финансиската анализа 
до 31 јули 1964 година; 

3) збирните прегледи на фондовите на опште-
ствено-политичките заедници основани според чл» 
106 до 126 од Законот за буџетите и финансирањето 
на самостојните установи на образецот ЗСФОПЗ-1, 
на општествените фондови за школство на обра-
сците ЗСФШ-1 и ЗСФШ-2, на фондовите за патиш-
та на образецот ЗСФП-1, на општинските здрав-
ствени инвестициони фондови на обрасците 
ЗСОЗИФ-1 и ЗСОЗИФ-2 и на резервните фондови 
на општествено-политичкитѕ заедница на обрасци-
те ЗСРФ-1 и ЗСЗР-1 — до 5 јули 1964 година, а 
фин шсилната ана пиза — до 15 август 1964 година. 

Покрај зГипггите прегледи на наведените обрас-
ци за одделни е гтг топљени фондови, Службата на 
општественото книговодство ќе изврши во наведе-
ните рокови и збирна обработка на образецот 
ЗСОФ-2 — Преглед на промените по кредитите да-

дени од фондот на општественото-политичките за-
едници, и тоа за сит& општествени фондови од кои 
се даваат кредити и за кои се составуваат соод-
ветни Ин-обрасци. 

Кон збирните прегледи на завршните сметки, 
Службата на општественото книговодство прилага 
и збирни прегледи на приливот и потрошокот на 
средствата на фондовите на обрасците Ф-1 до Ф-8 
со состојбата на 31 декември 1963 година, по кои 
врши редовна збирна обработка. 

VIII. Обрасци за составување на завршните сметки 
19. Органот на управувањето на фондот, надлеж-

ниот орган на управата на општествено-политичката 
заедница или деловната банка ја составува завр-
ната сметка на следниве обрасци: 

1) за општествените инвестициони фондови: 
а) образец ЗСИФ-1 — Биланс на општествениот 

инвестиционен фонд на 31 декември 1963 го-
дина; 

б) образец ЗСИФ-2 — Преглед на расположи-
вите и искористените средства за инвестиции од 
општествениот инвестиционен фонд на 31 де-
кември 1963 година; 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени од на 31 декември 1963 
година; 

2) за фондовите за развој на недостатно раз-
виените подрачја: 

а) образец ЗСИФНП-1 — Биланс на републич-
киот фонд за неразвиените подрачја на Социјали-
стичка република на 31„ декември 1963 година; 

б) образец ЗСИФНП-2 — Преглед на располо-
живите и искористените средства за инвестиции 
од републичкиот фонд за развој на недоволно раз-
виените подрачја на Социјалистичка република . . . < 
ва 31 декември 1963 година; 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените по 
кредитите дадени од на 31 декември 1963 го-
дина; 

3) за фондовите за станбена изградба: 
а) образец ЗСФСИ-1 — Биланс на фондот за 

станбена изградба на 31 декември 1963 година; 
б) образец ЗСФСИ-2 — Преглед на расположи-

вите и искористените средства на фондот за стан-
бена изградба . . . . на 31 декември 1963 година; 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени од на 31 декември 1963 
година; 

4) за посебни деловни дејности на општинскиот 
фонд за станбена изградба: 

а) образец ЗСФСИ-З — Биланс на посебните 
деловни дејности на општинскиот фонд за станбе-
на изградба на 31 декември 1963 година; 

б) образец ЗСФСИ-4 — Преглед на извршува-
њето на претсметката на приходите и расходите 
и посебните деловни дејности на општинскиот фонд 
за станбена изградба за 196& година; 

5) за општествените фондови за школство: 
а) образец ЗСФШ-1 — Биланс со преглед на 

извршуваното на финансискиот план на опште-
ствениот фонд за школство . . . . на 31 декември 
1963 година; 

6) образец ЗСФШ-2 — Преглед на потрошокот 
според видовите училишта од општествениот фонд 
за школство на 31 декември 1963 година; 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени о д . . . . на 31 декември 1963 
година; 

б) за резервниот фонд на општествено-поли-
тичката заедница: 

а) образец ЗСРФ-1 — Биланс на резервниот 
фонд на 31 декември 1963 година; 

б) образец ЗСЗР-1 — Биланс на средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации 
. . . . на 31 декември 1963 година; 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед »а промените 
по кредитите дадени о д . . . . на 31 декември 1963 
родина; 
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7) за фондовите за патишта: 
а) образец ЗСФ11-1 — Биланс со преглед на 

извршувањето на финансискиот план на фондот 
за патишта на 31 декември 1963 година; 

б) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени о д . . . . на 31 декември 1963 
година; 

8) за општинските здравствени инвестициони 
фондови: 

а) образец ЗСОЗИФ-1 — Биланс на општин-
скиот здравствен инвестиционен ф о н д . . . . на 31 
декември 1963 година: 

б) образец ЗСОЗИФ-2 — Преглед на располо-
живите и искористените средства за инвестиции на 
општинскиот здравствен инвестиционен ф о н д . . . . 
на 31 декември 1963 година; . 

в) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените 
по кредитите дадени о д . . . . на 31 декември 1963 
година; 

9) за фондовите на општествено-политичките 
заедници Основани според чл. 306 до 126 од Зако-
нот за буџетите и финансирањето на самостојните 
установи: 

а) образец ЗСФОПЗ-1 — Биланс со преглед на 
извршувањето на финансискиот план на 31 де-
кември 1963 година; 

б) образец ЗСОФ-2 — Преглед на промените по 
кредитите дадени од на 31 декември 1963 го-
дина. 

