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ОСНОВЕН ЗАКОН 

ЗА СТАТИСТИКАТА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој закон се применуваат на 

статистичките истражувања од интерес за целата 
земја и на статистичките истражувања од интерес 
за дејностите на федерацијата што, во рамките 
н£ својот делокруг, ги вршат сојузните органи и 
организации (статистички истражувања од интерес 
за федерацијата). 

Врз другите статистички истражувања се при-
менуваат оние одредби од овој закон за кои е про-
пишано да важат и за други статистички истра-
жувања. 

Член 2 
Статистичките истражувања од интерес за це-

лата земја се статистички истражувања на појавите 
и движењата во економската и демографската об-
ласт, во областа на образованието, културата и 
здравството и во другите области на општествениот 
живот, што се од ЈОПШТО значење за задоволувањето 
на заедничките потреби на работните и други орга-
низации и за научните дејности, за водењето на 
политиката, планирањето, вршењето на други 
функции и задоволувањето на заедничките потреби 
на општествено-политичките заедници, како и за 
известувањето на јавноста за таквите појави и дви-
жења. 

Статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја се вршат на целата територија на Ј у -
гославија, а можат да се вршат и на одделни 
нејзини делови. 

Член 3 
Статистичките истражувања од интерес за це-

лата земја и статистичките истражувања од инте-
рес за федерацијата се утврдуваат со план на: 
статистичките истражувања или со сојузен закон. 

За статистичките истражувања од интерес за 
целата земја што се предвидуваат за подолг вре-
менски период се донесува програма на стати-
стичките истражувања. 

Пописот на населението, пописот на земјодел* 
ските стопанства и други големи статистички ис-
тражувања, од интерес за целата земја, се регули-
раат1 со посебен сојузен закон. 

Член 4 

За да се оствари единствен систем на стати-
стички истражувања, а особено да се овозможи 
споредување и потполно користење на статистич-
ките податоци, во сите статистички истражувања 
што ги организираат и ги вршат со закон овласте-
ните органи и организации, се применуваат един-
ствени статистички стандарди (дефиниции, номен-
клатури, класификации) и стандарди за објавување 
податоци, пропишани врз основа на овој или 
посебен сојузен закон. 

Член 5 
Статистичките истражувања, во смисла на овој 

закон, опфаќаат собирање, обработување и обја-
вување на статистички податоци, како и статистич-
ка анализа. 

Член 6 
Статистичките податоци добиени со статистички 

истражувања од интерес за целата земја и со 
статистички истражувања од интерес за федера-
цијата се јавни и секому достапни, освен ако опре-
делени податоци од тие истражувања врз основа на 
сојузен закон претставуваат државна или служ-
бена тајна. ' 

Член 7 
Никој не е должен да даде статистички пода-

тоци ако обврска за давање на тие податоци не е 
предвидена со закон или со план на статистичките 
истражувања донесен од страна на собранието на 
општествено-политичката заедница. 

Член 8 
Статистичките податоци за кои е со планот на 

статистичките истражувања или со сојузен закон 
утврдено да се собираат во статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја, претставуваат, 
задолжителен минимум. Во вршењето на тие ста-
тистички истражувања статистичките органи одно-
сно организации и други органи и организации 
овластени за вршење на статистичките истражува-
ња во републиката можат, во согласност со репуб^ 
лички закон, да собираат истовремено и други исто-
родни статистички податоци за потребите наѓ 
општествено-политичките заедници и другите ор* 
гани и организации во републиката. 
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Член 9 
Статистички истражувања од интерес за целата 

земја вршат Сојузниот завод за статистика и 
статистичките органи односно организации во ре-
публиките (статистичките организации). 

Статистички истражувања од интерес за це-
лата земја вршат, во рамките на својрт делокруг, 
и: Државниот секретаријат за народна одбрана, 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Соју-
зниот секретаријат за правосудство, Службата на 
општественото книговодство, Сојузниот завод за 
социјално осигурување, Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита, Сојузното биро за работи на зало-
жување и други ^догани и организации определени 
со сојузен закон (сојузните органи и организации 
овластени за вршење статистички истражувања), 

Статистичките истражувања од интерес за фе-
дерацијата ги организираат, во рамките на својот 
делокруг, Сојузниот завод за статистика и сојуз-
ните органи и организации овластени за вршење 
статистички истражувања, а тие истражувања се 
вршат согласно со одредбите на чл. 4, 5 и 12 од 
овој закон. 

Член 10 
За да остварат единствен систем на статистич-

ки истражувања сојузните органи и организации 
овластени за вршење на статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја и статистичките 
истражувања од интерес за федерацијата се дол-
жни претходно да прибават мислење од Сојузниот 
завод за статистика за методолошките основи на 
статистичките истражувања што ги организираат, 
како и за начинот на објавувањето на податоците 
добиени со тие истражувања. 

Сојузниот завод за статистика го дава мисле-
њето од ставот 1 на овој член од гледиштето на 
обезбедувањето единство на системот на статистич-
ките истрахѕувања и при тоа оценува дали предви-
дените методи и други стручни елементи и одгова-
раат на поставената цел на статистичкото истражу-
вање, водејќи сметка и за тоа дали веќе постојат 
такви или слични статистички податоци и дали со 
барањето на одделни статистички податоци неоп-
равдано се оптоваруваат државните органи, работ-
ните и други организации, други правни лица и 
поединци. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член 
заинтересираниот орган односно организација не 
го усвои мислењето на Сојузниот завод за стати-
стика, тој пред конечното утврдување на методо-
лошките основи на статистичкото истражување, ќе 
го изнесе спорново прашање заради одлучување 
пред Сојузниот извршен совет односно тело што 
.Советот ќе го определи 

Член И 
Статистичките организации и други органи и 

организации овластени за вршење статистички ис-
тражувања се самостојни во својата стручна стати-
стичка работа v работат по научно утврдените ме-
тоди, применувајќи го начелото за рационалност на 
Организацијата на работата и економичноста. 

Статистичките организации и други органи и 
организации овластени за вршење статистички ис-
тражувања одговорни се за точноста на статистич-
ките податоци и за благовремено собирање, обрабо-
тување и објавување на тие податоци. 

Член 12 
За секое статистичко истражување од интерес 

за целата земја што е предвидено со планот на 
статистичките истражувања како ново статистичко 
истражување (член 17), освен за статистичките ис-
тражувања од членот 3 став 3 на овој закон, се 
донесува посебно решение со кое поблиску се утвр-
дуваат елементите на тоа статистичко истражување 
и неговата организација. 

Решението од ставот 1 на овој член го донесува 
генералниот директор на Сојузниот завод за стати-
стика односно старешината на сојузниот орган или 

организација овластена за вршење статистички ис-
тражувања. Решението се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ", 

Член 13 
Сојузните органи на управата можат од соод-

ветните органи на управата во републиката да 
собираат статистички податоци потребни за извр-
шување на задачите од својот делокруг што не се 
предвидени со планот на статистичките, истражу-
вања, ако за тие податоци се водат евиденции ка ј 
тие органи на управата во републиката. 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој 
член сојузните органи на управата можат од соод-
ветните органи на управата во републиката да со-
бираат статистички податоци само со претходна 
согласност од Сојузниот извршен совет. Кон бара-
њено за согласност сојузниот орган на управата е 
должен да му поднесе на Сојузниот извршен совет 
и мислење на Сојузниот завод за статистика за 
собирањето на такви податоци. 

Член 14 
Евиденциите за состојбите или правата што се 

водат врз основа на посебен закон, не се сметаат 
како статистички истражувања во смисла на овој 
закон. 

Како статистички истражувања, во смисла на 
овој закон, не се сметаат ниту евиденциите и ста-
тистиките организирани во државните органи, ра-
ботните и други организации и други правни лица, 
заради следење на деловните и други појави и дви-
жења во тие органи и организации. 

Член 15 
Кога евиденциите и статистиките од членот 14 

на овој закон служат како извор на статистички 
податоци од интерес за целата земја, а нивната со-
држина не е пропишана со закон или со пропис 
донесен врз основа на закон, државните органи, 
работните и други организации и други правни ли-
ца што водат такви евиденции и статистики се дол-
жни да ги усогласат со единствените статистички 
стандарди од членот 4 на овој закон. 

II. План и програма на статистичките истражувања 
Член 16 

Планот на статистичките истражувања содржи 
статистички истражувања од интерес за целата 
земја и статистички истражувања од интерес за 
федерацијата, а се спроведуваат во текот на годи-
ната во целина или во одделни фази. • 

Секое статистичко истражување од интерес за 
целата земја што е утврдено со планот на статис-
тичките истражувања или со сојузен закон има 
првенство пред други статистички истражувања. 

Статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја се организираат и се спроведуваат а 
податоците од тие истражувања се обработуваат 
водејќи сметка да се задоволат основните потреби 
на работните и други организации и општествено-
политичките заедници од членот 2 на овој закон. 

Член 17 
Планот на статистичките истражувања од чле-

нот 16 на овој закон се донесува за секоја кален-
дарска година. 

Со планот на статистичките истражувања се 
утврдува кои статистички истражувања од претход-
ната година ќе се вршат и во наредната година, 
како и новите статистички истражувања. 

Планот на статистичките истражувања го 
донесува Сојузната скупштина со одлука, на пред-
лог од Сојузниот извршен совет. 

