
Среда, 1 јануари 1964 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. XX 

1. 

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ШКОЛСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Општиот закон за школството, што го усвои Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 27 декември 1963 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор од 23 декември 1963 
година. 

П. Р. бр. 27 
30 декември 1963 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот, Општиот 
закон за школством („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 28/58 и 27/60) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат измени и дополненија, кои гласат: 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 

Член 1 
Во Општиот закон за школството во членот 1 

зборовите: „Општествената заедница преку држав-
ните органи, стопанските и општествените организа-
ции основува и развива" се заменуваат со зборовите: 
„Општествено-политичките заедници и работните и 
други организации основуваат и развиваат". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„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 вос-
питуваше 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 образо-
вание учествуваат, во согласност со законот, и заин-
тересираните граѓани и претставници на заинтере-
сираните организации и општествената заедница". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Целта на воспитувањето и образованието е: 
оспособување на граѓаните а особено на мла-

диот подмладок со својата работа заснована врз со-
времени достигања на науката и техниката да при-
донесува за постојаниот развиток на општествените 
производни сили, за засилувањето на социјали-
стичките општествени односи, за порастот на матери-
јалната благосостојба и културниот процут на оп-
штествената заедница како целина и за личната 
благосостојба и напредок на работниот човек; 

развивање на свеста за општествената одговор-
ност и оспособување на граѓаните за активно уче-
ствување во општествениот живот и општественото 
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 соз-
давањето на материјалната благосостојба, културата 
и цивилизацијата и во изградбата на социјалистич-
ките општествени односи; 

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

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

воспитување на граѓаните а особено на мла-
диот подмладок во духот на братството, единството 
и рамноправноста на народите на Југославија, вер-
носта кон својата социјалистичка татковина и од-
браната на нејзината независност, во духот на 
социјалистичкиот хуманизам, сестраната и рамно-
правната соработка и заемното помагање меѓу на-
родите, во интерен 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 членот 4 ставот 1. се менува и гласи: 
„Во остварувањето на целта на воспитувањето 

и образованието, училиштата и други установи за 
воспитување и образование соработуват со фами-
лијата, работните, општествено-политичките, струч-
ните и други организации." 

Член 5 
Во членот 5 став 1 алинејата 3 се менува и 

гласи: 
„гимназијата и стручните училишта/4 . 
Алинејата 4 се брише. 
Алинејата 5 се менува и гласи: 
„вишите и високите школи, уметничките ака-

демии и факултетите". 
Алинејата 6 се менува и гласи: 
„другите установи за образование и стручно 

усовршуваше: училишни центри, различни учили-

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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шта- за возрасни, центри за образование на работ-
ници, работнички и народни универзитети и други 
установи и форми,". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Образованието на стручните кадри се врши 

и во работни организации со непосредна работа и 
други форми што тие за таа цел ги организираат. 
Работните организации се грижат и за понатамо-
шното образование и оспособување на своите 
членови." 

Член 6 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Задолжително е основното школување во тра-

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

должни да поседуваат основно училиште." 
Член 7 

Во членот 7 по зборот: „националноста" се до-
дава зборот: „расата,". 

Член 8 
Членот 8 се брише. 

Член 9 
Во членот 9 ставот 1 се брише. 
Ставот 2 станува став 1, се менува и гласи: 
„Граѓани што завршиле основноучилиште мо-

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

Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите: 
„^иши стручни училишта" се заменуваат со збо-
ровите: „виши училишта". 

Во ставот 4, кој станува став 3, по зборот: 
„граѓанин" се додаваат зборовите: „без соодветна 
школска спрема", а зборовите: „вишо стручно учи-
лиште" се заменуваат со зборовите: „вишо учи-
лиште". 

Член 10 
Во членот 10 ст. 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Општествената заедница обезбедува матери-

јални и други услови за основање и работа на учи-
лиштата и други установи за образование на гра-
ѓаните 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 со 
посебни прописи. 

Заради помош на граѓаните во посетувањето 
на училиштето и заради создавање што подобри 
можности за воспитување и образование се основаат 
домови на ученици и студенти и се обезбедуваат 
други поволни услови." 

Во ставот 4 по зборот: „учениците" се додаваат 
зборовите: „ и студентите". 

Член 11 
Во членот 11 ст. 1 и 2 по зборот: „училиштата" 

се додаваат зборовите: „и другите установи за во-
спитување и образование". 

Во ставот 3 зборот: „овој" се брише. 
Ставот 4 се менува и гласи: 
„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 стопан-
скиот развиток на заедницата, кон целите на во-
спитувањето и образованието, кон современите пе-
дагошки и научни достигања, кон интелектуалните 
и физичките можности на учениците и студен-
тите, кон возраста и животните потреби на мла-
дината." 

Член 12 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Во училиштата наставата за припадниците на 

одделни народности се обезбедува на нивниот заз-;к 
во согласност со законот." 

Член 13 
Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи: 
„Воспитувањето и образованието се засновуваат 

врз поставките на науката, врз придобивките на 

историјата и културата на народите на Југославија 
и на други народи, врз идејните основи и хума-
н и с т и ч к и ^ дух на социјализмот, а се изведува 
според начелата на педагогијата." 

Член 14 
Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со цел за развивање на одговорноста на уче-

ниците и студентите за работата и успехот во учи-
лиштето и за нивното воведување во општественото 
самоуправување, на учениците и студентите им се 
обезбедува активно учествување во разните форми 
на работата и животот на училиштето." 

Во ставот 2 по зборот: „возраст" се додаваат 
зборовите: „и студентите", а по зборот „образова-
ние" — зборовите: „во согласност со законот". 

Член 15 
Во членот 16 став 4 зборот: „народна" се брише. 
По ставот 4 се додава нов стзв 5, кој гласи: 
„Нострификацијата и еквивалекцијата на учили- ' 

шиите свидетелства здобиеше во странство се ре-
гулира со посебен сојузен закон." 

Член 16 
Во членот 17 зборовите: „правилата односно" 

се бришат. 
Член 17 

Чл. 18 до 21 се бришат. 
Член 18 

Членот 22 се менува и гласи: 
„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 здру-
жуваат во заедница. 

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

Член 19 
Членот 23 се менува и гласи: 
„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 ра-
бота на училиштата, се организира просветно-пе-
дагошка служба согласно со одредбите на законот/ ' 

Член 20 
Називот на вториот дел се менува и гласи: 

„СИСТЕМ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВА-
НИЕТО". 
Член 21 

Членот 27 се брише. 
Член 22 

Во членот 29 по ставот 2 се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Задачата на основното училиште е да работи 
и на основното образование на возрасните." 

Член 23 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Основите за единствена настава во основното 

училиште се утврдуваат на начинот предвиден со 
сојузен закон." 

Член 24 
Во членот 32 став 1 по зборот: „деца" се до-

даваат зборовите: „до наполнетата петнаесетта го-
дина на живот". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Општинските органи и органите на управу-

вањето на училиштето се грижат за редовното по-
сетување на основното училиште." 

Член 25 
пленот 35 се брише. 
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Член 26 
Во членот 37 ст. 1, 2 и 3 се бришат. 
Во ставот 4 по зборот: „дејности" се додаваат 

зборовите: „во согласност со законот". 
Член 27 

Членот 38 се брише. 
Член 28 

Називот на главата V се менува и гласи: 
„V СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И ДРУГИ УСТА-

НОВИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ". 
Член 29 

Членот 40 се менува и гласи: 
„Заедничките задачи на стручните училишта 

и на другите установи за стручно образование се 
особено: 

да и осигуруваат на општествената заедница и на 
работните организации постојан прилив на разно-
видни стручни кадри што им одговараат на теку-
штите и перспективите потреби на заедницата и 
работните организации и што се на такво стручно 
и културно ниво што да можат да придонесуваат 
за постојаниот и складен развиток на производните 
сили и за унапредувањето 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 интелекту-
ално, 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, оспособу-
вање 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 30 
Чл. 41 и 42 се бришат. 

Член 31 
Во членот 43 став 1 зборовите: „и вишите стру-

чни" се бришат, а по зборот: „училишта" се дода-
ват зборовите: „и другите установи за стручно обра-
зование". 

Член 32 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Во интерес на образованието на 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 ор-
ганизации." 

Член 33 
Членот 45 се менува и гласи: 
„На крајот на школувањето во стручните учи-

лишта се полага завршен испит." 
Член 34 

Поднасловите: „2. Училишта за квалификувани 
работници", „3. Училишта за висококвалификувани 
работници" и „4. Технички и други стручни учи-
лишта за стопанството и за јавните служби" и чл. 
46 до 57 се бришат. 

Поднасловот: „5. Уметнички училишта" станува 
поднаслов 2. 

Член 35 
Во' членот 59 ст; 1, 2 и 3 се бришат. 

Член 36 
Членот 60 се брише. 

Член 37 
Поднасловот: „6. Виши стручни училишта" и 

чл. 61 и 62 се бришат. 

Член 38 
Називот на главата VI се менува и-гласи: 

„VI. ВИШИ И ВИСОКИ ШКОЛИ, УМЕТНИЧКИ 
АКАДЕМИИ И ФАКУЛТЕТИ". 

Член 39 
Членот 63 се менува и гласи: 
„Вишите школи подготвуваат кадри со продла-

б о ч е н односно специјализиран© стручно образо-
вание и вршат усовршување на стручни кадри. 