20. Фондовите што извршувањето на финан-
сискиот план во 1963 година го искажувале по по-
зициите и потпозициите што не се предвидени во 
.обрасците ЗСФШ-1, ЗСФП-1 и ЗСФОПЗ-1 се дол-
жни кон овие обрасци да го приложат образецот 
ЗСС — Преглед на партиите кои со финансискиот 
план се расчленети на позиции и потпозиции 
со состојбата на 31 декември 1963 година. 

21. За сите фондови наведени во точката 1 од 
ова упатство Службата на општественото книговод-
ство кај која се БОДИ жиро-сметката на фондот го 
пополнува образецот ЗСОФ-1 — Преглед за состој-
бата на расчленетиот промет на жиро-сметката на 
31 декември 1963 година и планот за 1963 година, 
освен колоната 4 што ја пополнува органот на упра-
вувањето на фондот, надлежниот орган на управата 
на општествено-политичката заедница или делов-
ната банка, кои се должни да го заверат тоа со 
својот потпис. Образецот ЗСОФ-1 е составен дел на 
завршната сметка. 

22. За секој фонд од точката 1 на ова упатство 
чии средства се користени во вид на кредити, де-
ловната банка составува извештаи на обрасците од 
Службата на општественото книговодство, и тоа: 

1) на образецот Ик-1 — Извештај за кредитите 
во користење на 31 декември 1963 година; 

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите 
во отплата . . . : на 31 декември 1963 година; 

3) на образецот Ин-3 — Извештај за стасаните 
обврски на 31 декември 1963 година. 

Извештаите од ставот 1 на оваа точка се соста-
вен дел на завршната сметка. 

23. Обрасците наведени во точ. 19 до 21 на ова 
упатство се напечатени БО Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ" и составен се дел на ова упатство. 

i 
IX. Пополнување на обрасците 

24. Пополнувањето на обрасците наведени во 
точката 19 од ова упатство се врши на следниов 
начин: 

1) обрасците за завршната сметка на опште-
ствениот инвестиционен фонд: 

а) образецот ЗСИФ-1 се пополнува со подато-
ците што се земаат од образецот ЗСИФ-1 од за-
вршната сметка на фондот за 1962 година и од 
обрасците ЗСИФ-2, ЗСОФ-1 и ЗСОФ-2 за 1963 го-
дина, како и со податоците што им одговараат на 
означувањата од другите редни броеви на овој 
образец; 

бј во образецот ЗСИФ-2 под ред. бр. 1 се вне-
сува износот кој се добива од податоците на обра-
зецот ЗСИФ-З од завршната сметка за 1962 година, 

со собирање на износот од ред. број 76 и 65*/о од 
износите од ред. бр. 78, 84, 85, 87 и соодветниот износ 
од ред. број 80. Соодветниот износ на ред. број 80 од 
образецот ЗСИФ-З за 1962 година деловната банка 
го утврдува врз основа на својата евиденција за 
пренесените непотрошени средства од примените 
наменски дотации и кредити за инвестиции во 
основни средства. Ако во образецот ЗСИФ-З за 
1962 година износот од ред. број 74 е негативен, 
негативен е и износот од ред. број 76 на истиот 
образец, па тој износ се одбива од износот кој прет-
ставува 65% од износите под ред. бр. 78, 84, 85, 87 и 
соодветниот износ од ред. број 80; 

— под ред. број 2 се внесува износот кој се до-
бива од податоците на образецот ЗСИФ-З од за-
вршната сметка за 1962 година со собирање на изно-
сот од ред. број 77 и 35°/о од износите од ред бр. 78, 
84, 85, 87 и соодветниот износ од ред. број 80. 
Соодветниот износ од ред. број 80 на образецот 
ЗСИФ-З за 1962 година го утврдува деловната банка 
врз основа на својата евиденција за пренесените 
непотрошени средства од примените наменски до-
тации и кредити за инвестиции во обртни средства; 

— под ред. бр. 11 се внесува износот на смет-
ката (шифрата) 51 кој и во образецот ЗСОФ-1 • 
внесен во колоната 5; 

— под ред. број 14 под а) се внесува 65°/о од 
збирот на износите по сметките (шифрите) 54 и 55, 
а под ред број 14 под б) се внесува 35Vo од изно-
сите на наведените сметки (шифри) од образецот 
ЗСОФ-1; 

— под ред. број 23 под а) во колоната 4 се вне-
сува износот кој претставува бб /̂о од износот по 
сметката (шифрата) 89, а под ред. број 23 под б) — 
35°/о од износот на наведената сметка (шифра) од 
образецот ЗСОФ-1; 

— под ред. број 34 се внесува износот под смет-
ката (шифрата) 90. На сметката (шифрата) 90 ќе се 
искажат исплати само ако расположивите средства 
под ред. број 27 на образецот не се достапни да го 
покријат потрошокот кој се евидентира по сметките 
(шифрите) 82, 84 и 86 (ред. број 28 на овој образец). 