Член 18 
За секое статистичко истражување од интерес 

за целата земја предвидено со планот на статис-
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тичките истражувања, се утврдува во планот не-
говата содржина, височината на трошоците, кој е 
должен да ги даде податоците и кој го организира 
и врши тоа статистичкото истражување, како и 
други обврски на статистичките организации и на 
други органи и организации овластени за вршење 
статистички истражувања во спроведувањето на 
тоа статистичко истражување — во целина или во 
одделни фази. 

За секое статистичко истражување од интерес 
за федерацијата предвидено со планот на статис-
тичките истражувања се утврдува во планот него-
вата содржина, височината на трошоците, кој е 
должен да ги даде податоците и кој го организира 
и вр{ши тоа статистичко истражување, како и други 
обврски на Сојузниот завод за статистика, односно 
на Сојузните органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања во спроведува-
њето на тоа статистичко истражување — во целина 
или во одделни фази. 

Член 19 
Нацрт-планот на статистичките истражувања 

го составува Сојузниот завод за статистика во со-
работка со републичките статистички органи од-
носно организации и со сојузните органи и органи-
зации овластени за вршење статистички истражу-
вања, земајќи ги предвид општествените потреби и 
можностите за вршење статистички истражувања. 

Пред составувањето на нацртот на планот на 
статистичките истражувања Сојузниот завод за 
статистика ќе побара од заинтересираните сојузни 
органи и републичките статистички органи односно 
организации да му достават предлози на статистич-
ки истражувања кои според нивната оцена треба 
да се внесат во планот. 

Сојузниот завод за статистика го доставува на-
цртот на планот на статистичките истражувања, 
заради давање мислења*и предлози, преку репуб-
личките статистички органи односно организации, 
до статистичките органи односно организации и 
други органи и организации овластени за вршење 
на статистичките истражувања во републиката и 
до заинтересираните работни и други организации 
и органи на општествено-политичките заедници во 
републиката, до заинтересираните здруженија на 
работните организации и до деловните заедници за 
целата земја, до општествено-политичките органи-
зации и други заинтересирани организации што 
вршат дејност на целата територија на Југославија, 
како и до заинтересираните сојузни органи на 
управата и други органи и организации што вршат 
работи од интерес за федерацијата. 

Нацртот на планот им се -доставува и на ре-
публичките извршни совети. 

Врз основа на собраните мислења и предлози 
Сојузниот завод за статистика го утврдува конеч-
ниот нацрт на планот на статистичките истражува-
ња, кој му го поднесува на Сојузниот извршен совет 
најдоцна до 1 јуни текуштата година за следната 
година. 

Кон конечниот нацрт на планот на статистич-
ките истражувања Сојузниот завод за статистика 
му доставува на Сојузниот извршен совет мисле-
ње од Советот за координација на статистичките ис-
тражувања (член 37) за нацртот на планот и пред-
лозите што не се усвоени,- со образложение поради 
што не се усвоени. 

Сојузниот извршен совет кон предлогот на 
планот на статистичките истражувања и ги доста-
вува на Сојузната скупштина предлозите што не 
се усвоени, со образложение поради што не се 
усвоени. 

Член 20 
Програмата на статистичките истражувања со-

држи статистички истражувања од интерес за 
целата земја што се предвидуаваат за подол е вре-
менски период и нивната основна содржина^ 

Програмата на статистичките истражувања се 
остварува во обемот утврден со планот на статис-
тичките истражувања. 

Програмата на статистичките истражувања се 
донесува по истата постапка по која се донесува 
планот на статистичките истражувања (чл. 17 и 19). 

III. Собирање и објавување на статистичките 
податоци 
Член 21 

Работните и други организации, други правни 
лица и државни органи, како и поединци, должни 
се при собирање податоци во статистичките истра-
жувања да им дадат на статистичките организации 
и други органи и организации овластени за врше-
ње статистички истражувања и на лица од нив ов-
ластени (работници на тие органи и организации, 
попишувачи, анкетари и други), во определен рок, 
потполни и точни податоци и да им овозможат да 
ги проверат дадените податоци со увид во исправи-
те од кои се дадени податоците или со повторно 
проверување на податоците кај лицата што ги дале 
податоците. 

Ако во статистички истражувања што не ги 
организирал Државниот секретаријат за народна 
одбрана се собираат податоци за југословенската 
народна армија или за одделни нејзини единици 
или воени установи, тие податоци ги собираат ор-
ганите односно лицата што ќе ги овласти држав-
ниот секретар за народна одбрана. 

Член 22 
Лицата определени за собирање податоци во 

статистичките истражувања мораат да имаат пис-
мено овластување за собирање податоци, што го 
издава статистичката организација односно друг 
орган или организација овластена за вршење на 
статистичките истражувања за .кои се собираат по-
датоците. 

Во овластувањето од ставот 1 на овој член ќе 
се определи на која статистичка организација од-
носно на кој друг орган ИЛР! организација овласте-
на за вршење статистички истражувања овластени-
те лица мораат да и ги предадат собраните подато-
ци. Овие лица не смеат тие податоци на никој друг 
да му ги соопштуваат ниту даваат. 

Член 23 
На обрасците за собирање на статистичките 

податоци што ги собираат статистичките организа-
ции и други органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања мора да биде 
.наведено решението врз основа на кое се врши 
односното статистичко истражување. 

Член 24 
Податоците добиени со статистичките истражу-

вања од интерес за целата земја ги објавуваат Со-
јузниот завод за статистика односно сојузните ор-
гани и организации овластени за вршење стати-
стички истражувања, како и статистичките органи 
односно организации или Други органи и организа-
ции овластени за вршење статистички истражува-
ња во републиката, согласно со планот на стати-
стичките истражувања. 

Податоците добиени со статистичките истра-
жувања од интерес за федерацијата, ги објавуваат 
Сојузниот завод за статистика односно сојузните 
органи и организации овластени за вршење стати-
стички истражувања. 

Ако постојат разлики во објавените статистички 
податоци добиени со статистичките истражувања 
од интерес за целата земја, како официјални се 
сметаат оние статистички податоци што ги објавил 
или утврдил, во рамките на својот делокруг, Сојуз-
ниот завод за статистика односно сојузниот орган 
или организација овластена за вршење статисти-
чки истражувања. 

Член 25 
Покрај објавените статистички податоци, на 

заинтересираните работни и други организации, 
други правни лица и државни органи, како и на 
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поединци, им стојат на располагање и статистичките 
податоци добиени со статистичките истражувања од 
интерес за целата земја и со статистичките истра-
жувања од интерес за федерацијата, а кои се сре-
дени во статистичката документација ка ј стати-
стичките организации и други органи и организации 
овластени за вршење статистички истражувања. 

Начинот за давање и користење на статистич-
ките податоци од ставот 1 на овој член се уредува 
со пропис на генералниот директор на Сојузниот 
завод за статистика односно старешината на сојуз-
ниот орган или организација овластена за вршење 
статистички истражувања. 

Член 26 
Работниците во сите статистички организации 

и во сите други органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања, како и лицата 
што тие органи и организации ќе ги овластат за 
собирање статистички податоци, должни се да ја 
чуваат државната и службената тајна. 

Како службена тајна, во смисла на овој закон, 
"fce сметаат статистичките податоци собрани од по-
единци што се однесуваат на нивните лични, семеј-
ни и имотни состојби. 

Како службена тајна, во смисла на овој закон, 
можат да се прогласат и определени статистички 
.податоци што се однесуваат на работните или дру-
ги организации а чие соопштување или објавување 
би можело да има штетни последици но тие орга-
низации. 

Генералниот директор на Сојузниот завод за 
статистика односно старешините на сојузните ор-
гани и организации овластени за вршење статисти-
чки истражувања определуваат, во согласност со 
овој закон, кои податоци од статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја и од статисти-
чките истражувања од интерес за федерацијата се 
сметаат како службена тајна, водејќи сметка за 
меѓународните обврски на Југославија. 

Собраните статистички податоци од ставот 2 
на овој член. како и статистичките податоци од 
ставот 3 на овој член што се прогласени за служ-
бена тајна, не можат како поединечни да се обја-
вуваат ниту на кој и да е да му се соопштуваат. 

Сојузниот извршен совет определува на кои 
функционери и органи можат да им се соопштуваат 
статистичките податоци што претставуваат државна 
тајна. 

Член 27 
Статистичките податоци, додека се наоѓаат во 

обработка, можат да се користат само по одобре-
ние од старешината на статистичката организација 
односно старешината на друг орган или организа-
ција овластена за вршење статистички истражу-
вања што го организирале собирањето на тие по-
датоци. 

Член 28 
Статистички податоци што не се објавени од 

страна на орган или организација овластени за 
вршење статистички истражувања им се даваат на 
установи и организации од други земји и на меѓу-
народни организации, во извршување на обврските 
на Југославија Утврдени со меѓународни договори, 
преку Сојузниот завод за статистика. 

Сојузните органи и организации што вршат 
работи од интерес за федерацијата можат, во рам-
ките на својот делокруг, да им даваат податоци од 
ставот 1 на овој член на установи и организации од 
други земји и на меѓународни организации со со-
гласност од Сојузниот завод за статистика. Ако од 
страна на тие установи и организации, покрај 
статистичките податоци од делокругот на сојузниот 
орган или организација, се бараат и други објаве-
ни статистички податоци кои треба да се приспо-
собат кон меѓународните статистички стандарди, 
сојузниот орган односно организација може да да-
на такви статистички податоци со согласност од 
Заводот, 

IV. Организација на статистичката служба 

Член 29 
Статистичките истражувања во границите на 

правата и должностите на федерацијта ги вршат, 
во рамките на својот делокруг, Сојузниот завод за 
статистика и сојузните органи и организации овла-
стени за вршење статистички истражувања. 