Факултетите, високите школи и уметничките 
академии подготвуваат висококвалификувани стру-
чњаци за разни гранка на општествената дејност, 
ја организираат и ја унапредуваат научната работа 
и се грижат за подигањето на научниот и наставни-
от подмладок и за понатамошното усовршување на 
стручњаци, придонесуваат за стопанскиот, култур-
ниот и општествениот развиток на земјата во сора-
ботка со стопанските, културните и со другите уста-
нови и организации." 

Член 40 
Членот 64 се менува и гласи: 
„Факултетите се научни и највисоки наставни 

установи за определена струка односно повеќе 
струки. 

Факултетите, високите и вишите школи и уме-
тничките академии можат да се здружуваат во 
универзитет, 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 41 
По членот 64 се додаваат нови чл. 64а до 64д, 

кои гласат: 
„Член 64а 

Редовната настава на факултетите може да 
опфати три самостојни и заемно поврзани наставни 
степени. 

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

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 науч-
ни подрачна, како и во самостојна научна работа. 

За лица што завршиле прв степен или втор 
степен на наставата, како и за други граѓани што 
ги исполнуваат соодветните услови, факултетите ос-
новуваат постојани или повремени курсеви за усо-
вршување на стручноста и запознавање со новите 
методи на работата, со проблемите на струката и 
слично. 

Член 646 
Наставата од прв и втор степен трае вкупно 

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

Образованито 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 на факултет-
скиот статут. 

Наставата од трет степен трае најмалку една го-
дина и се организира секогаш како самостојна 
целина. 

Настава од трет степен можат да имаат ф а к у л -
тетите што ги исполнуваат условите предвидени со 
законот. 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 запишат 
лица што завршиле втор степен на наставата на 
факултет или висока школа во согласност со ни-
вните статути. 
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Член 64в 
Степен доктор на науките можат да даваат 

факултетите, со закон определените високи школи 
и со закон определените самостојни научни устано-
ви, 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 на-
учни резултати во практиката, ако успешно ја од-
бранат 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 научна 
работа и ако успешно ја одбранат поволно оцене-
тата докторска дисертација. 

Докторската дисертација, која мора да претста-
вува самостоен прилог за науката се брани Јавно 
пред комисија што ја сочинуваат професори односно 
истакнати научни работници. 

Факултетите ќе им даваат помош на кандидатите 
за подготвување на докторска дисертација по пат 
на посебни курсеви и други форми на научна ра-
бота. 

Член 64г 
Н'а вишите и високите школи, уметничките 

академии и факултетите мож£, во согласност со 
законот, да се организира вонредно студирање. 

Член 64д 
Одредбите на 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 64в не се однесуваат на 
вишите школи. 

Одделни високи школи можат да се органи-
зираат за изведување настава и за научна работа, 
или само за изведување настава." 

Член 42 
Во членот 65 ставот 2 се менува и гласи: 
„Воспитувањето и образованието на деца по-

пречени во физичкиот и психичкиот развиток се 
врши во специјални претшколски установи, специ-
јални оделенија на училишта или одделенија во 
состав на соодветни здравствени и социјални уста-
нови и во други установи формирани за таа цел." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Децата попречни во физичкиот и психичкиот 

развиток се упатуваат во специјални училишта под 
еднакви услови, кои се определуваат со сојузни 
прописи." 

Член 43 
Чл. бб до 68 и 70 се бришат. 

Член 44 
Називот на главата VIII се менува и гласи: 
„VIII. НАСТАВА ЗА ПРИПАДНИЦИ НА ОД-

ДЕЛНИ НАРОДНОСТИ", 
Член 45 

Члершт 71 се менува и гласи: 
„На подрачјата на кои живеат припадници на 

одделни народности се основуваат, во согласност со 
републичкиот закон, установи за претшколско во-
спитување, основни училишта, гимназии и стручни 
училишта и одделенија на тие установи и учили-
шта, во кои наставата се изведува на јазикот на тие 
народности." 

Член 46 
Чл. 72 и 73 се бришат. 

Член 47 
Во членот 74 зборовите: „националните мал-

цинства" се заменуваат со зборовите: „одделни на-
родности", а зборовите: „националниот јазик на 
малцинството" со зборовите: „нивниот јазик". 

Член 48 
Во членот 75 став 1 зборовите: „националните 

малцинства" се заменуваат со зборовите: „одделни 
народности"* 

Во ставот 2 зборовите: „националните малцин-
ства" се заменуваат со зборовите: „припадниците 
на одделни народности", зборовите: „припадниците 
на националните малцинства" со зборовите: „тие 
народности", а зборовите: „народната република" со 
зборот: „републиката". 

Член 49 
Членот 76 се менува и гласи: 
„На подрачјата на кои живеат заедно припад-

ници на одделни народности и припадници на на-
родите на Југославија се основуваат, во согласност 
се можностите, и училишта со двојазична настава." 

Член 50 
Членот 77 се брише. 

Член 51 
Во членот 79 алијената 2 се менува и гласи: 
„да овозможат стручно образование односно 

преквалификација , проширување и усовршување на 
стручната спрема, како и здобивање со повисоко 
образование;". 

Во алинејата 3 зборот: „јавните" се заменува 
со зборот: „општествените". 

Член 52 
Во членот 80 став 2 по зборот: „музеите" се 

додаваат запирка и зборовите: „радио-телевизијата 
и други установи за јавно известување". 

Член 53 
Во членот 81 став 1 зборовите: „(член 80)" се 

бришат, а зборовите: „претпријатие или установа" 
се заменуваат со зборовите: „работни организации". 

Член 54 
Чл. 82 до 84 се бришат. 

Член 55 
Во членот 85 зборот: „основани" се заменува 

со зборовите: „и други установи организирани". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„На наставниците образувани во школи на кои 

тоа не им е основна задача им се овозможува да 
ја добијат неопходната педагошка спрема." 

Член 56 
Чл. 86, 88 и 89 се бришат. 

Член 56а 
Во членот 87 став 1 алинеја 1 по зборот: „струч-

но" се додаваат зборовите: „учениците и". 
Во алинејата 2 по зборовите: „дадат на" се до-

даваат зборовите: „учениците и". 
Во ставот 2 по зборот: „'оспособуваат" се дода-

ваат зборовите: „учениците и". 
Член 566 

Чл. 88 и 89 се бришат. 
Член 57 

Во членот 91 став 1 алинеја 2 пред зборот: „ко-
ристејќи" се ставаат зборовите: „во наставата и". 

Член 58 
Чл. 92, 95 и 96 се бришат. 

Член 59 
Во членот 97 став 1 по зборот: „август" точката 

се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„ако со прописите за одделни видови училишта и 
други установи за воспитување и образование не 
е определио поинаку". 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Траењето на наставата во , текот на учебната 

година се определува со закон. 
Почетокот и завршетокот на наставата и учи-

лишните распусти се определуваат според климат-
ските услови и карактерот на -училиштето."' 

Член 60 
.Членот 99 се брише. 

Член 61 
Во називот на главата XII се додава зборот: 

„(студенти)". 
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Член 62 
Во членот 100 став 1 по зборот: „ученик" се 

додава зборот: „(студент)". 
Ставот 2 се брише. 

Член 63 
По членот 100 се додава, нов член 100а, кој 

гласи: 
„Член 100а 

Учениците се должни редовно да го посетуваат 
училиштето, да работат и да учат, да ги почиту-
ваат правилата на училишниот живот и работата 
и да ги исполнуваат другите ученички обврски." 

Член 64 
Членот 101 се менува и гласи: 
„Со цел за развивање на иницијативата, само-

стојноста, свесната дисциплина и одговорност на 
учениците за нивната работа и успех во училиште-
то, заради засилување на организираниот колектив 
и меѓусебната соработка на учениците и заради ак -
тивна сорабатка со наставниците во остварувањето 
на воспитувањето и образованието, учениците од 
завршната година на основното училиште, како и 
учениците од стручното училиште и гимназијата, 
формираат заедници на учениците на класовите 
(одделенијата) и заедница на учениците на учили-
штето. 

Преку заедницата на учениците, како и преку 
избраните претставници во органите на управува-
њето на училиштето, учениците, во согласност со 
законот, учествуваат во самоупраувањето со учи-
лиштето." у 

Член 65 
Во членот 102 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Училишните органи се должни да расправу-

ваат за предлозите што им ги упатува заедницата 
на учениците и за нив да донесат заклучоци.'* 

Досегашните ст. 2 и 3 се бришат. 
Член бб 

Во членот 103 став 2 зборот: „Ученичките" се 
заменува со зборот: „Овие", а зборовите: „на уче-
ниците" се бришат. 

Ставот 3 се брише. 
Член 67 

По членот 103 се додава нов член 103а, кој 
гласи: 

„Член 103а 
Студентите низ различни форми на здружува-

ње и самоуправување активно се вклучуваат во 
општествениот живот и образовно-наставната ра-
бота, со цел за развивање на иницијативата, само-
стојноста, свесната дисциплина и одговорноста, како 
и за активна помош на наставниците во оствару-
вањето на целта на воспитувањето и образованието. 