Другите рубрики (редни броеви) на овој образец 
се пополнуваат според означувањата од тие рубри-
ки (редни броеви); 

2) обрасците за завршната сметка на фондот зл 
станбена изградба: 

а) образецот ЗСФСИ-1 се пополнува со подато-
ците што се земаат од образецот ЗСФСИ-1 од за-
вршната сметка на фондот за 1962 година и од 
обрасците ЗСФСИ-2, ЗСОФ-1 и ЗСОФ-2 за 1963 го-
дина, како и со податоците што им одговараат на 
означувањата од другите редни броеви на овој 
образец; 

б) образецот ЗСФСИ-2 се пополнува со подато-
ците што им одговараат на означувањата на редните 
броеви на ' то ј образец; 

в) обрасците ЗСФ.СИ-З и ЗСФСИ-4 се пополну-
ваат со внесување на податоците добиени од книго-
водствената евиденција за посебните деловни дејно-
сти на општинскиот фонд за станбена изградба; 

3) обрасците за завршната сметка на опште-
ствениот фонд за школство: 

а) во образецот ЗСФШ-1 во колоната 5 се вне-
суваат податоците по партиите и позициите од ф и -
нансискиот план за 1963 година, а во колоната 6 —1 

соодветните износи од образецот ЗСОФ-1, според 
означувањата од ред. броеви на овој образец, со 
тоа што податоците под ред. бр. 1 до 6 на овој обра-
зец се внесуваат и во колоната 4; 

б) образецот ЗСФШ-2 се пополнува пбсебно за 
секоја партија на расходите по која во 1963 година 
имало потрошок за финансирање на училиштата 
(партија на расходи 1 до 6 на финансискиот план), 
и тоа: 

— во колоната 1 се внесува ред. број од обра-
зецот ЗСФШ-1 под кој е искажан потрошокот за 
односната партија (ред. бр. 24, 25, 26, 27, 28 или 29); 

— во колоната 2 се внесува бројот на партијата 
од образецот ЗСФШ-1 под кој е искажан потрошо-
кот за односната намена (расходи за основната деј-
ност на училиштата што општествено-политичкатв 
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заедница ја финансира сама, расходите за основната 
дејност на училиштата во чие финансирање опште-
ствено-политичката заедница учествува ити.). На-
зивите на наведените партии се внесуваат во коло-
ната 4; 

— во колоната 5 во соодветниот ред се внесува 
износот од финансискиот план според видовите 
училишта; 

— во колоната 6 во соодветниот ред се внесува 
износот на извршените расходи според видовите 
училишта. 

Збирот на износите од колоната 6 мора да му 
одговара на износот на соодветната партија од 
образецот ЗСФШ-1; 

4) обрасци за завршната сметка на резервниот 
фонд на општествено-политичката заедница: 

а) во образецот ЗСРФ-1 во колоната 4 се вне-
сува износот кој се добива со собирање на износите 
на сметките (шифрите) што се во овој образец на-
ведени во колоната 3, а во колоната 6 — износот кој 
се добива со собирање не износите на сметките 
(шифрите) што се во овој образец наведени во ко-
лоната 5. Износите на сметките (шифрите) се до-
биваат од образецот ЗСОФ-1 што Службата на 
општественото книговодство го доставила посебно 
за средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации а посебно за другите средства на 
резервниот фонд; 

б) во образецот ЗСЗР-1 во колоните 4 и 5 се 
внесуваат соодветните износи од образецот ЗСОФ-1 
спрема означувањата од ред. броевите на овој 
образец; 

5) образецот за завршната сметка на фондот за 
патишта: 

во образецот ЗСФП-1 во колоната 5 се внесу-
ваат податоци по партиите и позициите од финан-
сискиот план за 1963 година, а во колоната 6 — 
соодветните износи од образецот ЗСОФ-1 спрема 
означувањата од ред. броевите на овој образец; 

6) обрасците за завршната сметка на општин-
скиот здравствен инвестиционен фонд: 

а) образецот ЗСОЗИФ-1 се пополнува со пода-
тоците од завршната сметка на овој фонд за 1962 
година, од образецот' ЗСОЗИФ-2 и ЗСОФ-1 за 1963 
година, како и податоците што им одговараат на 
означувањата од другите ред. броеви на овој 
образец; 

б) образецот ЗСОЗИФ-2 се пополнува се по-
датоците што им одговараат на означувањата кон 
неговите редни броеви, со тоа под ред. бр. 1 до 4 да 
се внесат износите од евиденцијата на фондот за 
вкупно уплатените средства во фондот според наве-
дените намени и според состојбата на извршените 
исплати за односните намени, а разликата на овие 
износи односно збирот на износите под ред. бр. 1 
до 4 му одговара на салдото на жиро-сметката на 
31 декември 1962 година; 

7) образецот за завршната сметка на фондот нз 
општествено-политичката заедница основан според 
чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финансира-
њето на самостојните установи: 

во образецот ЗСФОПЗ-1 во колоната 5 се вне-
суваат податоците по партиите и позициите од 
финансискиот план за 1963 година, а во колоната 
6 — соодветните износи од образецот ЗСОФ-1 
спрема означувањата од ред. броевите на овој обра-
зец. Податоците под ред. бр. 1 до 6 на овој образец 
се внесуваат во колоната 4, а нивните збирови 
во колоната 6. 