За да се обезбеди вршење на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја, во републи-
ките и другите општествено-политички заедници 
во републиките постојат за вршење статистички 
работи статистички органи односно организации, 
како самостајни стручни служби, чија организација 
и делокруг се определуваат во согласност со ре-
публички закон. 

Две или повеќе општествено-политички заед-
ници можат да основат заеднички статистички ор-
ган односно организација за вршење статистики 
истражувања. 

Статистичките органи односно организации во 
републиката се одговорни за спроведувањето на 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја, кои, согласно со прописите^ се вршат преку 
тие органи. 

Член 30 
Во делокругот на Сојузниот завод за статистика 

спаѓаат овие работи: проучување и унапредување 
на статистичката методологија и разработување на 
методите на статистичките истражувања; составу-
вање нацрт на план и програма на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја и на ста-
тистичките истражувања од интерес за федераци-
јата; усогласување на стручната работа на цело-
купната статистичка служба врз статистичките 
истражувања од интерес за целата земја; собирање, 
обработување, објавување и ^анализа на статистич-
ките податоци добиени со статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја и со статистич-
ките истражувања од интерес за федерацијата; одр-
жување врски со соодветните установи и организа-
ции од други земји и меѓународни организации, и 
други работи од надлежноста на федерацијата во 
областа иа статистиката. 

Член 31 
Во извршувањето на своите задачи Cojy3nwof 

завод за статистика особено: 
1) во соработка со републичките статистички 

органи односно организации и заинтересираните 
работни и други организации и државни органи ја 
утврдува метод ал оги јата на статистичките истражу-
вања од интерес за целата земја и на статистичките 
истражувања од интерес за федерацијата, и го ор-
ганизира вршењето на тие статистички истражувања 
односно сам врши такви статистички истражувања; 

2) организира и врши истражувачка работа за-
ради унапредување на статистичката методологија; 

3) во соработка со сојузните' органи и организа-
ции овластени за вршење статистички истражува-
ња се грижи за стручното образование и усовршу-
вање на статистичките кадри во сојузните органи и 
организации што вршат работи од интерес за фе -

дерацијата: соработува со републичките статистич-
ки органи односно организации врз стручното об-
разование и усовршување на статистичките кадри 
во републиката; 

4) го обезбедува извршувањето на меѓународни-
те обврски на Југославија во областа на статисти-
ката; 

5) им даве статистички податоци на установите 
и организациите од други земји и на меѓународните 
организации и со нив организира размена на ста-
тистички податоци и публикации; 

6) издава дела од стручна статистичка литера-
тура и други статистички публикации. 
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Член 32 
Сојузниот завод за статистика секоја година 

најдоцна до крајот на февруари и поднесува на 
Сојузната скупштина извештај за извршувањето на 
планот на статистичките истражувања во претход-
ната година, со мислење од Советот за координа-
ција на статистичките истражувања. 

Член 33 

Работата на Сојузниот завод за статистика ја 
раководи генерален директор, кого го назначува и 
го разрешува од должност Сојузниот извршен совет. 

Генералниот директор го претставува и го за-
стапува Заводот во границите определени со соју-
зен закон и други важечки прописи. 

Член 34 
Во Сојузниот завод за статистика постои за-

меник генерален директор, кого го назначува и го 
разрешува од должност Сојузниот извршен совет. 

Заменикот генерален директор го заменува ге-
нералниот директор во случај на негова отсутност 
или спреченост, со сите овластувања на генерален 
директр, и го застапува генералниот директор во 
работите на Заводот што ќе му ги определи гене-
ралниот директор. 

Член 35 
Сојузниот завод за статистика може, по потре-

ба, да формира стручни комисии и слични тела — 
за проучување посебни методолошки и организа-
циони прашања од статистички истражувања, како 
и за проучување други прашања од делокругот на 
Заводот. 

Заводот може за изработка на одделни студии 
и анализи и за други стручни работи да ангажира 
надворешни соработници, дописници, анкетари и 
други стручни лица. 

Член 36 
Сојузниот извршен совет ги пропишува мини-

малните услови во поглед стручната спрема на 
работниците што вршат статистички работи во СО-
ЈУЗНИОТ завод за статистика и во сојузните органи 
и организации овластени за вршење статистички 
истражувања. 

Работниците што вршат статистички работи на 
статистички истражувања од интерес за целата 
земја во статистичките органи односно организации 
и други органи и организации овластени за вршење 
статистички истражувања во републиката, мораат 
да ги исполнуваат минималните услови во поглед 

. стручната спрема определени со закон или пропис 
донесен врз основа на закон. 

Член 37 
За координација на работата за подготвување 

план и програма на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја и за остварување соработка 
помеѓу статистичките организации и други органи и 

- организации овластени за вршење статистички ис-
тражувања, во Сојузниот завод за статистика по-
стои Совет за координација на статистичките ис-
тражувања. 

Член 38 
Саветот за координација на статистичките ис-

тражувања: 
1) ги разгледува предлозите доставени до 

Сојузниот завод за статистика заради внесување во 
планот и програмата на статистичките истражува-
ња и дава мислење за тие предлози и за нацртот на 
планот и програмата на статистичките истражу-
вања, како и мислење за извршувањето на планот 
на статистичките истражувања; 

2) ја разгледува стручната работа и организа-
ција на'статистичките организации и статистичките 

стужби на други органи и организации овластени 
за вршење статистички истражувања и дава мисле-
ње за унапредувањето на стручната работа и орга-
низација на тие организации односно служби; 

3) претресува прашања во врска со утврдува-
њето на едиЕ1Ствени статистички стандарди и стан-
дарди за објавување на статистички податоци, и 
дава мислење по тие прашања. 

Член 39 
Советот за координација на статистичките ис-

тражувања го сочинуваат: генералниот директор 
на Сојузниот завод за статистика, старешините на 
републичките статистички органи односно органи-
зации и раководителите на статистичката служба 
во сојузните органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања, како и прет-
ставници на други органи и организации што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет. 

Советот избира претседател на Советот од редот 
на своите чланови. 

Член 40 
Советот за координација на статистичките истра-

жувања донесува деловник за својата работа. 

V. Меѓусебни односи на статистичките организации 
и другите органи и организации овластени за вр-

шење статистички истражувања 
Член 41 

Меѓусебните односи на статистичките органи-
зации се засноваат врз правата и должностите ут-
врдени со Законот за сојузната управа, републич-
ките закони за управата и со овој закон. 

Меѓусебните односи на статистичките организа-
ции и другите органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања во областа на 
статистиката, се засноваат врз правата и должнос-
тите утврдени со овој закон и врз меѓусебна сораб-
ботка и стручна помош. 

Член 42 
Ако статистички орган односно организација во 

република не изврши или не извши во определени-
от рок одделни работи од статистичко истражу-
вање од интерес за целата земја, Сојузниот завод 
за статистика може да определи тие работи да ги 
изврши друг статистички орган односно организа-
ција во републиката или може да ги изврши сам. 

Ако поради неизвршување на работите од ста-
вот 1 на овој член настанат посебни трошоци за 
статистичкиот &рган односно организација што ги 
извршила тие работи, тие трошоци паѓаат на товар 
на општествено-политичката заедница чиј стати-
стички орган односно организација не ги извршила 
или не ги извршила во определениот рок опреде-
лените работи. 

Член 43 
За да се обезбеди единствен систем на статис-

тички истражувања, статистичките органи односно 
организации и други органи и организации овласте-
ни за вршење статистички истражувања во републи-
ката, при вршење на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја, должни се во поглед ме-
тодологијата и организацијата на статистичкото 
истражување да постапуваат според упатствата од 
Сојузниот завод за статистика односно сојузниот 
орган или организација овластена за вршење ста-
тистички истражувања. 

Надзор над вршењето на статистичките истра-
жувања од интерес за целата зеалја од страна на 
статистичките органи односно организации во ре-
публиката, врши републичкиот статистички орган 
односно организација, ако со републички закон не 
е определено поинаку, а, по потреба, може да вр-
ши и Сојузниот завод за статистика. 
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Надзор над вршењето на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја од страна на 
републичкиот статистички орган односно органи-
зација врши Сојузниот завод за статистика. 

VI. Трошоци на статистичките истражувања 

Член 44 

Средства за вршење работи на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја обезбедува 
секоја општествено-политичка заедница за својата 
статистичка организација и други свои органи и 
организации овластени за вршење статистички ис-
тражувања, ако во поглед обезбедувањето на сред-
ства за вршење на тие работи од страна на стати-
стичките органи односно организации во општината 
и околија со републички прописи не е определено 
поинаку. 

Работите на собирање и обработување на ста-
тистичките податоци од интерес за целата земја 
ги вршат за своето подрачје статистичките органи 
односно организации и други органи и организа-
ции овластени за вршење на статистичките истра-
жувања во републиката, во согласност со репуб-
личките прописи, ако со планот на статистичките 
истражувања или со сојузен закон не е определено 
роинаку. 

Обврските за поднесување трошоците на ста-
тистичките истражувања што ги организираат од-
носно вршат Службата на општественото книго-
водство, заводите за социјално осигурување, заво-
дите за здравствена заштита и други установи се 
регулираат со посебни сојузни закони. 

Трошоците на големите статистички истражу-
вања од интерес за целата земја определени со 
сојузен закон ти поднесува федерацијата, освен 
средствата за лични доходи на работниците на 
статистичките органи односно организации во ре-
публиката — во вриењето на работите на тие 
статистички истражувања. 