Со статутот на универзитетот,, факултетот, ви-
соката односно вишата школа и уметничката ака -
демија поблиску се определуваат правата и дол-
жностите на студентите." 

Член 68 
Членот 104 се менува и гласи: 
„Во домовите на учениците (студентите) се фор-

мира 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 домрт ги разгледува прашањата 
од животот и работата на домот и им дава на ор-
ганите на управувањето свои предлози и барања 
што се однесуваат на подобрување на животот и 
работата во домот." 

Член в< 
Пленот 105 се брише, 

Член 70 
Во членот 106 ставот 2 се брише. 

Член 71 
Во членот 108 зборот: „општа", запирката по , 

зборот: „општествените" и зборот: „карактерните" 
се бришат. 

Член 72 
Во членот 109 став 2 по зборовите: „педагошка 

академија" се бришат запирката и зборовите: „а 
за одделни наставни подрачја". 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Наставници, асистенти и други соработници на 

виши и високи школи, уметнички академии и ф а -
култети можат да бидат лица што во поглед на 
стручната, научната односно уметничката работа ги 
исполнуваат условите утврдени со закон." 

Член 73 
Називот на главата XIV се менува и гласи: 
„XIV. ОСНОВУВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА У-

ЧИЛИШТА". 
Во оваа глава поднасловот: „1. Основување и 

укинување" се брише. 

Член 74 
Членот 111 се менува и гласи: 
„Училиштата се основуваат со закон или во 

согласност со условите што ќе ги утврди законот." 

Член 75 
Чл. 113 и 115 се бришат. 

Член 76 
Членот 117 се менува и гласи: 
„Основните училишта, гимназиите, стручните 

училишта и специјалните училишта можат да от-
почнат со работа откако ќе се утврди дека се ис-
полнети пропишаните услови за почеток на рабо-
тата на соодветниот вид училиште." 

Член 77 
Членот 118 се менува и гласи: 
„Ако се утврди дека основното училиште, гим-

назијата, стручното училиште или специјалното 
училиште не исполнува некој од пропишаните ус-
лови за работа, ќе се повика основувачот да пре-
земе мерки утврдените недостатоци да се отстранат 
во определен рок. 

Ако основувачот на училиштето во определе-
ниот рок не ги отстрани недостатоците, може да се 
реши училиштето односно одделно негово одделе-
ние привремено да ја запре работата додека не 
бидат исполнети пропишаните услови за работа на 
тоа училиште." 

Член 78 
Во членот 119 став 1 зборовите: „по предлог од 

основувачот а по прибавено мислење од учили-
шниот одбор," се бришат. 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 79 
Членот 120 се менува и гласи: 
„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 одлу-
чуваат членовите на работната заедница на учи-
лиштето, начинот и формите на тоа одлучување, 
работните и други внатрешни односи, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето во учи-
лиштето и за неговата дејност* 
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Статутот на училиштето односно одделните не-
гови делови ги потврдува, во согласност со законот, 
собранието на општеетвено-политичката заедница 
определено со закон." 

Член 80 
Поднасловот: „2. Средства за работа на учили-

штата" и чл. 121 до 126- се бришат. 

Член 81 
Називот на главата XV, поднасловите во неа: 

„1, О п т те е гвен о управување со училиштата", „2. 
Училишен одбор", „3. Наставнички совет", „4. Ди-
ректор" и „5. Начела за управувањето со другите 
установи за воспитување и образование" и чл. 127 
до 154 се бришат. 

Член 82 
Називот на главата XVI, поднаслови'!^ во неа: 

„1. Народни одбори и нивни органи", „2. Републич-
ки совети за просвета", „3. Просветен совет на Ј у -
гославија", „4. Установи за унапредување на школ-
ството" и „5 Лросветно-педагошка служба" и чл. 
155 до 181 се бришат. 

Член 83 
Членот 183 се менува и гласи: 
„Во учи ниш та та и другите установи за воспи-

тување и образование се води единствена евиден-
ција за податоците од интерес за целата земја. 
Сојузниот секретаријат за просвета и култура со 
свои прописи ги определува овие податоци и на-
чинот на водењето на евиденцијата. 

Условите од членот 65 став 3 на овој закон под 
кои децата попречени во физичкиот и психичкиот 
развиток се упатуваат во специјални училишта ги 
©претепуваат спогодбено Сојузниот секретаријат за 
ппоснеча и кул'! ура и Сојузниот секретаријат за 
здравство и социјална политика." 

Член 84 
Членот ЈИН се менува и гласи: 
„Одредбите на членот 16 став 4 и членот 182 

од ово! закон непосредно се применуваат како од-
редби па основен закон." 

Член 85 

Законот за докторатот на науките („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 29/55) останува во важност до 
крајот на 1У64 година. 

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

Член 86 

Основите на наставниот плам и програма за 
Ос нов ни училишта (Додаток на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр 13/59) ќе се применуваат и понатаму 
до донесувањето на нови основи за единствена на-
става но основното училиште (член 30). 

Член 87 
Со влегувањето во сила на овој закон пр'.ста-

нуваат да важат: 
Ј> Законот за Вишата железничка сообраќајна 

школа (,.Службен лист ца ФНРЈ", бр. 35/47), 
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 Железнич(^-.сообраќајно школо 

(„Службен лист иа 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 поштен-
ско-телеграфско-телефонски техникуми во Б е л -
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 прак-
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. 10/59); 

1.4) Напатствие^) за издавање удостоверенија на 
лицата кои изгубиле школски с^едочанства за вре-
ме окупацијата („Службен лист на ДФЈ", бр- 44/45); 

15) Општото напатствие за организација, работа 
и контрола на задолжителната пракса на редовните 
студенти и учениците на средните стручни школи 
(технику ми) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
50/49); 

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

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

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

Односите засновани до влегувањето в а 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 Заед-
ницата на Југословенските железници односно ор-
ганизацијата на Југословенските железници што 
таа ќе ја определи. 

Член 87а 

Се овластува Законодавно-нрлвната комисија 
на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Општег закон за школством. 

Член 88 
Овој закон влегува во сила осмиот ден ©д"де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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2. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА 

И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство на пченица и ' рж 
или вршат откуп на пченица и 'рж од индивиду-
ални земјоделски производители им се исплатува 
премија во износ од 2 динари за 1 кг за сите 
количини меркантилна пченица и 'рж продадени 
и испорачани во 1964 година на овластените прет-
пријатија за промет на жито на големо или на 
Дирекцијата за исхрана. 

2. На стопанските организации и убтанови што 
се занимаваат со производство на семенска пченица 
им се исплатува премија во износ од 2 динари за 
секој килограм семенска пченица од сопствено 
производство од родот на 1964 година за која овие 
организации и установи добиваат уверение за ква-
литетот на зрнести семенски стоки од овластените 
установи за испитување на семето. 

3. Премиите од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе 
се исплатуваат од средствата предвидени во сојуз-
ниот буџет за регреси и премии во областа на 
земјоделството. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии и со Сојузниот секретаријат за трго-
вија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
начинот, постапката и условите за остварување на 
премиите, за тоа кои организации имаат право на 
премии, како и за тоа за која пченица и 'рж можат 
да се исплатуваат премиите според точ. 1 и 2 од 
оваа одлука. 

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

P. п. бр. 253 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

3. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за со-
јузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СОЈА ВО 

1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство на соја или вр-
шат откуп на соја од индивидуални земјоделски 
производители им се исплатува премија во износ 
од 2)0 динари за 1 кг за сите количини соја про-
дадени и испорачани во 1964 година на фабриките 
за масло, на фабриките и самостојните погони за 
индустриска преработка на храна за добиток или 
на организациите што вршат откуп на соја за смет-
ка на тие фабрики и погони,, како и за сите коли-
чини соја што ги преработиле во. своите погони, 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува од средствата предвидени во сојузниот 
буџет за регреси и премии во областа на земјодел-
ството. 

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство, во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски про-
писи за начинот и постапката за остварување на 
премијата, за тоа кои организации имаат право на 
премија, како и за тоа за која соја може да се 
исплатува премијата според одредбите од точката 
1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 254 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

4. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за со-
јузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ 

ПАМУК ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство на суров памук или 
вршат откуп на суров памук од индивидуални зе-
мјоделски производители им се исплатува премија 
за количините на суров памук продадени и испо-
рачани во 1964 година на стопанските организации 
чито се занимаваат со преработка на памук, како и 
за количините на суров памук што ги преработиле 
во своите погони. 

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 
kg суров памук изнесува: 

1) за I класа — 40 динари; 
2) за II класа — 35 динари; 
3) за III класа — 30 динари. 