25. Образецот ЗСОФ-2 се пополнува со подато-
ците од образецот Ин-1, Ин-2 и Ин-3 на следниов 
начин: 

— под ред. бр. 1 се внесува збирот на износите 
од колоната 3 на образецот Ин-1; 

— под ред. број 2 се внесува збирот на изно-
сите од колоните 4 и 5 на образецот Ин-1; 

— под ред. број 4 се внесува збирот на износите 
од колоната 6 на образецот Ин-1; 

— под ред. број 5 се внесува збирот на изно-
сите од колоната 1 на образецот Ин-2; 

— под ред. број 6 се внесува збирот на износите 
од колоните 2 и 3 на образецот Ин-2; 

— под ред. број 8 се внесува збирот на износите 
од колоните 4 и 5 на образецот Ин-2; 

* — под ред. број 9 во колоната 3 се внесува 
разликата помеѓу збирот на износите од колоните 
1 и 2 на образецот Ин-3 со ознаката „ + " или „— 
спрема тоа дали разликата е позитивна или нега-
тивна; 

— под ред. број 10 се внесува збирот на изно-
сите од колоните 3 и 4 на образецот Ин-3; 

— под ред. број 11 се внесува износот кој се 
добива со собирање на износите од ред. бр. 9 и 10, 
ако износот од ред. број 9 е негативен. Ако изно-
сот од ред. број 9 е позитивен и поголем од износот 
од ред. број 10, во колоната 3 под ред. број 11 се 
внесува разликата со ознаката „ + ", а ако износот 
од ред. број 9 е позитивен а помал од износот под 
ред. број 10 разликата се внесува под ред. број 11 
со ознаката „—"; 

— под ред. број 12 во колоната 3 се внесува 
збирот на износите од колоните 5 до 7 на образецот 
Ин-3; 

— под ред. број 12 во колоната 4 се внесува 
разликата помеѓу износите од ред. бр. 11 и 12 на 
колоната 3, ако износот од ред. број 11 е нега-
тивен. Ако износот од ред. број 11 е позитивен, 
под ред. број 12 во колоната 4 се внесува збирот 
на износите од ред. бр. 11 и 12 на колоната 3 со 
ознаката „ + ". Ако износот од ред. бројот 12 на 
колоната 3 е поголем од износот од ред. број 11 на 
колоната 3 а износот од ред. број 11 е негативен, 
под ред. број 12 во колоната 4 се внесува разликата 
со ознаката „—"; 

— под ред. број 13 се внесува збирот на изно-
сите од колоната 4 под ред. бр. 4, 8 и 12. Ако 
износот под ред. број 12 на колоната 4 е позитивен, 
под ред. број 13 се внесува разликата помеѓу збирот 
на износите од ред. бр. 4 и 8 и износот од ред. 
број 12; 

— под ред. бр. 14 до 19 се внесуваат подато-
ците од извештајот »а деловната банка за состој-
бата на сметката на ненаплатениот интерес на 1 
јануари 1963 година, на прометот на сметката на 
ненаплатениот интерес и ^наплатената провизија 
во 1963 година и состојбата на тие сметки на 31 

* декември 1963 година, и тоа: 
1) под ред. број 14 во колоната 3 се внесува со-

стојбата на сметката на ненаплатениот интерес по 
кредитите на фондот на 1 јануари 1963 година; 

2) под ред. број 15 во колоната 2 се внесува 
збирот на побаруваниот промет на сметката на 
ненаплатениот интерес во текот на годината, при 
што се одбиваат евентуалните книговодствени 
сторна; 

3) под ред. број 16 во колоната 2 се внесува 
збирот на побаруваниот промет на сметката на 
ненаплатената провизија во текот на годината, при 
што се одбиваат евентуалните книговодствени 
сторна, а во колната 3 под ред, број 16 се внесува 
збирот на износите од ред. бр. 15 и 16; 

4) под ред. број 18 во колоната 2 се внесува 
долговниот промет на сметката на ненаплатениот 
интерес во текот на годината, при што се одбиваат 
евентуалните книговодствени сторна; 

5) под ред. број 19 во колоната 2 се внесува 
долговниот промет на сметката на ^наплатената 
провизија во текот на годината, при што се одби-
ваат евентуалните книговодствени сторна, а во ко-
лоната 3 под ред. број 19 се внесува збирот на 
износите од ред. бр. 18 и 19, а износот од колоната 
3 под ред. број 19 се одбива од износот од колоната 
3 под ред. број 17 и се внесува во колоната 4 под 
ред. број 19; 

6) ненаплатениот интерес на крајот на годината 
се добива кога од збирот на износите од колоната 
3 под ред. број 14 и износот од колоната 2 под ред. 
број 15 се одбие износот од колоната 2 под ред. број 
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18, а ^наплатената провизија се добива кога од 
износот од колоната 2 под ред. број 16 се одбие из-
носот од таа колона под ред. број 19; 

— под ред. број 21 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 1; 

— под ред. број 22 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 5; 

— под ред. број 24 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 9 со ознаката „ + " или „— 

— под ред. број 24 во колоната 4 се внесува 
збирот на износите од колоната 3 под ред, бр. 23 и 
24, ако износот од ред. број 24 на колоната 3 е нега-
тивен, а ако тој износ е позитивен — се внесува 
разликата; 

— под ред. број 25 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 14; 

— под ред. бпој 27 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 2; 

— под ред. број 28 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 6, 

— под ред. број 29 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 10; 

— под* ред. број 31 во колоната 2 се внесува 
износот од колоната 2 под ред. број 15; 

— под ред. број 32 во колоната 2 се внесува 
износот од колоната 2 под ред. 6poj 16; 

— под ред. број 34 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 4: 

— под ред. број 35 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 8; 

— под ред. број 36 се внесува износот од коло-
ната 3 под ред. број 12; 

— под ред. број 38 во колоната 2 се внесува 
износот од колоната 2 под ред број 18; 

— под ред. број 39 во колоната 2 се внесува 
износот од колоната 2 под ред. број 19; 

— под ред. број 39 во колоната 3 се внесува 
збирот на износите од колоната 2 под ред. бр. 38 
и 39, а во колоната 4 — разликата помеѓу износите 
од колоната 3 под ред. бр. 37 и 39. 