Член 45 
Трошоците на статистичките истражувања од 

интерес за федерацијата ги поднесува федерацијата. 

Член 46 
Се овластуваат генералниот директор на Со-

јузниот завод за статистика и старешините на со-
јузните органи и организации овластени за вршење 
статистички истражувања да донесат, по потреба, 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
прописи за употреба и контрола на потрошкот на 
средствата на федерацијата за вршење на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја 
и на статистичките истражувања од интерес за 
федерацијата. 

VII. Казнени одредби 

Член 47 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

За прекршок работна организација или друго прав-
но лице. ако на статистичките организации или 
други органи и организации овластени за вршење 
статистички истражувања или на лица од нив ов-
ластени неосновано им го ускрати давањето на 
статистичките податоци, ако даде неточни подато-
ци, ако не ги даде податоците во определениот рок 
или ако оневозможи да се проверат дадените пода-
тоци (член 21 став 1). 
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За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во работната органи-
зација или во друго правно лице со парична казна 
до 500 динари. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок поединец со парична казна до 
500 динари. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 48 

Сојузните органи и организации овластени за 
вршење статистички истражувања се должни за 
статистичките истражувања што ќе ги организираат 
по истекот на шест месеци од денот на влегување 
во сила на овој закон да прибават мислење од чле-
нот 10 став 1 на овој закон. 

Член 49 
За статистичките истражувања од интерес за 

целата земја што на денот на влегувањето во сила 
на овој закон се предвидени со планот на стати-
стичките истражувања, а се вршат според досе-
гашните прописи, нема да се донесува решение од 
членот 12 на овој закон. 

Член 50 
Се овластува генералниот директор на Сојуз-

ниот завод за статистика да прошире единствени 
статистички стандарди и стандарди за објавување 
на статистичките податоци (член 4). 

Член 51 
Ако .Сојузниот извршен совет, во согласност со 

одредбите од Основниот закон за средствата за ра-
ботата на органите на управата, не определи на-
мена на средствата што Сојузниот завод за стати-
стика ги остварува со својата издавачка дејност 
и со надоместоци од давање услуги што со овој 
закон не се предвидени како негова редовна деј-
ност, тие средства Заводот ќе ги користи за фи-
нансирање на расходите во врска со дејностите од 
кои тие средства се остварени, за набавка на оп-
рема и за заедничка потрошувачка. 

Одредбите на ставот 1 на овој член ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1967 година. 

Член 52 

Одредбите на чл. 4, 5, 7, И, 21, 22, 23, 26 ст. 1, 
2 3, 5 и 6, чл. 27, 28 и 47 од овој закон се приме-
нуваат врз сите статистички истражувања. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Уредбата за осниЕањето и 
работењето на Сојузниот статистички уред и ста-
тистичките уреди во народните републики („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 47 '48, 27/50, 45 52 и 1/57) и 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот завод за статистика („Службен лист ка ФНРЈ", 
бр. 51/57 и 12/60). 

Член 54 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Среда, 25 ма] 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР! Број 21 — Страна 367 

229. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТУВАЊЕ 

Се прогласува Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување, што го ус-
вои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниов 
собор од 14 мај 1966 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор од 14 мај 1966 година. 

АС бр. 588 
16 мај 1966 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, е. р. 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА ФИНАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТУВАЊЕ 

Начела за средствата за воспитување и образование 

Член 1 
За понатамошно развивање на општествено-еко-

номските односи во областа, на образованието и вос-
питувањето врз основите на самоуправувањето и 
унапредувањето на дејностите во таа област, со овој 
закон се утврдуваат начелата за обезбедување фи-
нансиски сре&Стваг (Средства^ за дејностите и стаби-
лен развиток на материјалната основа на образова-
нието и воспитувањето, за управување со тие сред-
ства, како и за усогласување на овие дејности со 
другите области од општествената работа. 

Член 2 
Како задолжителен и постојан извор на сред-

ства за образование и воспитување се установува 
посебен придонес од личниот доход на граѓаните 
(придонес за образование). 

Со закон може да се определи средствата за о-
. бразование и воспитување задолжително и постојано 

да се формираат и од средствата што се утврдуваат 
како дел од општинскиот и републичкиот данок на 
промет на стоки на мало и услуги. 

Око со средствата од ст. 1 и 2 на овој член не се 
обезбедува вршење на дејностите и развиток на ма-
теријалната основа на образованието и воспитува-
њето на територијата на соодветната општествено-
политичка заедница, таа заедница од своите при-
ходи и обезбедува дополнителни средства на за-
едницата на образованието, во согласност со своите 
обврски утврдени со уставот и законот. 

Извори на средствата за образование се и: сред-
ствата што работните организации и други опште-
С1вени правни лица и државни органи ги издвојуваат 
за дејностите и развитокот на образованието и вос-
питувањето од средствата со кои самостајно распола-
гаат, како и средствата што граѓаните Доброволно 
ги даваат зџ образование и воспитување. 

Врз основа на посебен сојузен закон може да се 
воведе како извор на средства за образование и 
воспитување и придонес на инвестициони вложу-
вања. 

Член 3 
Граѓаните од личниот доход плаќаат општински 

и републички придонес за образование. 

Височината на општинскиот односно републич-
киот придонес за образование од личниот доход од 
работен однос се определува со општински односно 
републички прописи за исти обврзници" и од исти 
основици според кои се плаќа придонесот од лич-
ниот доход од работен однос установен со Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓаните. 

Општинскиот и републичкиот придонес за обра-
зование од ставот 2 на овој член се определува 
пропорционално на основицата на тие придонеси. 

Општинскиот и републичкиот придонес за обра-
зование од личниот доход од земјоделска дејност, 
од самостојно вршење занаетчиски и други стопан-
ски дејности, од самостојно вршење интелектуални 
услуги и од авторски права, патенти и технички 
унапредувања се утврдува како дел од општинскиот 
односно републичкиот придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност, од самостајно вршење зана-
етчиски и пруги стопански дејности, од самостојно 
вршење интелектуални услуги и од авторски права, 
патенти и технички унапредувања — установени со 
Основниот закон за придонесите и даноците на гра-
ѓаните. 

Најниската стопа на општинскиот придонес 
за образование од" ст. 3 и 4 на овој член може да се 
определи со закон. 

Член 4 
Средствата за образование и воспитување од 

изворите определени во членот 2 ст. 1, 2 и 3 на овој 
закон се средства на соодветната заедница на обра-
зованието (фонд на заедницата на образованието). 

Во фондот на заедницата на образованието вле-
гуваат и средствата што работните организации и 
други општествени правни лица, државни органи 
и граѓани доброволно vi ги даваат на заедницата 
на образованието (член 2 став 4). 

/ 

Член 5 
Заради рационално користење на средствата од 

амортизацијата на недвижностите на работните ор-
ганизации во областа на образованието и воспиту-
вањето со закон може да се определи да се обеди-
нува дел од тие средства во фондовите на заедни-
цата на образованието како кредитни средства за 
проширување на материјалната основа на образо-
ванието и воспитувањето, со обврска тие да им се 
вратат на работните организации на кои им при-
паѓаат. 

Начела за заедниците на образованието 

Член в 
Заради што поцелосно остварување на опште-

ствената улога на образованието и воспитувањето, 
за непосредно поврзување на дејностите на устано-
вите за образование и воспитување со потребите на 
стопанството и општествените служби, за одлучу-
вање за распределба на општествените средства за 
образование, како и за разгледување на други пра-
шања од заеднички и општ интерес во областа на 
образованието и воспитувањето — се основаат за-
едници на образованието. 

Заедницата на образованието ја сочинуваат уста-
новите за образование и воспитување, работните ор-
ганизации во стопанството и во општествените 
служби и други заинтересирани организации и 
граѓани. 

Член 7 
Заедницата на образованието е самоуправна ор-

ганизација. 
Заедницата на образованието има својство на 

правно лице. 

Член 8 
Заедница на образованието се основа за опре-

делено подрачје што во организацијата на мрежата 
на образовно-воспитните установи претставува со-
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одветна целина, за територијата на републиката, за 
една или повеќе дејности на стопанството и опште-
ствените служби односно за повеќе работни органи-
зации, во согласност со законот. 

Член 9 
Највисок орган на заедницата на образованието 

за определено подрачје сочинуваат претставниците 
од установите за образование и воспитување, од ра-
ботните организации во стопанството и општестве-
ните служби, од други заинтересирани организации 
и граѓани, како и определен број претставници на 
општествено-политичките заедници од територијата 
за која е формирана заедницата на образованието. 

Највисок орган на заедницата на образованието 
за територијата на република сочинуваат претстав-
ниците на заедниците на образованието на терито-
ријата на републиката, претставниците на здружени-
јата на установите за образование и воспитување, 
претставниците на здруженијата на работните орга-
низации во стопанството l i општествените служби, 
претставниците на други заинтересирани организа-
ции, како и определен број претставници на репуб-
ликата. 

Највисок орган на заедницата на образованието 
за одделни дејности на стопанството и општестве-
ните служби сочинуваат претставниците на устано-
вите за образование и воспиување чии дејности се 
финансираат од средствата на таа заедница и прет-
ставниците на заинтересираните работни и други ор-
ганизации и нивните здруженија, како и определен 
број претставници од оние општествено-политички 
заедници нЅто учествуваат во обезбедувањето на 
средства за таа заедница на образованието. 