3. Премиите од точката 2 на оваа одлука ќе се 
исплатуваат од средствата предвидени во сојузни-
от буџет за регреси и премии во областа на земјо-
делството. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во согласност со Сојузниот секретари-
јат за финансии, ќе донесе по потреба поблиски 
прописи за начинот и постапката за остварување 
на премијата за тоа^сои организации имаат право 
на премија, како и за тоа за кој памук можат да 
се исплатуваат премиите според точ. 1 и 2 од оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 255 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 
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5. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ 
ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
произведуваат или гојат добиток самите или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители (во понатамошниот текст: организациите) 
им се исплатува премија за: 

А. Свињи 
Динари 

1) за свињите за бекон што ги испол-
нуваат условите пропишани со југословен-
скиот стандард — свињи за бекон 
JUS Е.С1.011 — — — — — — — — 45 

2) за прима меснати и меснати свињи 
што ги исполнуваат условите пропишани 
со југословенскиот стандард — свињи за 
колење JUS Е.С1.020 — — — — — — 45 

Б. Говеда 
1) за згоени телиња од племенити соеви 

и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, 
освен соевите: џерсеј и цр}-ен дански, до 6 
месеци старост, и тоа за 1а и I класа — — 100 

2)/за згоени помлади јунчиња од племе-
нити соеви и за нивни меѓусебни мелези — 
крижанци, освен соевите: џерсеј и црвен 
дански, до 18 месеци старост, со млечни 
заби, и тоа за 1а и I класа — — — — 80 

3) за згоени постари јунчиња — млади 
говеда — од племенити соеви и за нивни 
меѓусебни мелези — крижанци, освен сое-
вите: џерсеј и црвен дански, над 18 до 36 
месеци старост, со најмногу 4 постојани 
заби, и тоа за 1а и I класа — — — — 80 

4) за згоени телиња од соевите: црвен 
дански, истарски, колубарски, посавски, 
подолски и гатачки, и за мелезите — кри-
жанци од сојот буша со племенити соеви, 
до 6 месеци старост, и тоа за I и И класа 80 

5) за згоени помлади јунчиња од соевите: 
црвен дански, истарски, колубарски, 
посавски, подолски, гатачки, и за мелезите 
— крижанци на сојот буша со племенити 
соеви, до 18 месеци старост, со млечни заби, 
и тоа за I и II класа — — — — — — 60 

6) за згоени постари јунчиња — млади 
говеда, од соевите: црвен дански, истарски, 
колубарски, посавски, подолски, гатачки и 
за мелезите — хрижанци на сојот буша со 
племенити соеви, над 18 до 36 месеци ста-
рост, со најмногу 4 постојани заби, и тоа: 
за I и II класа — — — — — — — 60 

Говедата од ставот 1 на оваа точка за кои се 
исплатува премија мораат да ги исполнуваат усло-
вите од прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење РК.Е2. 

2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се 
плаќаат за 1 kg жива мера добиток чија тежина 
се утврдува по истекот на 12 часови од последното 
хранење. 

3. Премиите од точката 1 на оваа одлука се 
исплатуваат за сите количини соодветни катего-
рии и квалитет добиток од точката 1 на оваа 
одлука што ќе им се испорачат во 1964 година на 
стопанските организации што се занимаваат со пре-
работка или промет на добиток и производи од 
добиток, како и за сито количини што ќе ги пре-
работат организациите во свои погони. 

Премии не се исплатуваат за добиток што се 
извезува жив. 

4. Стопанските организации и установи што 
добитокот го произведуваат во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители се должни 
во свој деловен фонд да внесат најмалку 50% од 
износот на премиите што ги оствариле за добито-
кот произведен во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители. 

5. Премиите според оваа одлука ќе се испла-
туваат на товар на средствата предвидени во сојуз-
ниот буџет за регреси и премии во областа на 
зем ј одел ството. 

6. Сојуниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии и со Сојузниот секретаријат за трго-
вија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за 
начинот, постапката и условите за остварување 
на премиите, за тоа кои организации имаат право 
на премија, како и за кој добиток можат да се 
исплатуваат премии според точ. 1 до 4 на оваа 
одлука. 

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

P. п., бр. 256 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

6. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство на кравјо млеко (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата) 
им се исплатува премија во износ од 15 динари за 
1 литар кравјо млеко од сопствено производство, 
продадено и испорачано на стопанските организации 
и установи што се занимаваат со промет или пре-
работка на млеко и на други организации и уста-
нови, како и за 1 литар кравјо млеко што корисни-
ците на.премијата го продадат односно преработат 
во свои погони. 

Премијата од ставот 1 на оваа точка се испла-
тува под услов купувачот односно преработувачот 
на кравјо млеко да оствари премија од 7,5 динари 
за 1 литар кравјо млеко што ја обезбедуваат репу-
бликите со свои прописи. 

2. Премијата од точката 1 став 1 на оваа од-
лука ќе им се исплатува од 1 јануари 1964 година 
само на оние корисници на премијата што во про-
изводството на млеко вовеле матично книговодство 
и селекција и контрола на продуктивноста на мол-
зните крави. 

3. Премијата од точката 1 став 1 на оваа одлука 
ќе се исплатува од средствата предвидени во со-
јузниот буџет за регреси и премии во областа на 
земјоделството. 

4. Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат 
за финансии, ќе донесе, по потреба,., поблиски про-
писи за начинот, постапката и условите за оства-
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рување на премијата, за тоа кои организации 
имаат право на премија, како и за кој квалитет на 
млеко може да се исплатува премија според тон. 1 
и 2 на оваа одлука. 

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

Р.п. бр. 257 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

7. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА УВЕЗЕНАТА КОН-
ЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ЗА ИНТЕРВЕН-

ЦИИ НА ПАЗАРОТ ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со увоз на концентрирана храна за добиток имаат 
право на регрес односно надоместок за покривање 
на негативната разлика за количините на храна за 
добиток што ќе ја увезат врз основа на договор 
склучен со Југословенската земјоделска банка, и 
што им ги продаваат: 

1) на земјоделските производител ски органи-
зации за исхрана на добиток, како и на стопан-
ските организации што концентрираната храна за 
добиток ја употребуваат како суровина за произ-
водство на мешана храна за добиток; 

2) на Дирекцијата за исхрана — кога таа к у -
пува концентрирана храна за добиток за резерви 
или кога им ја става на располагање на овласте-
ните претпријатија за промет и преработка на жито 
заради интервенции на пазарот. 

Како земјоделски производите леки организа-
ции од ставот 1 на оваа точка се подразбораат: зем-
јоделските стопанства, земјоделските комбинати, 
земјоделско-индустриските комбинати, земјоделски-
те установи, земјоделските погони на стопанските 
организации и установи, економиите на стопански-
те организации и установи што се организирани 
како погони, селанските работни задруги,, општите 
земјоделски задруги и специјализираните земјо-
делски задруги. 

2. Регресот односно надоместокот за покривање 
на негативната разлика од точката 1 на оваа од-
лука претставува разлика помеѓу набавната и про-
дажната цена. Како набавна цена се подразбира 
цената утврдена во договорот склучен помеѓу Ј у -
гословенската земјоделска банка и увозникот, а 
како продажна цена — цената што ќе ја утврди 
Сојузниот завод за цени. 

3. Барањето за исплата на регресот односно на-
доместокот, со пропишаната документација, стопан-
ските организации од точката 1 на оваа одлука го 
поднесуваат до Службата на општественото кни-
говодство. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола на барањето според одредбите од Законот 
за општественото книговодство (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/62). 

По извршената контрола Службата на опште-
ственото книговодство ја исплатува негативната 
разлика преку посебна сметка. 

4. Вкупниот износ на регресот според оваа од-
лука не може да го премине износот од 6.550 ми-
лиони динари за покривање на негативната разли-
ка за увезената концентрирана храна за добиток 
наменета за потребите од точката 1 став 1 под 1 
на оваа одлука, а вкупниот износ на надоместокот 
не може да го премине износот од 450 милиони ди-
нари — за потребите од точката 1 став 1 под 2 на 
оваа одлука. -

5. Поблиските услови, начинот и постапката за 
остварување на регресот ќе ги пропише Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство, во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за финансии, а 
за остварување на надоместокот — Сојузниот се-
крета,ри јат за трговија, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

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

P. п. бр. 249 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

8, 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКО 
ЃУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

И ШУМАРСТВОТО 

1. Во Одлуката за давање регрес при продаж-
бата на вештачко ѓубре за потребите на земјодел-
ството и шумарството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/63), во точката 3 став 1 по одредбата под 15 
се додаваат четири нови одредби, кои гласат: 
„16) Уреа — карбамид СО (NH2)2 со 46% N 45.000 

17) Гранулиран© двојно комбинувано ѓубре 
35% (NK) 25 : 10 — — — — — — 30.000 

18) Гранулирано тројно комбинувано ѓубре 
25°/о (NPK) 1 5 : 5 : 5 — — — — — 22.500 

19) Гранулирано тројно комбинувано ѓубре 
27% (NPK) 6 : 12 :9 — — — — — 20.000". 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

P. п. бр. 245 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

9. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 53/62), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
В А Њ Е НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ИРОДА-

Ж Б А Т А НА ОКЕАНСКИ АВМО-БЕНЗИН 

1. Во Одлуката за одобрување. надоместок (ре-
грес) при продажбата на сатански авио-бензин 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 15/57 и 21/57) во 
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точката 1 зборовите: „како и на претпријатието 
„Југословенски аеротранспорт", Белград" се заме-
нуваат со зборовите: „како и на домашните претпри-
јатија за превоз на патници и стоки со воздухо-
плови". 

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: 
„По барање од домашно претпријатие за пре-

воз на патници и стоки со воздухоплови основано 
до 1 јануари 1964 година ќе се исплати надоместо-
кот (регресот) од ставот 1 ка оваа точка и за ко-
личините на бензин што го купило тоа и употре-
било за намената од ставот 1 на оваа точка од 1 
јануари 1963 до 31 декември 1963 година, ако за 
тие количини надоместокот (регресот) не му е ис-
платен". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист н а СФРЈ". 