26. Во образецот ЗСС во колоните 1 до 6 се 
внесуваат податоците од позициите и потпозициите 
на извршувањето на финансискиот план на фон-
дот, ако тие податоци не се расчленети во обрас-
ците ЗСФШ-1, ЗСФП-1 и ЗСФОРЗ-1 (билансите), 
а во колоната 7 се внесуваат износите што се 
извршени по односните позиции и потпозиции, и тоа: 

— во колоната 1 се внесува ред. број под кој во 
билансу е искажана'партијата или позицијата што 
во финансискиот план е расчленета на потпозиции; 

— во колоната 2 во истиот ред во кој во коло-
ната 1 е внесен ред. број се внесува бројот на пар-
тијата за која е извршено расчленувањето, а во 
колоната 5 се внесува називот на односната партија; 

— во колоната 3 во следниот ред се внесува бро-
јот на позицијата од финансискиот план. Во коло-
ната 5 се внесува називот на позицијата. Ако пар-
тиите се расчленети на позиции, во колоната 6 се 
внесува износот на односната позиција според ф и -
нансискиот план, а во колоната 7 — извршениот 
износ за таа позиција; 

— во колоната 4 во следниот ред се внесува бро-
јот на потпозицијата за позицијата што е расчле-
нета на позиции. Во колоната 5 се внесува називот 
на потпозицијата. Во колоната 6 се внесува износот 
на односната позиција според финансискиот план, 
а во колоната 7 се внесува извршениот износ за таа 
потпозиција; 

— ако партијата е расчленета на позиции се 
врши собирање на позициите и се запишува „вкуп-
но партии Ако позицијата е расчленета на 
потпозиции се врши собирање на потпозициите и 
се запишува „вкупно позиции . . . З б и р о в и т е на 
партиите и позициите мораат да им одговараат на 
износите на соодветните партии и позиции во 
билансот. 

27. Упатство за начинот на пополнувањето и 
за доставувањето на обрасците ЗСОФ-1, Ин-1, Ин-2 
и Ин-3 ќе донесе Службата на општественото 
книговодство. 

28. Ова упатство влегува во сила третиот ден 
од денот на објавувањето во ,,Служб9н лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5/2-417-9 
15 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

Врз основа на членот 17 во врска со членот 18 
од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА ЗА ПОМОШ НА 
МЕНТАЛНО НЕДОВОЛНО РАЗВИЈЕНИТЕ ЛИЦА 

ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува основањето и работата на Сојузот 

на друштвата за помош на ментално недоволно раз-
виените лица во Југославија, според поднесениот 
статут усвоен на Основачкото собрание на Сојузот 
одржано на 15 и 16 ноември 1963 година во Загреб. 

Седиштето на Сојузот е во Загреб, а дејноста »а 
Сојузот се простира на целата територија на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 1-184 
8 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Воин Лукиќ, е. р. 

67. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува • 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗА-

ШТИТНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ РАБОТАТА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Лични заштитни средства: 
Штитник за очи и лице — — — JUS Z.B1.034 
Штитник за очи — — — — JUS Z.B1.033 
Рударска кожа — — — — — JUS Z.B1.090 
Чепови против бучење за уши — JUS Z.B1.310 
Штитник против бучење за уши JUS Z.B 1.350 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1964 година. 

Бр. 10-8517/1 
27 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за стандар-
дизација, 

инж Славољуб Виторовић, е р. 
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68. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО ИА ХЕМИСКИОТ СО-

СТАВ НА ОБОЕНИТЕ МЕТАЛИ 

1. Во издание на Југословенсиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран анти-
мон во блок — Гравиметриско опре-
делување на олово — — — — — JUS С.А1.200 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран анти-
мон во блок — Поларографско опре-
делување на олово — — — — — JUS С.А 1.201 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран анти-
мон во блок — Волуметриско опре-
делување на арсенот — — — — JUS С.А1.202 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран антимон 
во блок — Колориметриско опреде-
лување на железото — JUS С.А1.203 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран анти-
мон во блок — Гравиметриско опре-
делување на никелот — — — — JUS С.А1.204 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на рафиниран анти-
мон во блок — Гравиметриско опре-
делување на сулфурот — — — — JUS С.А1.205 

Методи на испитувањето на хе-
мискиот состав на р у и н и р а н и о т 
антимон во блок — Колориметриско 
определување на бакарот — — — JUS С.А1.206 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно^ издание на 
Југосленскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1964 година. 

Бр. 05-8520/1 
27 декември 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за стандар-

дизација, 
инж. Славољуб Виторовић е. р. 

69. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е И! Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИГ-
НАЛИО-СИГУРНОСНИТЕ ПОСТРОЈКИ НА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Жицоводи на сигнално-сигурно-
сните постројки на железничкиот 
сообраќај: 

Колце за воздушни жицоводи-
-пресувано. Диспозиција — — — JUS Р.С1.051 

Жицоводно колце-пресусано. Бо-
гица на оската — — — — — — JUS Р.С1.052 

Жицоводно колце-пресуБапо. Ја-
р е м - — — — — — — — — JUS Р.С1.053 

Ж И Ц О Е О Д Н О колце-пресувано. Но-
сач на колце то — — — — — — JUS Р.С1.054 

Жицоводно колце-пресувано Тр-
кало — — — — — — — — — JUS Р.С1.055 

Колце за воздушни жицоводи-
-пресувано. Обујмица — — — — JUS, Р.С1.056 

Колце за жицоводи во канали-
-пресувано. Дапозици ја — — — JUS Р.С1.060 

Колце за жицоводи во капали-
-пресувано. Носач на колчето — — JUS Р.С1.061 

Лесно жицоводно колце за кана-
ли. Диспозиција — — — — — JUS Р.С1.065 

Лее но жицоводно колце. Тркало. JUS P.С 1.086 
Лесно жицоводно колце. Горни . 

јарем _ _ _ — — — — — — JUS P. С 1.06 7 
Леено жицоводно колце. Долен 

јарем — — — — — — _ _ _ JUS Р.С1.068 
Леено жицоводно колце. Канал-

ски носач — — — — — — — JUS Р.С1.069 
Леено жицоводно колце за цевно 

столбче, Диспозиција — — — — JUS Р.С1.070 
Леено жицоводно колце за цевно 

столбче. Цевен носач — — — — JUS Р.С1.071 
Леено жицоводно колце за цевно 

столбче. Помошен носач — — — JUS Р.С1.072 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3, Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1964 година. 

Бр. 21-8519/1 
27 декември 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за стандар-

дизација, 
инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за данокот на личниот 
приход на граѓаните, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52'63, се п о т п а д н а л а грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИ-

ХОД НА ГРАЃАНИТЕ 

Во членот 1, став 1, во третиот ред наместо 
зборовите: „точката 1" треба да стојат зборовите: 
„ставот 1". 

Од Сојузната скупштина, 10 јануари 1964 година 
АС бр. бб, Белград. 



Среда, 22 ја ну сири 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 — Страна ЗД 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за давање 
надоместок на Општествените фондови и банките 
за отпишаните кредити и за регулирање на кредит-
ните односи на работните организации и граѓаните 
на територијата на град Скопје, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63, се ' потпаднале 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ И БАНКИТЕ ЗА 
ОТПИШАНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 
Н<\ КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНИТЕ НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
1. Во членот 2, во петтиот ред наместо зборот: 

„од" треба да стои зборот: „до". 
2. Во членот 21, став 2, во четвртиот ред наместо 

зборовите: „членот 4" треба да стојат зборовите: 
• „членот 2". 

Од Сојузната скупштина, 10 јануари 1964 година 
АС бр. 72, ч Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделу-
вање средства од стопанските резерви на федера-
цијата, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63, се потпаднале грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Во точката 1 на крајот на деветтиот^ ред на-
место точка треба да стои запирка, а потоа' следува 
испуштениот текст, кој гласи: „а на сојузниот 
буџет за 1963 година: 

1) 4.870 милиони динари за исплата на регресот 
за увезената пченица; 

2) 7.900 милиони динари за исплата на регресот 
и премиите во областа на земјоделството; 

3) 320 милис-ни динари за исплата на регресот' 
во областа на индустријата — на железарата „Бо-
рис Кидрич" од Никшиќ." 

2. Во точката 2 на крајот на четвртиот ред 
наместо точка треба да стои запирка, а потоа испу-
штените зборови: ,;пгто му се доделени на Општиот 
инвестиционен фонд." 

Од Сојузната скупштина, 16 јануари 1964 годи-
на, АС бр. 62, Белград. 

По извршено сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
чинот за утврдувањето'1 на основицата за плаќање 
и за начиниот на пресметувањето и за роковите за 
уплатување на придонесите за фондот за обнова и 
изградба на Скопје во 1964 година, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 50/63. се потпаднале долу 
наведените крешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕТО НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПЛАКАЊЕ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ЗА РОКОВИ-

ТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

ВО 1964 ГОДИНА 

Во членот 8 став 3 во единаесеттиот ред одозго-
ра наместо зборовите: „наплатениот данок" треба да 
стои зборот: „данокот", Во истиот став ЕО четпри-
наесттиот'ред одозгора по зборот: „основици" треба 
да се стави запирка. 

Во членот 9 гтав 2 во седмиот ред одозгора 
наместо зборовите: „наплатениот данок" треба да 
стои зборот: „данокот". Во истиот став во десети-

от ред одозгора по зборот: „основици" треба да се 
стави запирка. 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, 7 ја-
нуари 1964 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за примена 
на Одлуката за определување премија за добитокот 
во 1964 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/64, се п о т п а д н а л а долу наведената грешка, 
та се дава 

' И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊА ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ 

ВО 964 ГОДИНА 

Во точката 3 став 2 под 4 наместо бројот: „la" 
треба да стои: „I". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 14 јануари 1964 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за при-
мена на .Одлуката за определување премија за 
пченица и 'рж во 1964 година, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/64, се поткраднала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА 