Член 10 
Со статутот на заедницата на образованието се 

утврдуваат нејзините органи, нивниот состав и бро-
јот на членовите, делокругот, начинот на работата 
и нивните меѓусебни односи; посебните тела за од-
делни прашања од делокругот на заедницата (сек-
ции, комисии и ел.); мерилата и начинот за распре-
делба на средствата што 6 припаѓаат на заедницата; 
начинот за известување на јавноста за работата на 
заедницата и начинот за донесување на нејзините 
општи акти, како и други прашања од значење за 
остварувањето на нејзините задача. 

Член И 
Заедниците на образованието се грижат за ор-

ганизирањето и развивањето на оние дејности на 
образованието и воспитувањето што заеднички ги 
користат граѓаните од нивните подрачја, како и за 
обезбедувањето на средства за тие дејности и меѓу-
себно соработуваат и во други прашања од заед-
нички и општи интерес, а своите односи можат да 
ги уредуваат и со договори. 

Заедницата на образованието за територијата на 
републиката ја помага соработката на заедниците на 
образованието на своето подрачје, како и нивната 
соработка со заедниците на образованието во други 
републики. 

Член 12 
На заедницата на образованието за определено 

подрачје и припаѓаат средствата на општинскиот 
придонес за образование, средствата што соодвет-
ните општини од своите приходи ќе ги издвојат во 
фондот на заедницата на образованието, како и 
други приходи определени со закон. 

На заедницата на образованието за територијата 
на републиката и припаѓаат средствата на репуб-
личкиот придонес за образование, средствата што 
републиката од своите приходи ќе ги -издвои во 
фондот на заедницата на образованието, како и дпу-
ги приходи определени со закон. 

Член 13 
На заедницата на образованието за одделни деј-

ности на стопанството и општествените служби или 
за повеќе работни организации, која, во согласност 

со условите утврдени врз основа на закон, ќе орга-
низира образование на кадри за потребите на ра-
ботните и други организации, и припаѓа, покрај 
средствата што на заедницата на образованието ќе 
п ги доделат работните организации, и дел од сред-
ствата од придонесот на работните луѓе на тие ор-
ганизации што според законот се уплатуваат во фон-
дот на заедницата на образованието за опреде-
лено подрачје односно територијата на републиката. 
Овој дел од средствата се утврдува во* согласност 
со обемот, видот и квалитетот на работата во вр-
шењето на дејностите на образованието, согласна со 
законот. 

Ако е заедницата на образованието за дејности-
те на стопанството и општествените служби органи-
зирана за териториите на две или повеќе републики, 
делот од средствата што и припаѓа на таква заед-
ница на образованието се утврдува со спогодба по-
меѓу таа заедница и соодветните републички за-
едници. 

Член 14 
Заедницата на образованието ги управува сред-

ствата што и припаѓаат, утврдува кои дејности и 
развиток на материјалната основа на образованието 
и воспитувањето ќе се финансираат од тие средства 
(програма на заедницата на образованието), врз основа 
на определени нормативи ги утврдува мерилата за 
распределба во согласност со општите прописи за 
установите, одлучува за распределба на тие сред-
ства и разгледува и други прашања од општ и заед-
нички интере во областа на образованието и воспи-
тувањето. 

Член 15 
Заедницата на образованието за определено под-

рачје односно за територијата на републиката обез-
бедува средства за дејностите и развитокот на ма-
теријалната основа на установите за образование 
и воспитување за кои е тоа определено со законот, 
како и начдругите установи и дејности за редовно и 
вонредно образование и воспитување ако е тоа, во 
согласност со општествените планови, предвидено 
со програмата на заедницата на образованието 
(член 14). 

Член 16 
Заедницата на образованието може да дава га-

ранции за кредити што установите за образование 
и воспитување ги користат од општите и посебни 
кредитни средства, од средствата што и припаѓаат 
може да обезбедува учество на установи за обра-
зование и воспитување за добивање кредити од 
деловни банки и други давани на кредити и да дава 
средства за покривање на разликата во височината 
на интересот помеѓу кредитите што ги даваат делов-
ните банки и кредитите што заедницата на образо-
ванието ги дава од своите средства. 

Заедницата на образованието^може да дава кое-
дити за школување и да обезбедува средства за дру-
ги потреби во областа на образованието и воспиту-
вањето што ќе ги определи законот. 

Заедницата на образованието, со цел за унапре-
дување на образовно-воспитната дејност, може да 
финансира научноистражувачка работа во областа 
на образованието и воспитувањето и да дава сти-
пендии за школување на лица што се подготвуваат 
за наставници. 

Член 17 
Заедницата на образованието за територијата на 

републиката и обезбедува, во согласност со законот, 
на заедницата на образованието за определено под-
рачје дополнителни средства ако таа не е во мож-
ност со средства што и припаѓаат да обезбеди неоп-
ходни услови утврдени со општите прописи за*дет-
ностите и развитокот на материјалната основа на об-
разованието и воспитувањето на своето подрачје. 

Ако заедницата на образованието за територи-
јата на републиката не ги обезбеди во целост сред-
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ствата од ставот 1 на овој член, дополнителни сред-
ства се обезбедуваат во согласност со законот, не-
посредно од републичкиот буџет и од други средства 
на републиката, под условот од ставот 1 на овој член. 

Член 18 
На работните организации што непосредно ќе 

организираат и финансираат образование на кадри 
за своите потреби, во согласност со условите утвр-
дени врз основа на закон, соодветната заедница на 
образованието им обезбедува дел од средствата што 
работните луѓе на тие работни организации според 
законот ги уплатуваат во фондот на таа заедница на 
образованието, а во износ кој и одговара на деј-
носта на образованието на кадрите за нивните по-
треби. Ако работните организации организираат и 
финансираат образование на кадри за пошироки 
потреби, ним им се обезбедуваат и дополнителни 
средства според мерилата утврдени врз основа на 
закон. 

Член 19 
Односите помеѓу заедниците на образованието 

(член 13) и односите помеѓу заедницата на образо-
ванието и корисникот на средствата односно ра-
ботната организација (член 18) се уредуваат со до-
говор. 

Член 20 
Ошптествено-политичката заедница ги обезбе-

дува општите услови за остварување на задачите 
на заедниците на образованието на својата терито-
рија. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница го разгледува односно потврдува статутот на 
заедницата на образованието во согласност со за-
конот, го претресува извештајот за работата на за-
едницата на образованието и мислењата и предло-
зите што ќе му ги достави заедницата, ја разгледува 
завршната сметка, обезбедува вршење на стручните 
и административните работи за заедницата на обра-
зованието ако со закон не е определено поинаку, и 
спрема заедницата на образованието има и други 
права и должности утврдени со законот. 

Завршни одредби 

Член 21 
Средствата за образование и воспитување во со-

гласност со начелата од овој закон ќе се обезбедат 
од 1 јануари 1967 година. 

Член 22 
Во поглед на пресметувањето и наплатувањето, 

гаранцијата, интересот, ослободувањето, казнените 
мерки, правните средства и сето друго што се одне-
сува на пресметувањето и наплатувањето на придо-
несот за образование од личниот доход, согласно 
се применуваат соодветните одредби од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните. 

Одредбата на ставот 1 од овој член се приме-
нува како одредба на основен закон. 

Член 23 
Овој закон не се однесува на обезбедувањето 

на средства за дејностите и развитокот на устано-
вите за образование и воспитување што се осно-
ваат за потребите на Југословенската народна арми-
ја и органите на внатрешните работи. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
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Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 17 став 5 од Законот за Високата 
школа за политички науки. Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 13 мај 1966 го-
дина и на седницата Еа Просветно-културниот со-
бор од 10 март 1906 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 198 ОД СТАТУ-
ТОТ НА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ 

НАУКИ 
Се потврдува членот 198 од Статутот на Висо-

ката школа за п о л и т и ч к у науки, кој е усвоен на 
седницата на Советот на Високата школа за поли-
тички науки од 7 март 1966 година. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 559 

14 мај 1906 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател 

на Просветно-култур- Претседател 
ниот собор, на Сојузниот собор, 

Ѓуро Кладарич е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

231. , 
Врз основа на членот 178 став 3 од^ Уставот 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 27 ст. 2 и 3 од Општиот 
закон за здравствената заштита и здравствената 
служба. Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 13 мај 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ ЦЕНТАР НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1, За членови на Советот на здравствениот цен-
тар на федерацијата се именуваат: 

Блажевиќ др Душка, вонреден професор на 
Медицинскиот факултет во Загреб, 

Ќатиповиќ др Анте, директор на Заводот за за-
штита на здравјето во Сплит, 

Чулиќ др Вукан, директор на Институтот за 
здравствена заштита на подмладокот на СР Србија, 

Дролц др Адолф, директор на Здравствениот 
дом во Марибор, 

Токовиќ др Љубомир, редовен професор на Сто-
матолошкиот факултет во Белград, 

Ѓорѓевиќ др Божидар, редовен професор на Ме-ч 
дицинскиот факултет во Белград, 

Гулаковиќ др Ратомир, директор на Заводот за 
здравствена заштита на град Белград, 

Голдман др Стеван, директор на Институтот за 
туберкулоза на АП Војводина, 

Хрисохо др Димитар, вонреден професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, 

Миронски др Саво, директор на Клиниката за 
инфективни болести на Медицинскиот факултет во 
Скопје, 

Папо др Исидор, професор — началник на Кли-
никата за хируршки болести на Воено-медицинска-
та академија во Белград, 

Почек др Бранко, директор на Антитуберкулоз-
ниот диспанзер во Никшиќ, 

Равникар др Божена, директор на Онколошкиот 
институт на Медицинскиот факултет во Љубљана, 

Шариќ др Марко, директор на Институтот за 
медицински истражувања и медицина на трудот на 
Југословенската академија на знаностите и уметно-
ста во Загреб, 

Шегедин др Ружа, доцент на Медицинскиот фа-! 
култет во Љубљана, 
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Штерн др Павао, директор на Институтот за 
фармакологија и токсикологија на Медицинскиот 
факултет во Сараево, 

Терзин др Александар, директор на Вирусоло-
шкиот институт во Нови Сад 

Врачариќ др Боривое, професор — началник на 
Хигиенско-хемискиот институт на Воеио-медицин-
ската академија, 

Зимоло др Анте, директор на Заводот за општа 
патологија и патолошка анатомија на Медицинскиот 
факултет во Загреб. 