Р. п. бр. 258 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

-10. 

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 
формирањето на единствени стопански комори 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

КОМОРИ ВО 1964 ГОДИНА 

1. До донесување на закон за стопанските ко-
мори, финансирањето на стопанските комори во 
1964 година ќе се врши на начинот предвиден во 
точ. 2 до 6 од Одлуката за финансирање на сто-
панските комори во 1963 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/63). 

2. Поблиски прописи за начинот на финанси-
рање на стопанските комори донесува, по потреба, 
Сојузниот секретаријат за финансии. 

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

P. п. бр. 259 
26 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

11. 

Врз основа на членот 141 став 3 и членот 207 
став 3 од Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62),' Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧ-
КИОТ <*>ОНЦ ЗА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ФОНД ЗА 
РЕЗЕРВА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1964 

ГОДИНА 

1. Средствата за заедничкиот фонд за резерва 
ла социјалното осигурување (член 141 од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување) и средствата за заедничкиот фонд за 

резерва за додатокот на деца (член 207 од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување) ќе се обезбедат во 1964 година од сојуз-
ниот буџет за 1964 година во вкупен износ од 3.500 
милиони динари, и тоа: 

1) 2.200 милиони динари за заедничкиот фонд 
за резерва на социјалното осигурување, а за потре-
бите на прензиското и инвалидското осигурување; 

2) 1.300 милиони динари за заедничкиот фонд 
за резерва за додатокот на деца. 

2. Со посебен пропис во смисла на членот 441 
став 3 и членот 207 став 3 од Законот за организа-
цијата и финансирањето на социјалното осигуру-
вање ќе се регулира начинот на пренесувањето на 
средствата обезбедени според точката 1 од оваа 
одлука во заедничките фондови за резерва, како 
и случаите и начинот на користењето на тие сред-
ства. 

3. За извршувањето на одредбите од точката 
1 на оваа одлука ќе се грижи Сојузниот секрета-
ријат за буџет и организација на управата. 

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

Р.п. бр. 262 
28 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

12. 

Врз основа на членот 90 став 2 од Законот за 
средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИ И ЗА 

НЕЈЗИНАТА НАМЕНА 

1. Во Одлуката за мерилата за пресметување и 
уплатување на амортизацијата за регенерација на 
шуми и за нејзината намена („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/62) во точката 1 ставот 2 се менува 
и гласи: 

„Амортизацијата по единица на количина про-* 
дадено дрво изнесува: 

1) за готови производи најмалку 400 динари; 
2) за дрво на пењ најмалку 350 динари." 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 

1964 година. 
Р. п. бр. 248 

26 декември 1963 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р. 

13. 

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 РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

Т. Се разрешува од функцијата член на Коми-
сијата на Сојузниот извршен совет за верски пра-
шања Роман Албрехт, > државни потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за труд. 
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II. Покрај членовите на Комисијата на Сојуз-
ниот извршен совет за верски прашања, именувани 
со Решението на Сојузниот извршен совет, Б. бр. 84 
од 12 ноември 1962 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 46/62), за членови се именуваат и: 

1. Мирјана Крстиниќ, државен потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за просвету и култура; 

2. Душан Кведер, помошник државен секретар 
за надворешни работи, и 

3. Ѓуро Станковић државен потсекретар — прет-
седател на Советот за прашања на иселениците. 

В. бр. 160 
12 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р* 

14. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премија за пченица и 'рж во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за трговија и со Сојузниот 
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И Р Ж ВО 1964 

ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производството на пченица и 'рж 
или вршат откуп на пченица и 'рж од индивиду-
ални земјоделски производители, и стопанските 
организации и установи што се занимаваат со про-
изводство на семенска пченица (во понатамошниот 
текст: корисникот на премијата), *ја остваруваат 
премијата од точ. 1 и 2 на Одлуката за определу-
вање премија за пченица и 'рж во 1964 година (во 
понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување 
на барање за премија до филијалата на Народната 
банка како основна организациона единица на 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
имаат жиро-сметка* 

2. Корисникот на премијата има траво на 
премија: 

1) од точката 1 на Одлуката — за сите коли-
чини меркантилна пченица и 'рж што потекуваат 
од сопствено производство, од откуп од индивиду-
ални производители, од производствени односи (ко-
операција) на сите форми со индивидуални произ-
водители и од уем од комбајни, вршалки, мелници 
и слично, како и за количините на пченица што 
потекуваат од замена на семето на високородни сор-
ти за меркантилна пченица извршени со индиви-
дуални производители, продадени и испорачани во 
1964 година на овластените претпријатија за промет 
на жито на големо или на Дирекцијата за исхрана; 

2) од точката 2 на Одлуката — за сите коли-
чини семенска пченица од родот на 1964 година од 
сопствено производство за која е издадено увере-
ние за квалитетот на зрнести семенски стоки од 
овластените установи за испитување и контрола на 
семето (образецот бр. 1 пропишан со членот 12 од 
Правилникот за условите за промет на семенската 
стока — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/55 и 15/56). 

3. Како овластени претпријатија за промет за 
жисо на големо од точката 1 на Одлуката си сме-
таат претио иј ати јата на кои според членот 5 од 
Уредбата за прометот на жито и преработки од жито 
на големо ( .Службен лист на ФНРЈ", бр. 16 58, 
29/58 и 26/60) републичкиот орган на управата надле-
жен за трговија им издал посебно овластевме да 
можат да работат како претпријатија за промет на 
жиоо на големо (во понатамошниот текст; овласте-
ното претпријатие). 

4. Кон барањето за премија од точката 2 под 
1 од оваа наредба корисникот на премијата прило-
жува : • 

1) фактура односно копија од фактурата за 
продажбата на меркантилна пченица или 'рж во 
1964 година на овластеното претпријатие или на 
Дирекцијата за исхрана; 

2) доказ за испораката на меркантилна пченица 
или 'рж (товарен лист, отпратница и ел.) или по-
тврда од овластеното претпријатие дека меркан-
тилната пченица односно 'ржта ја презело. Потвр-
дата мора да содржи точен назив и седиште на 
продавачот, датум на преземањето и количина на 
преземената меркантилна пченица односно 'рж. 

Ако меркантилната пченица или 'рж се испора-
чува по налог од овластеното претпријатие или Ди-
рекцијата за исхрана, кон доказот од ставот 1 на 
оваа одредба се приложува и тој налог; 

3) потврда од овластеното претпријатие што 
меркантилната пченица или 'ржта је презело, од 
која се гледа бројот и датумот под кои е издадена 
дозволата да може тоа претпријатие да работи 
како овластено претпријатие за промет на жито 
на големо; 

4) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека меркантилната пченица или 
'рж, за која се бара премија, потекува од некои од 
основите од точката 2 под 1 на оваа наредба. Во 
потврдата мора да биде наведено дека меркантил-
ната пченица или 'ржта не потекува од купување 
од овластеното претпријатие или Дирекцијата за 
исхрана, како и дека за таа пченица односно 'рж 
не е наплатена премија според точката 2 од^Одлу-
ката; 

5) пресметка на премијата, во која се означува 
количината на продадената меркантилна пченица 
или 'рж, како и износ на премијата за 1 kg и за 
вкупната количина. 

5. Кон барањето за премија од точката 2 под 2 
на оваа наредба корисникот на премијата прило-
жува : 

1) уверение за квалитетот на зрнестите семен-
ски стоки издадени од овластените установи за ис-
питување и контрола на семето; 

2) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот; дека семенската пченица од ро-
дот на 1964 година потекува од сопствено производ-
ство а не од кооперација со индивидуален произво-
дител или од купување од која и да е организација 
односно индивидуален производител; 

3) пресметка на премијата, во која се означени: 
количината на пченицата и износот на премијата 
за 1 kg и за вкупната количина. 

6. Налогот и потврдата од точката 4 под 2 и 3 
на оваа наредба ги потпишува одговорниот раково-
дител на овластеното претпријатие и врз тој налог 
односно потврда се натискува печатот од овласте-
ното претпријатие односно од Дирекцијата за 
и<-храна. 

7. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето и документацијата е исправно, 
го ,одобруна износот на премијата во корист на 
жиро-сметката на корисникот на премијата, и тоа: 
на товар на сметката бр. дЗО-11 — Премија за мер-
ки ити дна пченица — ако меркантилната пченица е 
нело ра чена во 1964 година, на товар на сметката 
бр. 630-13 Премија за 'рж — ако 'ржта е испо-
ручена во 1964 година или на товар на сметката 
бр. 630-12 — Премија за семенска пченица — ако 
атестот за семенската пченица од родот на 1964 го-
дина е издаден во 1964 година. 

8. Корисникот на премијата е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиден-
ција за оствараните премии, 

9. Ако кон барањето за премија се приложуваат 
преписи на изворни документи (фактура, товарен 
лист, потврда) тие мораат да бидат потпишани од 
овластените лица и врз нив мора да биде накиснат 
печатот од корисникот на премии та, а изворните 
документи се поднесуваат па увид. 
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Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа 
точка што се поднесува на увид да означи дека е 
исплатена премијата. 