И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА 

Во точката 7 наместо зборовите: „ако атестот 
за семенската пченица од родот на 1964 година е 
издаден во 1964 година" треба да стојат зборовите: 
„ако семенската пченица е произведена во 1964 
година". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство- и 
шумарство, Белград, 14 јануари 1964 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 

организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ВЕРСКИ 

ПРАШАЊА 

Покрај членовите, именувани со Решението на 
Сојузниот извршен совет Б. бр 84 од 12 ноември 
1962 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62) 
и со Одлуката на Сојузниот извршен совет Б. бр. 
160 од 12 декември 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/64), за член на Комисијата на Сојуз-
ниот извршен совет за верски прашања се именува 
Драгољуб Ќиповиќ, државен "советник во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

В. бр. 7 
15 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 
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Врз основа на точката 3 од Одлуката за Советот 
за просветни прашања на националните малцинства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58) и членот 15 
од Законот за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТНИ ПРА-

ШАЊА НА НАРОДНОСТИТЕ 

I. Во Советот за просветни прашања на народ-
ностите се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

1. Кол. Широка, член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија; 
за секретар: 

2. Габор Јаноши, педагошки советник во Со-
јузниот секретаријат за просвета и култура; 
за членови: 

3. Асим Блута, началник на Одделение во За-
водот за издавање на учебници на СР Србија; 

4. Љубомир Дрндик, виш советник во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи;; 

5. Драгутин Гургев, член на Сојузниот одбор на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју -
гославија;; 

6. Драгиша Пековиќ, директор на Заводот за 
школство на Босна и Херцеговина; 

7. Бојан Лубеј, член на Главниот одбор на Со-
цијалистичкиот сојуз на работниот народ на Сло-
венија; 

8. Тибор Минда, директор на Новинско изда-
вачкото претпријатие „Форум", Нови Сад; 

9. Ќефсер Сеј фул а, уредник на Издавачкото 
претпријатие „Просветно дело" — Скопје; 

10. Фадиљ Таиповиќ, пратеник на Собранието 
на СР Црна Гора; 

11. Никола Вученов, помошник »а секретарот за 
просвета на СР Србија; 

12. Валерио Запиа, в. д. директор на Новин-
ско издавачкото претпријатие „Едит" — Риека; 

13. Петар З д р а в е в с к и , член на Главниот одбор 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија; 

14. Славољуб Живановиќ, виш референт во Ју -
гословенскиот завод за проучавање на училишни и 
просветни прашања. 

II. Досегашните членови на Советот за про-
светни прашања на националните малцинства што 
не се именувани со ова решение, се разрешуваат од 
таа функција. 

Б. бр. 8 
15 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Југословенскиот завод за 
продуктивност на трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/61) и членот 15 од Законот за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/63)," Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ 
НА ТРУДОТ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. За членови на Советот на Југословенскиот за-
вод за продуктивност на трудот што ги именува Со-
јузниот извршен совет се именуваат: 

1. Милан Атанацковиќ, директор на Секторот 
за организацијата на работата во претпријатието 
„Црвена Застава" — Крагуевац; 

2. Алија Авдиќ, помошник на секретарот за 
трудот на СР Босна и Херцеговина; 

3. инж. Милош Бобиќ, директор на Секторот за 
организација на работата на претпријатието „Слобо-
да" — Чачак; 

4. Момир Ќеќез, директор на Заводот за продук-
тивност на трудот на СР Босна и Херцеговина; 

5. др Александар Ќурчиев, професор на Економ-
скиот факултет — Скопје; 

6. инж. Иван Јерман, директор на претпријати-
ето „Фотокемика" — Загреб; 

7. Владо Јуричиќ, државен потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за индустрија; 

8. Нисим Конфино, советник во Сојузната сто-
панска комора; 

9. Милован Марковиќ, директор во Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

10. инж. Златко Петровиќ, помошник на гене-
ралниот директор на претпријатието „Раде Кончар" 
— Загреб; 

И. Новак Полексиќ помошник на секретарот за 
индустрија и сообраќај ва СР Црна Гора; 

12. Звонимир Танко, директор на претпријатието 
„Рог" — Љубљана; 

13. Антон Трибушон, потпретседател на Цен-
тралниот одбор на Синдикатите на работниците на 
општествените дејности на Југославија; 

14. Петер Вујец, потпретседател на Стопанската 
комора на СР Словенија. 

11. На досегашните членови на Советот, што не 
се именувани со ова решение, им престанува функ-
цијата поради истекот на мандатот. 

Б. бр. 6 
15 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 47 од Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/60 и 9/61) и членот 15 од За -
конот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. Се разрешуваат од функцијата членови на 
Советот на Сојузниот институт за рехабилитација 
именувани со Решението на Сојузниот извршен со-
вет Б. бр. 69 од 5 октомври 1962 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/62), и тоа: 

1. Мираш Јовановиќ, директор на Околискиот 
завод за социјално осигурување во Белград; 

2. Проф. др. Манојло Лабан, началник на Оде-
лението за физикална медицина и рехабилитација 
во Институт за туберкулоза на СР Србија; 

3. др Бранко Радуловић доцент на Медицин-
скиот факултет во Белград. 