Зоговиќ др Бранко, управник на Општата бол-
ница во Приштина, 

Зетовиќ др Бошко, директор на Заводот за про-
тотипа на СР Србија, и 

Жарковиќ др Груица, директор на Институтот за 
хигиена и социјална медицина на Медицинскиот 
факултет во Сараево. 

2. За членови на Советот на здравствениот цен-
тар на федерацијата, од редот на стручњаците во 
областа на здравствената заштита, ќе изберат по 
еден претставник стручните здруженија на здрав-
ствените работници и заедниците на здравствените 
установи, и тоа: 

Сојузот на лекарските друштва на Југославија, 
Сојузот на фармацеутските друштва на Југо-

славија. ^ 
Сојузот на медицинските сестри на Југославија, 
Заедницата на медицинските факултети на Ју -

гославија. и 
Сојузот на заедниците на здравствените уста-

нови на Југославија. 
3. Членови на Советот на здравствениот центар 

според својата положба се и: 
Началникот на Санитетската управа на Држав-

ниот секретаријат на народна одбрана. 
Главниот сојузен санитарен инспектор. 
Началникот на Управата за фармацеутска слу-

жба и медицинско снабдување, 
Претседателите на советите на републичките 

здравствени центри, и 
Директорите на републичките здравствени 

центри. 
Сојузна скупштина 

АС бр. 599 
14 мај 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ« е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

232. 

Врз основа на членот 37. во врска со членот 
28 став 1, членот 64 став 3 и членот 164 од Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65), во согласност со држав-
ниот секретар за народна одбрана, сојузниот се-
кретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ПРЕДМЕТИ НА 

ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 
1. Предмети на вооружување и воена опрема 

можат да се извезуваат само врз основа на до-
звола, што ја издава Државниот секретаријат за 
народна одбрана 

Кои предмети се сметаат како предмети на воо-
ружување и воена опрема определува државниот 
секретар за народна одбрана. 

2. Надвор^шнотрговски промет на предмети на 
вооружување и воена опрема можат да вршат са-
ма оние стопански организации што за вршење тој 
промет добиле согласност од Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија во смисла на членот 
23 од Законот за прометот на стоки и услуги со 

странство и кои, согласно со одредбата на точката 
4 став 3 од Наредбата за минимумот на средствата 
со кои стопанската организација мора да распола-
га за вршење надворешнотрговски работи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 31/62 и 45/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/63, 23/64 и 17/65), располагаат 
со минимум средства на деловниот фонд определен 
во таа одредба. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за посебни-
те услови за извоз на производи наменети за, опреде-
лени потреби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/60). 

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

П. бр. 6006 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, ' е. р. 

233. 
Врз основа на членот 36 став 5, во врска со чл. 

37 и 39 од Основниот закон .за мерките за унапре-
дување на сточарството и за Здравствената заштита 
на добитокот („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), 
сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДО-
БИТОКОТ ОД БОЛЕСТА КАЈ ДОБИТОКОТ ЛИ-

ГАВКА И ШАП 
1. За да се заштити добитокот од болеста ка ј 

добитокот лигавка и шап, работните организации, 
други правни лица и граѓани, што држат чапун-
кари се должни да ги применуваат мерките опре-
делени со оваа наредба. 

2. Работните организации и други правни лица 
се должни: 

1) за сите лица што непосредно работат ка ј 
чапункарите што тие ги држат или што со истите 
влегуваат во штали, трла и котари, да обезбедат 
работни облеки и обувки, кои не смеат да се изне-
суваат од шталите, трлата или котарите со чапун-
кари или од санитарниот јазол и кои мораат редов-
но да се дезинфицираат; 

2) по пат на соодветни уреди да вршат дезин-
фекција на превозните средства и дезинфекција 
на рацете и обувките на лицата што влегуваат во 
штали, т£>ла и котари со чапункари; 

3) новонабавенитг чапункари да ги држат 14 
дена во посебни штали, трла или котари, во кои 
нема друг добиток, и за тоа време да обезбедат се-
којдневен здравствен преглед на тие чапункари на 
лигавка и шап; 

4) да извршат превентивна вакцинација против 
лигавка и шап на сите свои говеда и овци на по-
драчјето за кое републичкиот орган на управата 
надлежен за земјоделството ќе утврди дека постои 
опасност од оваа заразна болест 

Мерките од одредбата под 1 и 2 на ставот 1 од 
оваа точка се должни да ги применуваат и клани-
ците. 

3. Мерките од точката 2 став 1 под 4 на оваа 
наредба се должни да ги применуваат и граѓани 
што држат чапункари 

4. Работните организации и други правни лица 
што држат чапункари на териториите на општи-
ните што се граничат со соседни земји, се должни, 
покрај мерките од точката 2 на оваа наредба и пре-
вентивните мерки што самите ги спроведуваат, да ги 
преземат и следните мерки: 

1) да им дозволат влегување во штали, трла 
и котари само на определени минувалишта, и тоа 
симо на лица што непосредно работат ка ј добиток 
или во ветеринарната служба, а ако е исклучително 
потребно — и на други лица; 
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2) да ја дезинфицираат амбалажата во моја се 
отпремаат производи на сточарството; 

3) да организираат секојдневна здравствена 
контрола на чапункарите на лигавка и .шап. 

5. Граѓаните што држат чапункари на терито-
риите на општините што се граничат со соседните 
земји, се должни покрај мерките од точката 3 на 
оваа наредба, да им дозволат влегување во штали, 
трла и котари1 само на лицата што работат во нив-
ното домаќинство или во ветеринарната служба, а 
на други лица — само ако е исклучително потребно. 

6. За спроведувањето на одредбите од оваа на-
редба ќе се грижат ветеринарните инспектори во 
границите на својата надлежност. 

Надлежните ветеринарни инспектори се должни 
за време додека трае опасноста од лигавка и шап 
да ја поострат контролата на здравствената состој-
ба на добитокот во промет и при колење. 

7. Во случај на повреди на одредбите од точ. 
2 и 4 на оваа наредба ќе се казнат за стопански 
престап работната организација или друго правно 
лице според одредбата на членот 86 став 1 точка 
11 и одговорното лице во работната организација 
или во друго правно лице според одредбата на чле-
нот 86 став 2, односно ќе се казнат за прекршок 
работната организација или друго правно лице 
според одредбата на членот 89 став 1 точка 7 и од-
говорното лице во работната организација или во 
друго правно лице според одредбата на членот 89 
став 2 од Основниот закон за мерките за унапре-
дување на сточарството и за здравствената зашти-
та на добитокот. 

Во случај на повреда на одредбите од точ. 3 и 
5 на оваа наредба, ќе се казни за прекршок граѓа-
нин според одредбата на членот 91 од Основниот 
Зокон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот. 

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

Бр. 08-2049/1 
10 мај 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви!*, е. Р-

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на височината на надоместоците на_же-
лезничките транспортни претпријатија Скопје и 
Титоград на име разлика помеѓу нивната просечна 
калкулативна цена и определеното ниво на про-
сечната цена на превозот на стоки, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/66 се п о т п а д н а -
ла долу наведената грашка, та се дава 

И С П Р А В К А 
КА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСО-
ЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ Н 4 ЖЕЛЕЗНИ-
ЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА СКО-
ПЈЕ И ТИТОГРАД НА ИМЕ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ 
НИВНАТА ПРОСЕЧНА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА 
И ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО НА ПРОСЕЧНАТА 

ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ 

Во точката 2 под 1 на крајот наместо бројот: 
,,0,028" треба да стои бројот: „0,026". 

Од Сојузниот извршен совет. Белград, 13 мај 
1966 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за вое-
ните легитимации и за .легитимациите на сани-
тетскиот персонал и на придружниците на оруже-
ните сили на Југославија, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/66, се поткраднала долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОЕНИТЕ ЛЕГИТИМА-
ЦИИ И ЗА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА САНИТЕТ-
СКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПРИДРУЖНИЦИТЕ НА 

ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во членот 9 став 1 во вториот ред одозгора 

пред зборот: „влегуваат" треба да стои по погрешка 
изоставениот збор: „не". 

Од Државниот секретаријат за народна одбра-
на, Белград, 17 мај 1966 година 

У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИ-
СТЕР НА СФРЈ ВО КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВА-
Њ Е ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШ-

ТЕН МИНИСТЕР НА СФРЈ ВО КУВАЈТ 
I 

Се отповикува 
Радомир Радовиќ од должноста извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ку-
вајт. 

II 
Се назначува 
Звонко Раос, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федераѕивна Република 
Југославија во Република Ирак, за извонреден пра-
теник и ополномоштен министер на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Кувајт со 
седиште во Багдад. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 5 

14 мај 1966 година 
Белград 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕК-
ТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАћОД ЗА СТАТИСТИКА 

Се разрешува др Милош Мацура од должноста 
директор на Сојузниот завод за статистика поради 
одење на друга должност, 

Б. бр. 59 
11 мај 196-6 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 
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Врз основа на членот 46 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМО-
ШНИК СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СО-

ЈУЗЕН БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ 

Се разрешува Александар Радаковиќ од дол-
жноста помошник секретар во Секретаријатот за 
сојузен буџет и општи работи, поради одење на 
друга должност. 