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

Бр. 06—3749/3 
1 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

15. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за опре-

делување премија за соја во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност со Сојузниот 
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат 
за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СОЈА ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на соја или вршат от-
куп на соја од индивидуални земјоделски произво-
дители (во понатамошниот текст: корисникот на 
премијата) ја остваруваат премијата од точката 1 
на Одлуката за определување премија за соја во 
1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со 
поднесување на барање за премија до филијалата 
на Народната банка како основна организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство ка ј коа имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата има право на пре-
мија од точката 1 на Одлуката за сите количини 
на соја од сопствено производство и за сите отку-
пени количини на соја од производство договорено 
со индивидуални земјоделски производители, про-
дадени и испорачани во 1964 година на фабриките 
за масло, на фабриките и самостојните погони за 
индустриска преработка на храна за добиток, на 
организациите што вршат откуп на соја за сметка 
на тие фабрики и погони или преработени во негов 
погон. 

2. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата приложува: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на соја на организациите од точката 1 
на Одлуката; 

2) доказ за испораката на соја (товарен лист, 
отпра-гаица или слично); -

3) своја потврда, потпишана од директорот 
односно управникот, дека сој ата за која се подне-
сува барањето за премија потекува од сопствено 
производство односно дека е откупена од производ-
ство договорено со индивидуални земјоделски про-
изводители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачаните количини 
на соја изразени во килограми, како и износ на пре-
мијата за 1 kg и за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата сој ата од сопстве-
но производство или од откуп на договорено про-
изводство ја употребил за преработка во свој погон, 
а пресметувањето не го врши по пат на фактура, 
тој кон барањето за премија наместо фактура 
приложува потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека сој ата ја употребил за пре-
работка во свој погон. Во потврдата треба да се 
внесат податоци за количината на* со ја употребени 
за преработка во свој погон. 

3. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето на премијата и документацијата 
е исправно, го одобрува износот на премијата во 
корист на жиро-сметката на корисникот на пре-
мијата, а на товар на сметката бр. 630-10 — Пре-
мија за соја. 

4. Корисникот на премијата е должен да. води 
уредна и ажурна евиденција за остварените премии. 

5. Ако кон барањето за премија се приложуваат 
преписи на изворни документи (фактура, товарен 
лист, отпратница), тие мораат да бидат потпишани 
од овластените лица и врз нив мора да биде на-
тиснат печатот од корисникот на премијата, а из-
ворните документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ од ставот 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да означи дека 
премијата е исплатена. 

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

Бр. 06—3749/2 
1 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

16. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување премија за суров памук во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-

ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 
1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
се занимаваат со производство на суров памук или 
вршат откуп на суров памук од индивидуални зем-
јоделски производители (во понатамошниот текст: 
корисникот на премијата), ја остваруваат премијата 
од точката 2 на Одлука-i за определување премија 
за суров памук во 1964 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање за 
премија до филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на 
општественото книговодство к а ј коа имаат жиро-
сметка. 

Корисникот на премијата има право на премија 
од точката 2 на Одлуката за сите количини на 
суров памук од сопствено производство и за сите 
откупени количини памук од производството дого-
ворено со индивидуални земјоделски производители, 
продадени и испорачани во 1964 година на стопан-^ 
ските организации што се занимаваат со преработка 
на памук или се преработени во негов погон. 

2. Кон барањето на премија корисникот на 
премијата приложува: 

1) фактура односно копија на фактурата за 
продажбата на суров памук; * 

2) доказ за испораката на суров памук (товарен 
лист, отпратница или слично); 

3) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот, дека испорачаниот суров памук 
потекува од сопствено производство односно дека е 
откупен од производство договорено со индивиду-
ални земјоделски производители; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за количините на продадениот и испора-
чаниот суров памук по класи, изразени во кило-
грами, како и износ на премијата за 1 kg и за 
вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата суровиот памук 
од сопствено производство или од откуп на догово-
рено производство го употребил за преработка во 
свој погон, а пресметувањето не се врши по пат на 
фактура, тој кон барањето за премија наме-
сто фактура приложува потврда, потпишана од 
директорот односно управникот, дека суровиот 
памук го употребил за преработка во свој погон. Во 
потврдата треба да се внесат .податоци за количи-
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вите на суров памук употребен за преработка во 
свој погон, по класи. 

3N Како стопански организации што се занима-
ваат со преработка на памук од точката 1 на Од-
луката се сметаат стопанските организации наве-
дени во точката 1 на Наредбата за минималните 
откупни цени на конопово стебленце, суров памук 
и сурови кожурци од свилени буби во 1962 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/62). 

4. Ќога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето на премијата и документацијата 
е исправно, го одобрува износот на премијата во 
корист на жиро-сметката на корисникот на преми-
јата, а на товар на сметката бр. 630-09 — Премии 
за суров памук. 

5. Корисникот на премијата е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција 
за остварените премии. 

6. Ако кон барањето за премија се приложуваат 
преписи на изворни документи (товарен лист, от-
пратише), тие мораат да бидат потпишани од овла-
стените лица и врз нив мора да 'биде натиснат 
печат од корисникот на премијата, а изворните 
документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ од ставот 1 на 
оваа точка кој се поднесува на увид да означи 
дека премијата е исплатена. 

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

Бр. 06-3749/4 
1 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

17. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за опре-
делување премија за добитокот во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/64), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за трговија и со Со-
јузниот секретаријат за финансии, Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство и. шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Н»Е*'ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ ВО 1964 ГОДИНА 

1. На стопанските организации и установи што 
произведуваат или гој ат добиток самите или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители (во понатамошниот текст: корисникот на 
премијата), го остваруваат правото на премија спо-
ред Одлуката за определување премија за доби-
ток во 1964 година (во понатамошниот текст: Од-
луката) со поднесување на барање за премија до 
филијалата на Народната банка како основна ор'-
ганизациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство к а ј која имаат жиро-сметка. 

Корисникот на премијата има право на пре-
мија за згоен добиток со пропишан квалитет испо-
рачан во 1964 година на стопанските организации 
што се занимаваат со преработка или промет на 
добиток и производи од добиток, како и за доби-
токот што ќе го преработат во свои погони, а кој 
потекува: 

1) од сопствен запат; 
2) од набавка заради гоење во сопствено гои-

лиште или од гоење во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители, ако тој добиток 
поминал во гоење најмалку три месеци. 

2. Ако гои добиток во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители, корисникот на 
премијата е должен најдоцна на три месеци пред 
нејзината продажба договорот за гоење на тој до-
биток да го регистрира к а ј органот на управата 

надлежен за работите на земјоделството на општи-
ната на чија територија е неговото седиште. 

Договорот за гоење добиток се регистрира во 
три примероци, од кои еден примерок задржуваат 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделството, корисникот на премија-
та и индивидуалниот земјоделски производител. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството води евиденција за ре-
гистрираните договори за гоење добиток и врши 
контрола дали добитокот е во гоење. 

3. Квалитетот на јунчињата се утврдува при 
продажбата во местото каде се врши мерењето на 
добитокот, посебно за секое грло, и го утврдуваат 
зоотехничарите или ветеринарите на ветеринар-
ската, сточарската или земјоделската станица, а 
каде овие ги нема — зоотехничарите или ветери-
нарите на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на земјоделството, за што изда-
ваат потврда. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да 
содржи клаузула дека секое одделно грло 'на јун-
чињата му одговара на квалитетот од Прописите 
за квалитетот на говедата и овците за клање РК.Е2, 
како и следните податоци: број на јунчињата, 
нивна вкупна тежина и ранд ман, посебно за секоја 
класа според точката 1 под В од Одлуката, и тоа: 

1) од одредбата под 1: за 1а класа — тежината 
да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче 
машки и 180 kg женски грла и рандманот да е 
најмалку 60%, а за I класа — тежината да изне-
сува најмалку 180 kg жива мера по парче машки 
и 150 kg женски грла и рандманот да е на јмал-
ку 58%; 

2) од одредбата под 2: за 1а к ^ с а — тежината 
да изнесува најмалку 450 kg жива мера по парче 
машки и 400 kg женски грла и рандманот да е 
најмалку 58%, а за X класа — тежината да изне-
сува најмалку 420 kg жива мера по парче машки 
и 380 kg женски грла и рандманот да е на јмал-
ку -55%; 

3) од одредбата под 3: за 1а класа — тежината 
да изнесува најмалку 500 kg жива мера по парче 
машки и 450 kg женски грла и рандманог да е на ј -
малку 56%, а за I класа — тежината да изнесува 
најмалку 470 kg жива мера по парче машки и 
420 kg женски грла и рандманот да е најмалку 
54%; 

4) од одредбата под 4: за 1а класа — тежината 
да изнесува најмалку 150 kg жива мера по парче 
машки и 130 kg женски грла, и рандманот да е 
најмалку 56%, а за И класа — тежината да изне-
сува најмалку 130 kg жива мера по парче машки 
и НО kg женски грла и рандманот да е најмалку 
54%; 

5) од одредбата под 5: за I класа — тежината 
да изнесува најмалку 350 kg жива мера по парче 
машки и ЗОО kg женски грла и рандманот да е 
најмалку 54%, а за II класа — тежината да изне-
сува најмалку ЗОО kg жива мера по парче машки 
и 250 kg женски грла и рандманот да е најмалку 
52%; 

6) од одредбата под 6: за I класа — тежината 
да изнесува најмалку 400 kg жива мера по парче 
машки и 350 kg женски грла и рандаманот да е 
најмалку 54%, а за II класа — тежината да из-
несува најмалку 350 kg жива мера по парче машки 
и ЗОО kg женски грла и рандаманот да е најмалку 
52%. 