И. Наместо членовите што се разрешуваат со 
ова решение, за членови на Советот на Сојузниот 
институт за рехабилитација, што ги именува Сојуз-
ниот извршен совет, се именуваат: 

1. др Иван Лесиќ, П О Л К О В Н И К на ЈНА, началник 
на Одделението за физикална медецина на Воено-
медштипската академија; 
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2. Милова Радовиќ, шеф на Отсекот за општа 
заштита на инвалидите во Секретаријатот за соци-
јална политика и комунални прашања на СР Србија; 

3. Вучиќ Величковиќ, началник на Секретари-
јатот за неродне здравје на СР Србија. 

Б. бр. 5 
15 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 78 од Законот за осигу-
рителните заводи и заедниците на осигурувањето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) и членот 15 
од Законот за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУ-
РУВАЊЕТО ШТО ГИ ИМЕНУВА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. За членови на Собранието на Југословен-
ската заедница на осигурувањето што ги именува 
Сојузниот извршен совет се именуваат: 

1. Јордан Блажевски, помошник сојузен секре-
тар за земјоделство и шумарство; 

2. Есад Ченгиќ, генерален секретар на Против-
пожарниот сојуз на Југославија; 

3. Лука Дунчевиќ, државен советник во Со-
јузниот секретаријат за сообраќај и врски; 

4. инж. Драгутин Гвозденовиќ, генерален дирек-
тор на Машинската индустрија, Ниш; 

5. Славко Хавиќ, началник во Заедницата на 
Југословенското електростопанство; 

6. Богдан Кашиковић директор на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Срем" — Земун; 

7. Михајло Кнежевиќ, на работа во Комисијата 
за стандард на Централниот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија; 

8. Јосип Колар, член на Извршниот совет на 
СР Хрватска; 

9. Антон Петковшек, генерален директор на 
претпријатието „Словенија-лес", Љубљана; 

10. Радивое Ранчевиќ, директор на Сојузниот 
фонд за научна работа. 

11. На членовите на Собранието, именувани со 
Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 15 од 
3 март 1962 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/62), со денот на донесувањето на ова решение, им 
престанува мандатот. 

Б. бр. 4 
15 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјали-
стичко Републике Хрватске во бројот 51 од 5 де-
кември 1963 година не објавува правни прописи. 

Во бројот 52 од 12 декември 1963 година обја^-
вуваат: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за постој аните одбори и комисии на Републичкиот 
собор на Соборот на СР Хрватска; 

Одлука за разрешување и избор на членови на 
постојаните одбори и комисии на Саборот и на Ре-
публичкиот собор на Саборот на СР Хрватска; 

Одлука за дополненија на Одлуката за опре-
делување на органите во кои ќе се врши проверу-
вање на осигурувањето на средствата за работа 
на државните органи и на внатрешната расподел-
ба на тие средства според принципите на доходот; 

Одлука за рокот за склучување договори по-
меѓу здравствените установи и заводите за соци-
јално осигурување во 1964 година; 

Наредба за измена на Наредбата за определу-
вање на трошоците на прометот на големо и трошо-
ците на производството (помеларината) за пченично, 
'ржано и пченкарно брашно; 

Одлука за^ измени и дополненија на Одлуката 
за определување на нормите на основниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигурување и нор- . 
мата на придонесот за додатокот на деца; 

Одлука за постојаните износи на придонесот, 
нормите и основиците за пресметување на придо-
несот за социјално осигурување во 1963 година за 
лицата вон работен однос кои според посебни про-
писи имваат определени права од социјалното оси-
гурување и за лицата за кои не се определени об-
врзници за плаќање на придонесот. 

Во бројот 53 од 19 декември 1963 година обја-
вуваат: 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките ор-
гани, самостојните установи и организации; 

Решение за разрешување помошник секретар 
во Републичкиот секретаријат за земјоделство; 

Наредба за определување одделни производи 
кои се опфаќаат со контролата на цените; 

Договор за социјално осигурување на музича-
рите на забавна и народна музика; 

Договор за социјално осигурување »а музича-
рите за танцова и џез-музика. 

Во бројот 54 .од 24 декември 1963 година обја-
вуваат: 

Одлука за измена на Одлуките за основањето 
Дирекција за регулациони и мелиорациони работи 
во сливот на реката Сава; 

Наредба за почетокот со работата на новоосно-
ваниот Општински суд во Забок. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцегових" во бројот 48 од 2 декември 
1963 година објавува: 

Уредба за Републичкиот сообраќаен инспекто-
рат; 

Уредба за составот и начинот на изборот на со-
бранијата на заедниците на социјалното осигуру-
вање на земјоделците; 

Одлука за определување времето за спроведу-
вање на изборите за членови на собранијата на 
комуналните заедници на социјалното осигурува-
ње на земјоделците; 

Одлука за определување органот што утврдува 
дали се исполнети условите за основање комунал-
ни заедници на социјалното осигурување на зем-
јоделците; 

Одлука за измена на Одлуката за пренесување _ 
на утврдувањето на п о л о ж а ј н и к плати во просвет-
ните установи. 
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О Б Р А С Ц И 
ЗА САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНИХ РАЧУНА ФОН-
ДОВА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА 1963 ГОДИНУ 
што се составен дел од Упатството за составување, 
поднесување и преглед на завршните сметки на 
фондовите на отптествсно-политичките заедници 
за 1963 година („Службен лист на СјФРЈ", бр. 4/64) 
се објавени како Додаток на „Службен лиет на 
СФРЈ", бр. 4/64 и можат да се добијат преку 
СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА на Службен лист на 
СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристика бр. 1. Жиро-
сметка 101-13-602-32. 
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