Б. бр. 60 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател}, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ"ГАбр. 7/65), Соју-
зниот . извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За директор на Сојузниот завод за статистика 
се назначува Ибрахим Латифиќ, досегашен заме-
ник директор на Сојузниот завод за статистика. 

В. бр. 61 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СОЈУЗЕН БУЏЕТ И ОП-

ШТИ РАБОТИ 

За помошник секретар во Секретаријатот за 
сојузен буџет и општи работи се назначува Пуриќ 
Драго, досегашен помошник директор на Сојузниот 
завод за статистика. 

Б. бр. 62 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 16 став 4 од Основниот 
закон за хидрометеоролошката служба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот исвршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За претседател на Советот на Сојузниот хидро-
метеоролошки завод се именува Томе Кузмановски, 

помошник сојузен секретар за земјоделство и шу* 
марство. 

Б. бр. 63 
11 мај 196*6 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 141 од Основниот закон 
за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", број 
17/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВКУПНИОТ БРОЈ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ БР. 3 ВО ОСНО-
ВАЊЕ, КАЛНА, И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОСНОВАЧОТ 

1. Се определува Советот на Претпријатието за 
истражувачки работи бр. 3 во основање, Кална, да 
се состои од вкупно 19 члено$ТЃ~од кои 15 членови 
избира работната заедница на претпријатието а 4 
члена именува основачот на претпријатието. 

2, За членови на Советот на Претпријатието за 
истражувачки работи бр. 3 во основање, Кална, се 
именуваат: 

1) Тома Калоѓеровиќ, потпретседател на Собра-
нието на околијата Заечар; 

2) инж. Милорад Николиќ, началник на Одде-
лението за истражни работи на Институтот за гео-
лошко-рударски истражувања и испитувања на 
нуклеарни и други минерални суровини; 

3) др инж. Момчило Ристиќ, научен соработник 
на Институтот за науклеарни науки „Борис Кидрич" 
во Винча; 

4) инж. Милета Шеќеров, началник на Техноло-
шкото одделение на Институтот за технологија на 
нуклеарни и други минерални суровини. 

В, бр. 67 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА НУКЛЕАРНИ НАУКИ 
„БОРИС КИДРИЧ" ВО ВИНЧА 

1. Во Советот на Институтот за нуклеарни науки 
„Борис Кидрич" во Винча делегираат претставници: 

1) Сојузниот совет за координација на научните 
дејности; 

2) Сојузната комисија за нуклеарна енергија; 
3) Сојузната стопанска комора; 
4) Стопанската комора на СР Србија; 
5) Природно-математичкиот факултет во Бел-

град; 
6) Технолошкиот факултет во Белград; 
7) Електротехничкиот факултет во Белград; 
8) Институтот за технологија на нуклеарни и 

други минерални суровини во Белград; 
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9) Здружението за проектирање, производство 
и монтажа на нуклеарна опрема и постројки; 

10) Фондот за научна работа на СР Србија; 
11) Електроиндустрија Ниш. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот на Институтот 
за нуклеарни науки „Борис Кидрич" по еден прет-
ставник. 

Б. бр, 63 
11 мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Брз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е ПИЕ Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАСПОРЕДНО ПРАВО 
ВО БЕЛГРАД 

1. Во Советот на Институтот за напоредно 
право во Белград делегираат претставници: 

1) Врховнот суд на Југославија; 
2) Сојузното јавно правобранителство; 
3) Сојузот на здруженијата на правниците на 

Југославија; 
4) Секретаријатот за законодавство и организа-

ција; 
5) Правниот факултет во Загреб; 
6) Правниот факултет во Љубљана; 
7) Правниот факултет во Сараево. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот по еден прет-
ставник. 

Б. бр. 69 
11 мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ГЕОМАГНЕТСКИОТ ИНСТИТУТ 

1, Во Советот на Геомагнетскиот институт де-
легираат претставници: 

1) Сојузниот геолошки завод; 
%) Сојузниот хидрометеоролошки завод; 

3) Заводот за геолошки и геофизички истражу-
вања во Белград; 

4) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
5) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 
2. Органите и организациите од точката 1 на ова 

решение делегираат во Советот по еден претставник. 

Б. бр. 71 
И мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р.' 

Врз основа на членот 70 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузно? извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО РАБОТНА 
ГРУПА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА II КОНФЕРЕН-

ЦИЈА НА ОУН ЗА ТРГОВИЈА И РАЗВОЈ 

1. Се формира Меѓуресорска работна група за 
подготвување на II конференција на ОУН за трго-
вија и развој. 

2, За претседател, членови и секретар на Меѓу-
ресорската работна група за подготвување на II 
конференција на ОУН за трговија и развој, се 
именуваат: 

за претседател: 
1) Папиќ Аугустин, заменик сојузен секретар 

за надворешна трговија; 

за членови: 
2) Адамовиќ др Љубиша, вонреден професор 

на ЕКОНОМСКИОТ факултет; 
3*) Алексиќ др Милан, директор на Институтот 

за надворешна трговија; 
4) Арсиќ Драгиња, научен истражувач во Ин-

ститутот за меѓународна политика и стопанство; 
5) Бабиќ Љубо, началник на одделение во Со-

јузниот секретаријат за индустрија и трговија; 
6) Беловски Димче, помошник државен секре-

тар за надворешни работи; 
7) Благоевиќ Стеван, директор на Институтот 

за економика на инвестициите; 
8) Доманџиќ Анте, помошник директор на Уп-

равата за царини на СФРЈ; 
9) Дрндиќ Љуба, помошник претседател на Ко-

митетот за туризам; 
10) Јевтиќ Бора, советник во Управата за ме-

ѓународни организации на Државниот секретаријат 
за надворешни работи; 

11) Кацијан Антон, началник на одделение во 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, 

12) Капетаниќ Миховил, секретар на Советот 
за стопански односи со странство на Сојузната сто-
панска комора; 

13) Ланг др Рикард, директор на Економскиот 
институт во Загреб; 

14) MiVrec Лео, директор на Институтот зв ме-
ѓународна политика и стопанство; 

15) Мермоља др Мирко, виш советник во На-
родната банка на Југославија; 

16) Милановиќ Љубиша, началник на Одделе-
нието за меѓународни организации во Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија; 
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17) Радовиќ Божидар, началник ва Одделението 
за меѓународни организации во Сојузниот завод за 
меѓународна техничка соработка; 

18) Тасиќ Антоние, помошник сојузен секретар 
за финансии; 

19) Шкундриќ Никола, советник на генералниот 
директор на Сојузниот завод за стопанско плани-
рање; 

20) Жиберна Милица, советник во Одделението 
за меѓународни организации во Сојузниот секре-
таријат за, надворешна трговија; 

за секретар: 
21) Секулиќ Љубиша, советник во Управата за 

меѓународни организации на Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

Б. бр. 73 
11 мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за Сове-
тот за просветни прашања на националните мал-
цинства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА НА 

НАРОДНОСТИТЕ 

1. Се разрешуваат од должност членовите на 
Советот за просветни прашања на народностите: 

1) Асим Блута 
2) Љубомир Дрндиќ 
3) Драгиша Ивковиќ 
4) Петар. Здравковски 
2. За членови на Советот за просветни прашања 

на народностите се именуваат: 
1) Аслан Фазли, секретар на Покраинскиот ко-

митет на СКС за Косово и Метохија; 
2) Мирослав Тержан, член на Претседателството 

на Културно-просветниот совет на Југославија; 
3) Крлиу Нуши, член на Претседателството на 

Републичкиот совет на Синдикатите на СР Маке-
донија. 

Б. бр. 72 
11 мај 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
гг. основеле сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Во Советот на Сојузниот завод за здравствена 
заштита делегираат претставници: 

1) Сојузниот завод за социјално осигурување; 
2) Воено-медицинската академија во Белград; 
3) Собранието на град Белград; 
4) Медицинскиот факултет во Белград; 
5) Централниот одбор на Југословенскиот црвен 

крст. 
2. Органите и организаците од точката 1 на ова 

решение делегираат во Советот по еден претставник. 