Квалитетот на свињите се утврдува поединечно 
за секое грло при колењето, а го утврдуваат ветери-
нарните инспектори при кланиците, за што изда-
ваат потврда. 

Потврдата од ставот 3 на оваа точка мора да 
ја содржи клаузулата д£ка секое одделно грло им 
одговара на условите пропишани со југословен-
скиот стандард Свињи за бекон JUS Е.С 1.011 од-
носно Свињи за колење JUS Е.С1.020, како и след-
ниве податоци: број на свињите и нивна вкупна 
тежина, посебно за свињите за бекон а посебно за 
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прима меснати свињи односно меснати свињи, спо-
ред точката 1 под А. од Одлуката, и тоа: 

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон од 
1 класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg ж и в а 
мера по парче, а за свињите за бекон од I I класа 
тежината да изнесува од 80 до 95 kg; 

2) од одредбата под 2: за свињите прима ме-
снати — од I тежинска група тежината да изне-
сува од 80 до 95 kg ж и в а мера по парче, од II те-
жинска група тежината да изнесува над 95 до 
НО kg, и од III тежинска група тежината да из-
несува над 110 до 125 kg, или потешки од 125 kg 
ако не се постари од 12 месеци; 

3) од одредбата под 2: за свињите меснати — 
од I тежинска група тежината да изнесува од 80 
до 95 kg ж и в а мера по парче, од II тежинска група 
тежината да изнесува од 95 до 110 kg и од I I I тежина 
ска група тежината да изнесува над 110 до 125 kg 
или потешки од 125 kg ако не се постари од 12 
месеци. 

Ветеринарните инспектори при кланиците из-
даваат и потврди дека свињите односно јунчињата 
се заклани. 

Органите од ст. 1, 3 и 5 на оваа точка издаваат 
потврди во три примероци, од кои еден примерок 
задржуваат за себе, а два му даваат на корисникот 
на премијата. Органите што ги издаваат потврди-
те Бодат евиденција за издадените потврди. 

4. Премијата се исплатува за еден килограм 
ж и в а мера добиток. Тежината на добитокот се утвр-
дува во местото каде се врши мерењето заради пре-
земање, и тоа по истекот на 12 часови од последно-
то хранење, односно според тежината означена во 
фактурата по одбивање на договореното кало — ако 
добитокот не мо^кел да биде мерен по истекот на 
12 часови од последното хранење. 

5. Кон барањето за премија корисникот на 
премијата приложува : 

1) фактура односно копија на фактурата за из-
вршената продажба на добитокот. Фактурата мора 
да содржи: вид, категорија, класа и тежина на до-
битокот изразена во килограми на ж и в а мера; 

2) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, де-
ка добитокот потекува од сопствен запат, односно 
од набавка заради гоење во сопствено топланите 
или од гоење во кооперација. Ако добитокот поте-
кува од набавка заради гоење во сопствено гоили-
ште, потврдата мора да содржи податок дека до-
битокот поминал во гоење на јмалку три месеци, 
датум на ставањето во гоење, датум на испораката 
и реден број под кој е воведен добитокот во еви -
денцијата на корисникот на премијата за гоење на 
добитокот (точка 9), а ако добитокот потекува од 
гоење во кооперација, потврдата мора да содржи 
и фамилијарно и родено име на кооперантот и број 
под кој договорот за гоење добиток во кооперација 
е регистриран к а ј органот на управата од точката 
2 на оваа наредба; 

3) доказ за извршената испорака на продаде-
ниот добиток (товарен лист, отпратница и слично); 

4) потврда од органот од точката 3 на оваа на -
редба ко ја содржи, покра ј податоците од точката 3 
став 2 односно став 4 на оваа наредба, и клаузула 
дека свињите ги исполнуваат и другите услови 
пропишани со југословенскиот стандард, и тоа: сви-
њите за бекон J U S Е.С1.011, а прима меснатите сви-
њи и меснатите свињи — J U S Е.С1.020, а ј у н ч и њ а -
та — да ги исполнуваат и другите услови пропи-
шани со Прописот за квалитетот на говедата и ов-
ците за колење — РК.Е2; 

5) потврда од органот од точката 3 став 5 на 
оваа наредба дека свињите односно чунчињата се 
заклани; 

6) пресметка на премијата за 1 килограм и за 
вкупната количина на продадениот добиток. 

Ако корисникот на премијата го употребел до-
битокот за преработка во свој погон, а п р е п о т у -
вањето не го врши по пат на фактура , кон бара-
њето за премија наместо ф а к т у р а приложува пот-

врда, потпишана од директорот односно управни-
кот и шефот на сметководството, дека добитокот 
го употребил за преработка во свој погон. Оваа 
потврда треба да ги содржи сите елементи што 
мора да ги содржи ф а к т у р а т а (точка 5 под 1). 

Ако се поднесува барање За премија за доби-
ток од кооперација, кон барањето се приложува и 
препис од регистрираниот добиток за гоење доби-
ток во кооперација . 

6. Службата на општественото книговодство е 
должна пред исплатата на премијата да ја провери 
точноста на пресметката и потполноста на доку-
ментацијата. 

Службата на општественото книговодство го 
одобрува износот на премијата во корист на ж и р о -
сметкауа на подносителот на барањето, а на товар 
на сметката бр. 630-15 — Премии за продаден гоен 
добиток. 

7. Ако кон барањето за премија се приложу-
ваат преписи на изворни документи (потврди и 
ел.), тие мораат да бидат потпишани од овластени-
те лица и врз »нив мора да биде натиснат печатот 
на корисникот на премијата, а изворните докумен-
ти се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секој изворен документ од ставот 1 на 
оваа точка кој се поднесува на увид да означи 
дека премијата е исплатена и за колкав број грла. 

8. Корисникот на премијата е должен во свое-
то книговодство посебно да ги и с к а ж е средствата 
примени на име премија. 

Корисникот на премијата е должен во својот 
деловен фонд да внесе н а ј м а л к у 50°/о од износот 
на премиите остварени за добитокот од гоење во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители. 

Во книговодствената евиденција корисникот 
мора посебно да го и с к а ж е делот на премијата што 
го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 
50%), а посебно делот што влегува во вкупниот 
приход. 

9. Корисникот на премијата е д о л ж е н да води 
посебна евиденција за гоењето на добитокот кој 
потекува -од гоење во кооперација и од набавка 
заради гоење во негово гоилиште. 

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфа-
ќа : реден број, број и вид на добитокот ставен во 
гоење, датум на ставањето во гоење и датум на ис-
пораката на згоениот добиток, а за добитокот кој 
потекува од гоење во кооперација — и фамилијаг)-
ното и роденото име на кооперантот и број под 
ко ј договорот за гоење во кооперација е регистри-
ран к а ј органот на управата од точката 2 на оваа 
наредба. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавз^вањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 06-3749/5 
1 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за зем1оделство и шумарство* 
Ј о ж е Инголич, е. р. 

18. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување премија за крав јо млеко во 1964 година 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 1/64), во согласност 
со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАК Ј О МЛЕКО ВО 1964 ГОДИНА 

1. Стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство на к р а в ј о млеко (во 
понатамошниот текст: корисниците на премијата) 
ја остваруваат во 1964 година премијата од точката 
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1 став 1 на Одлуката за определување премија за 
кравјо млеко во 1964 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање за пре-
мија до филијалата на Народната банка како ос-
новна организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство к а ј која имаат жиро-
сметка. 

2. Премијата од точката 1 на Одлуката се ис-
платува за кравјо млеко кое содржи најмалку 3,6% 
млечна маст. 

Ако кравјо млеко содржи помалку од 3,6% 
млечна маст, количините на такво млеко се пре-
с м е т у в а а т на количини на млеко со маснотија 
од 3,6%. 

3. Како погон на корисникот на премијата за 
продажба односно преработка на кравјо млеко од 
точката 1 став 1 на Одлуката се подразбира орга-
низационата единица на корисникот на премијата 
за чија дејност тој води издвоена евиденција во 
рамките на централно книговодство. 

4. Матичното книговодство, селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на молзните крави 
(точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги 
води според стручните упатства што ги дава Југо-
словенскиот сточарски селекционе!! центар во Б е л -
град. 

5. Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата приложува: 

1) фактура односно копија на фактурата за из-
вршената продажба на млеко, во која е означен и 
процентот чка маснотии ата на продаденото млеко 
односно просечниот процент на млечната маст на 
еднодневно молзење ако сето ова млеко му е испо-
рачано на еден купувач; 

2) доказ дека е извршена испорака на прода-
деното млеко (товарен лист, отпратница и ел.); 

3) потврда, потпишана од директорот односно 
управникот, дека кравјото млеко потекува од соп-
ствено производство; 

4) пресметка на премијата, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачаните количини 
на кравјо млеко изразени во литри, како и износ 
на премијата за 1 литар и за вкупната количина. 