Б. бр. .70 
И мај 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике 
Босне и Херцеговине во бројот 39 од 29 октомври 
1965 година објавува: 

Одлука за давање одобрение за спојување на 
железнички транспортни претпријатија; 

Одлука за задолжување на СР ВиХ ка ј Сто-
панската банка на СР БиХ за финансирање на из-
градбата и модернизацијата на патиштата; 

Одлука за одобрување на Завршната сметкана 
Републичкиот фонд за патишта за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за води за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредување на изда-
вачката дејност за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за кредитирање студенти за 
1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот општествен фонд за школство за 
1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за унапредување на би-
блиотека рствот а за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредувањето на култур-
ните дејности за 1964 година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за научна работа за 1964 
година; 

Одлука за одобрување на Завршната сметка 
на Републичкиот фонд за доделување награди за 
научна работа и уметнички творби за 1964 година; 

Одлука за именување заменик директор на Ре-
публичкиот завод за стопанско планирање; 

Одлука за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за со-
цијални установи; 

Одлука за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фозд за научна работа; 
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Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за организацијата на Секретаријатот за труд на 
Извршниот совет; 

Уредба за издатоците за патни и други трошоци 
што на републич!&1те органи на управата им се 
признаваат во материјални тропи оци; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за посебниот додаток за инспекторите на трудот 
на Републичкиот инспекторат на трудот; 

Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за систематизацијата на работните места во 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет на 
НР БиХ; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на местата во кои на домаќинствата мо-
жат да им се одобруваат кредити заради зголему-
вање на капацитетите и подобрување на условите 
за сместување и исхрана на туристите; 

Финансиски план на приходите и расходите на 
фондот на здравственото реосигурување на земјо-
делците за 1965 година; 

Дополненија во Пречистениот список на посто-
јаните судски толкувачи; 

Исправка на Одлуката за ризиците што задол-
жително се реосигуруваат. за условите под кои се 
признава дека настапил случајот што дава право 
на надоместокот од реосигурување и височината 
на надоместокот за реосигурените ризици во 1965 
година; 

Исправка на Одлуката за измена и дополнение 
на Одлуката за процентите за издавање средства 
за сиг^рносната и валоризационата резерва на 
Фондот * на инвалидското и лененото осигурување 
во 1965 година; 

Исправка на Деловникот на Собранието на 
СР БиХ; 

Исправка на Деловникот на Републичкиот со-
бор на Собранието на СР БиХ; 

Исправка на Деловникот на Стопанскиот собор 
на Собранието на СР БиХ; 

Исправка на Деловникот на Просветно-култур-
ниот собор на Собранието на СР БиХ; 

Исправка на Деловникот на Социјално-здрав-
ствениот собор на Собранието на СР БиХ; 

Исправка на деловникот на Организационо-по-
литичкиот собор на Собранието на СР БиХ. 

До бројот 40 од 5 ноември 1965 година нема про-
писи, 

^Во бројот 41 од 19 ноември 1965 година објавува: 
Одлука за користење на нераспоредените при-

ходи на Буџетот на СР БиХ за 1965 година; 
Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за условите за основање гимназии и 
учител ски училишта; 

Правилник за престанок на важењето на Пра-
вилникот за организацијата на Комисијата за фи-
зичка култура на НР БиХ; 

Решение за назначување претседател и членови 
на Републичкиот совет за научна работа; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласувањето на пензиите со движењето на 
животните трошоци во 1965 година; 

Одлука за осигурување на средствата за на-
учноистражувачките работи во областа на превен-
тивната зајштита на осигурениците за отстранување 
на причините на привремената неспособност за 
работа, инвалидноста и спроведувањето на реха-
билитацијата на инвалидните лица. 

Во бројот 42 од 10 декември 1965 година 
објавува: 

Закон за здравствената заштита и организа-
цијата на здравствената служба (пречистен текст); 

Закон за измени на Законот за стопанско-
планските мерки во 1965 година; 

Закон за Завршната сметка на Републичкиот 
инвестиционен фонд за 1965 година; 

Закон за ослободувањето на средствата на по-
себните задолжителни резерви на фондовите на 
работните организации формирани од средствата 
на амортизацијата за регенерација на шуми; 

Одлука за регулирање на надоместоците на ре-
публичките пратеници и функционерите што ги 
избира или менува Собранието на СР БиХ; 

Одлука за основање Комисија за разгледување 
на статутите на високојшколските установи; 

Одлука за основање Комисија за разгледување 
местото и улогата на околиите во СР БиХ; 

Одлука за определување времето за спроведу-
вање на изборите за членови на собранијата на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
на земјоделците; 

Решение за назначување претседател и члено-
ви на Републичката комисија за исклучително 
признавање на правата од пензиското осигурување; 

Одлука за критериумите, условите и постапка-
та на распределбата на инвестиционите средства 
за осигурување услови за спроведување на профе-
сионална рехабилитација и заложување на ин-
валидни деца на осигурениците. 

Во бројот 43 од 17 декември 1965 година нема 
прописи. 

Во бројот 44 од 23 декември 1965 година об-
јавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравственото осигурување на земјоделците; 

Закон за условите и височината на паричната 
помош и за обезбедувањето на здравствена за-
штита на членовите на семјеството чиј хранител 
е на задолжителна воена Служба; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за основање Завод за техничка помош на НР БиХ; 

Одлука за задолжување на СР БиХ ка ј Сто-
панската банка на СР БиХ; 

Одлука за определување на процентот од го-
дишниот износ на придонесот од личниот доход од 
земјоделска дејност кој ќе се наплатува во одделни 
тримесечја на 1966 година; 

• Одлука за приоритетите и роковите за решава-
ње на односите настанати со узурпација на зем-
јишта во општествена сопственост; 

Решение за назначување советник на Изврш-
ниот совет; 

Правилник за начинот на ^утврдување на 
стручната сцособвост за вршење определена уго-
стителска дејност; 

Наредба за програмата на задолжителната 
имунизација на населението против заразни бо-
лести во 1966 година; 

Упатство за означување на улиците и пло-
штадите со имиња и за обележување на зградите 
со броеви; 

Дополненија во Пречистениот список на посто* 
јаните судски толкувачи. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУ ЛЕНКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 30 од 16 август 1965 година 
објавува: 

Решение за разрешување и именување прет-
седател. потпретседател и членови на Управниот 
одбор на Стопанската банка на СРМ; 

Решение за именување членови на Републич-
ката второстепена комисија за утврдување на пен-
зискиот стаж; 

Решение за именување потсекретар во Изврш-
ниот совет; 

Решение за именување помошник на Републич-
киот секретар за индустрија и трговија; 

Решение за именување претседател и двајца 
членови на Архивскиот совет на Македонија; 

Упатство за начинот на водењето и образецот 
на регистарот на угостителските дуќани на само-
стојни угостители; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за височината на средствата што во 1965 
година задолжително ќе се издвојуваат за сигур-
носна резерва и валоризациона резерва на Фондот 
за инвалидското и пензиското осигурување; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за висината на придонесот за додаток на 
деца на уживателите на пензија за 1965 година; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за делот на придонесите на Фондот на ин-
валидското и пензиското осигурување кој во 1965 
година се признава на фондовите на здравствено-
то осигурување за трошоците на професионалната 
рехабилитација и заштедување на инвалидите на 
трудот; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за е голите на основниот придонес за инва-
лидско и пензиско осигурување и придонесот за 
додаток на деца за 1965 година; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за висината на придонесот за здравствено 
осигурување на уживателите на пензија и иив^и-
лиднина за 1965 година; 

Одлука за изменување и дополнување на Од-
луката за височината на паушалниот надоместок 
на инвалидите на трудот за времето додека се вр-
ши професионална рехабилитација по прописите 
за инвалидското осигурување; 

Одлука за зголемување на пензиите во врска 
со спроведувањето на новите стопански мерки. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
на Гора" во бројот 31 од 10 декември 1965 година 
објавува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
јавните патишта и другите сообраќајници; 

Закон за Стопанската комора на СР ЦГ; 
Одлука за определување деловна банка на 

која се пренесуваат средствата на Републичкиот 
фонд за станбена изградба; 

Одлука за пренесување правата и обврските 
на основач спрема претпријатието во основање 
„Рударско" — Мојковац врз општината Мојковац; 

Одлука за давање гаранција од СР ЦГ на уста-
новата „Музеи Цетиње" во Цетиње, на кредитот во 
износ од 150,000.000 динари одобрен од Стопанската 
банка; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка 
Република Црна Гора ка ј Стопанската банка на 
СР ЦГ на износ од 64,400 ООО динари за студии и 
истражувања' на претпријатието за истражување и 
експлоатација на руди „Рударско"; 

Одлука за определување најмалиот износ на 
кредитниот фонд потребен за основање комерци-
јални банки; 

Одлука за учествување на СР ЦГ во основање 
на инвестициона банка во Титоград; 

Одлука за измена на Одлуката за. определу-
вање височината на помошта на жртвите на ф а -
шистичкиот терор; 

Решение за определување на органите и орга-
низациите што делегираат претставници на оп-
штествената заедница во Созетот на Прифатили-
штето за воспитно напуштените деца и младина 
во Титоград; 

Решение за назначување помошник секретар 
во Републичкиот секретаријат за финансии; 

Правилник за определување стручната спрема 
за службени лица овластени за преземање дејстви-
ја во управната постапка и за начинот на проверу-
вање на таа спрема; 

Правилник за запишувањето, содржината и на-
чинот на водењето на регистарот на угостителските 
дуќани на самостојните угостители; 

Правилник за техничките и здравствено-те-
хничките услови на просториите наменети за да-
вање услуги за сместување и за нивната категори-
зација; 

Програма на имунизацијата на населението во 
СР ЦГ против заразни болести во 1966 година; 

Статут на Републичката заедница да соција-
лното осигурување на работниците' 

Одлука за надоместокот на инвалидите на тру-
дот за купување моторни возила во 1966 година; 

Одлука за органите и постапката за отпис на 
ненаплативи побарувања; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за највисокиот износ на пензискиот основ од кој 
може да се определи пензијата; 

Одлуката за пресметување на личните доходи 
во врска со порастот на животните трошоци од-
носно другите приходи под кои се смета дека член 
на семејството нема сопствени приходи достаточни 
за издршка; 

Одлука за пресметување на личните доходи во 
врска со порастот на животните трошоци односно 
другите приходи под кои се смета дека уживател от 
на пензија нема приходи достаточотх за издршка; 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на пензионерите за 
1966 година 
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је и Титоград на име разлика помеѓу 
нивната просечна калкулативна цена и 
определеното ниво на просечната цена 
на превозот на стоки — — — — — 371 

Исправка на Правилникот за воените легити-
мации и за легитимациите на санитетски-
от персонал и на придружниците на ору-
жените сили на Југославија — — — 371 