Ако корисникот на премијата кравјото млеко од 
сопствено производство го продал или преработил 
во млечни производи во свој погон, а пресметува-
њето не се врши по пат на фактура, тој кон ба-
рањето за премија, наместо фактура, приложува 
потврда потпишана од директорот односно управ-
никот дека млекото во свој погон им го продал на 
потрошувачи односно го преработил во млечни 
производи, како и дека за таа продажба односно 
преработка води издвоена евиденција во рамките на 
централното книговодство. Во оваа потврда корисни-
кот на премијата внесува и податоци за количината 
на продаденото односно преработеното кравјо млеко, 
за процентот на млечната маст во млекото, и дека 
при пресметувањето помеѓу погонот за производство 
на млеко, и погонот за продажба односно преработка 
на млеко е примената Одлуката за минималната 
откупна цена на кравјо млеко во 1963 и 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63). 

Покрај документите од ст. 1 и 2 на оваа точка, 
корисникот на премијата е должен во рок од три 
месеци од денот кога ја наплатил премијата од 
средствата предвидени во сојузниот буџет да под-
несе доказ дека премијата што ја обезбедуваат ре-
публиките со свои прописи, е наплатена од страна 
на купавачот односно преработувачот на кравјо 
млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена 
служи преписот на дел од вирманскиот налог врз 
основа на кој е наплатена премијата. На опачината од 
преписот на вирманскиот налог мораат да бидат 
назначени: назив на производителот од кој е ку -
пено кравјото млеко, количина на кравјото млеко 
за ко.^а е наплатена премината и височина на напла-
тената премија, за 1 литар. Преписот на делот на 
вирманскиот налог го заверува купувачот односно 
преработувачот на кравјо млеко. До поднесувањето 
на овој доказ исплатената премија се смета како 
аванс. 

Ако корисникот на премијата во определениот 
рок не го поднесе доказот од ставот 3 на оваа точка, 
тој е должен во понатамошен рок од 8 дена да ја 
врати премијата наплатена од средствата предви-
дени во сојузниот буџет во корист на сметката бр. 
630-19 — Сојузна премија за млеко. 

Кон барањето за премија корисникот на пре-
мијата поднесува препис на потврдата на репуб-
личката односно покраинската установа за селек-
ција на добитокот за воведување и уредно водење 
на матично книговодство, селекција и контрола на 
продуктивноста на молзните крави. Потврдата важи 
6 месеци од денот на нејзиното издавање. 

6. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за премија во поглед 
на пресметувањето како и потполноста на доку-
ментацијата од точката 5 ст. 1, 2 и 5 на оваа на-
редба е исправно, го одобрува износот на премијата 
во корист на жиро-сметката на корисникот на пре-
мијата на товар на сметката бр. 630-19 — Сојузна 
премија за млеко. 

7. Ако кон барањето за премијата се приложу-
ваат преписи на изворни документи (фактура, то-
варен лист и ел.), тие мораат да бидат потпишани 
од овластените лица и врз нив мора да биде нати-
снат печатот од корисникот на премијата, а извор-
ните документи се поднесуваат на увид, 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа 
точка, кој се поднесува на увид, да означи дека 
премијата е исплатена. 

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

Бр. 06-3749/1 
1 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, е. р. 

19. 

Врз основа на членот 101 став 2 од Законот за 
банките („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/61, 30/62 
и 53/62), во врска со членот 2 точка 5 алинеја 8 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 46/62), Сојузниот се-
кретаријат за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКА БАНКА ДА МОЖЕ ДА ИМ ДОВЕРИ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ БАНКИ И НА БАНКИТЕ НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ДА ВРШАТ ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ РАБОТИ ЗА НЕЈЗИНА СМЕТКА 

1. Југословенската земјоделска банка може да 
им го довери на републичките банки и на банките 
на автономните покраини вршењето: 

1) на работите во врска со извршувањето fia 
кредитите што Југословенската земјоделска банка 
им ги дава непосредно на општествените правни 
лица, вклучувајќи ги тука и кредитите по кои веќе 
се склучени договори со крајните корисници на 
кредитите, и чие извршување е во тек; 

2) на работите во врска со отплатување^ на 
овие кредити; 

3) на други банкарски работи. 
2. Доверените работи од точката 1 на ова ре-

шение републичката банка односно банката на ав-
тономната покраина ги врши за сметка на Југосло-
венската земјоделска банка. 

3. Југословенската земјоделска банка за дове-
рувањето на работите од точката 1 на ова реше-
ние ќе склучи договор со републичката банка од-
носно со банката на автономната покраина. 

Со договорот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
предвидат и условите за пренесување и начинот 
на вршењето на доверените работи, височината на 
надоместокот за вршење на доверените работи и 
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височината на попарите за неизвршување на об-
врските од тој договор. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-18414/1 
10 декември 1963 година 

Белград^ 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

20. 

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 од 
Уредбата за организацијата и работата на органите 
на царинската служба („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 4/63), Управата за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО 
СЛОБОДНАТА ЦАРИНСКА ЗОНА ВО ДУКАТА 

КОПЕР 

1. Се основа царинска испостава на царинар-
ницата Копер со седиште во Слободната царинска 
зона во лудата Копер, заради вршење работи на 
царински надзор и царинење стоки на подрачјето 
на Слободната царинска зона во луката Копер. 

2. Царинската испостава на царинарницата Ко-
пер започнува со работа на 1 јануари 1964 година. 

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

Бр. 4839/1 
17 декември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Гокановиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцеговине" во бројот 41 од 18 октомври 
1963 година објавува: 

Препорака на Собранието - на СР БиХ за теку-
штите задачи во извршувањето ва планот за 1963 
година и основните насоки за изработка на плано-
вите за 1964 година; 

Одлука за определување бројот и за именување 
членови на Советот на Високата школа за политички 
науки во Сараево; 

Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње бројот и именување членови на Советот на Му-
зичката академија во Сараево; 

Решение за именување определен број членови 
н-а Универзитетскиот совет и на некои факултет-
ски совети на Универзитетот во Сараево; 

Решение за именување определен број членови 
на советите на високите школи; 

Решение за именување определен број членови 
на советите на вишите школи; 

Решение за измена на Решението за именување 
членови на факултетските совети на одделни ф а -
култети на Универзитетот во Сараево; 

Измени во пречистениот текст на Списокот на 
постојаните судски толкувачи. 

Среда, 1 јануари 1964 

Во бројот 42 од 25 октомври 1963 година објавува: 
Решение за именување претседател и членови 

на Управниот одбор на Републичкиот фонд за стан-
бена изградба; 

Решение за определување нов состав на Ре-
публичката комисија за надворешна трговија; 

Упатство за начинот на работата на пријавникот 
и за примањето на странките во зградата на Из-
вршниот совет. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1. Указ за прогласување на Законот за 
измени и дополненија на Општиот закон 
за школството — — — — — — — 1 
Закон за измени и дополненија на оп-
штиот закон за школство™ — — — — 1 

2. Одлука за определување премија за пче-
ница и 'рж во 1964 година — — — — 7 

3. Одлука за определување премија за соја 
во 1964 година — — — — — — — 7 

4. Одлука за определување премија за 
суров памук во 1964 година — — — — 7 

5. Одлука за определување премија за до-
биток во 1964 година — — — — — 8 

6. Одлука за определување премија за кравјо 
млеко во 1964 година — — — — — 8 

7. Одлука за одобрување регрес за увезе-
ната концентрирана храна за добиток за 
потребите 'на земјоделството и за интер-
венции на пазарот во 1964 година — — 9 

8. Одлука ѕа дополнение на Одлуката за 
давање регрес при продажбата на веш-
тачко ѓубре за потребите на земјодел-
ството и шумарството — — — — — 9 

9. Одлука за дополнение на Одлуката за 
одобрување надоместок (регрес) при про-
дажбата на октански авио-бензин — — 9 

10. Одлука- за финансирање на стопанските 
комори во 1964 година — — — — — 10 

11. Одлука за обезбедување средства за 
заедничкиот фонд за резерва на соци-
јалното осигурување и за заедничкиот 
фонд за резерва за додатокот на деца во 
1964 година — — — — — — — — 10 

12. Одлука за измена на Одлуката за мери-
лата за пресметување и уплатување на 
амортизацијата за регенерација на шуми 
и за нејзината намена — — — — — 10 

13. Одлука за разрешување и именување 
членови на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за верски прашања — — 10 

14. Наредба за примена на Одлуката за 
определување премија за пченица и ' рж 
во 1964 година — — — — — — — 11 

15. Наредба за примена на Одлуката за 
определување премија за соја во 1964 
година — — — — — — — — — 12 

16. Наредба за примена на Одлуката за 
определување премија за суров памук 

- во 1964 година — — — — — — — 12 
17. Наредба за примена на Одлуката за 

определување премија за добитокот во 
1964 година — — — — — — — — 13 

18. Наредба за примена на Одлуката за 
определување премија за кравјо млеко 
во 1964 година — — — — — — 14 

19. Решение за овластување Југословенската 
земјоделска банка да може да им довери 
на републичките банки и на банките 
на автономните покраини да вршат опре-
делени работи за нејзина сметка — — 15 

20. Решение за основање царинска испостава 
во Слободната царинска зона во луката 
Копер — — — — — — — — — 15 


