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676. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 25 ноември 
1964 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА НАСОКИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ОПШТЕ-

СТВЕНИОТ ПЛАН ЌА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПЕРИОД ОД 1964 ДО 1970 ГОДИНА 

Разгледувајќи ги условите и можностите за на-
тамошен општествен и стопански развој* за пораст 
на производството и продуктивноста на трудот и за 
развивање на социјалистичките односи; 

Потпирајќи се при тоа врз материјалите и ана-
лизите на Сојузниот завод за стопанско планирање 
и други стручни и научни служби и установи за 
резултатите и проблемите од досегашниот развој, 
како и за рамките и можностите за развој во на-
редниот период; 

Земајќи го предвид достигнатото ниво на раз-
виеноста и крупните промени остварени во досега-
шниот општествен и стопански развиток, потребите 
од понатамошен развој на системот за општестве-
ното самоуправување и постојаното проширување 
на неговата материјална основа како и објектив-
ните тенденции за натамошен брз развиток на на-
шата земја; 

Тргнувајќи од »тоа дека трајни цели на нашата 
економска политика се непрекинато и стабилно по-
дигање на материјалните и културните услови за 
животот на работните луѓе и постојаното развивање 
на социјалистичките производни односи; 

Сојузната скупштина утврдува дека нашите 
основни економско-политички цели и задачи во на-
редниот период се: 

— стабилен пораст на животниот стандард, а 
пред се на личната потрошувачка, и зголемување 
учеството на личните доходи во распределбата на 
националниот доход; 

— поусогласен пораст на производството, по-
интензивно користење на производните потенцијали 
и подигање на продуктивноста на трудот; 

— зголемување на размената, а посебно на из-
возот со поинтензивно^ вклучување на југословен-
ското стопанство во меѓународната поделба на тру-
дот; 

— забрзан развој на недоволно развиените 
подрачја; 

— засилување улогата на непосредните произ-
водители и работните организации во проширената 
репродукција. 

Сојузната скупштина смета дека остварувањето 
на овие цели и задачи се заснова врз реалните 
можности за натамошен брз развој на производните 
сили и врз усовршувањето на стопанскиот систем 
во смисла на Резолуцијата на Сојузната скупштина 
за основните насоки за понатамошен развој на сто-
панскиот систем. 

Сојузната скупштина смета дека и во следниот 
период кон остварување на овие цели и задачи 
треба да биде насочена активноста на сите работни 

организации, општаствено-политички заедници, оп-
штествени и политички организации. 

Во согласност со напред изнесените, основни 
економско-политички цели и задачи, Сојузната 
скупштина ги утврдува следните насоки за изработ-
ка на Општествениот план на Југославија за пери-
одот од 1964 до 1970 година: 

1. Во нашата земја дојде до силен развој на 
производните сили, до јакнење на материјално-тех-
ничката основа на целото стопанство и развиток 
на социјалистичките општествени односи засновани, 
врз самоуправувањето на работните луѓе. Само во 
текот на последниве десет години националниот до-
ход е зголемен повеќе отколку двојно, а индустри-
ското производство е зголемено за повеќе од три 
и пол пати, така што индустријата стана домини-
рачка стопанска област. Развојот на новите инду-
стриски гранки и се пошироко воведување нова 
техника и технологија во производството ја оспо-
соби нашата индустрија се поцелосно да ги подми-
рува потребите на домашната потрошувачка и по-
широко да се вклучува во меѓународната стоковна 
размена. 

Остварените општи материјални и општествени 
услови овозможија да се отвори процес на модер-
низација и социјалистичка преобразба на земјодел-
ството, макар што неговиот развој заостанува зад 
можностите и потребите на земјата; во тоа заоста-
нување лежи една од најкрупните неусогласеност 
во нашето стопанство. 

Постигнатите резултати во развитокот на инду-
стријата создадоа исто така материјални и други 
услови за побрз развој на сите стопански и други 
општествени дејности. 

2. Ваквите крупни резултати во развојот на 
материјалните производни сили бараа осетни напо-
ри кои дојдоа до израз во високата стопа на 
акумулацијата во изминатиот период, со што се 
создадени значајни производни фондови. Меѓутоа, 
степенот и ефикасноста на нивното користење не 
се секогаш задоволителни, помеѓу другото и поради 
често недоволната усогласеност на производиите ка-
пацитети, неразвиената специјализација, коопера-
ција и интеграција во производството, непотполната 
технолошка усовршеност на процесот на производ-
ството, недоволната ориентација на инвестициите 
кон модернизација на технологијата, несовремената 
организација на работата. Врз тоа влијаеше и недо-
волното развивање на научноистражувачката ра-
бота. 

3. Силниот развој на нашата земја во измина-
тиот период е резултат од политиката^на подигање 
на производните сили и постојано јакнење на со-
цијалистичките производни односи. Околу четири 
цетини од националниот доход денес се создаваат 
во општествениот сектор на стопанството. Големи 
промени се извршени и во економеко-социјалг-иата 
структура на населението. Самоуправувањето ја 
сочинува денес основата на нашиот целокупен оп-
штествен и стопански развој. 

Меѓутоа, усовршувањата во стопанскиот системѕ 
во функционирањето и внатрешната организација 
на стопанството, во воспоставувањето односи помеѓу 
стопанските организации и општествено-политич-
ките заедници, не одеа -секогаш во чекор со брзиот 
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развој на производните сили и со потребите на 
развојот на општествените односи. При постојните од-
носи во распределбата на националниот доход зна-
чаен дел од стопанското управување, особено во 
областа на проширената репродукција и во донесу-
вањето на инвестиционите одлуки, остана сврзан 
за непосредните интервенции на општествено-по-
литичките органи. Со тоа се попречуваше поширо-
кото развивање на самоуправувањето и интензифи-
кацијата на стопанисувањето во стопанските ор-
ганизации, што се одразуваше и врз самоуправува-
њето во општествените служби. Од друга страна, 
развивањето на самоуправувањето во работните 
колективи наидуваше на пречки што произлегуваа 
од застарени сфаќања и методите на раководењето 
во работните организации. Сето ова ја отежнуваше 
подоследната примена на принципот за распределба 
според трудот и недоволно ги стимулираше работ-
ните луѓе кон постигање подобри и поголеми ре-
зултати. 

Системот на планирањето не се развиваше во 
согласност со развојот на системот на општесвеното 
самоуправување. Наместо да се з^согласуваат мате-
ријалните пропорции за да се обезбеди стабилно 
стопанско движење во условите на општественото 
самоуправување, во практиката доаѓаше до тоа 
производните односи да му се подредат на физич-
киот развој на стопанството. Утврдувањето на по-
литиката на развојот во општествените планови не 
беше доволно поврзано со условите за стопанисување. 
Тоа често доведуваше до поставана нереални план-
ски пропорции, што исто така влијаеше врз поја-
вите на нестабилноста во стопанството. Покрај тоа, 
во системот на планирањето немаше обезбедено по-
требна самостојност и доволно влијание на работните, 
оргаш!зации и општествено-политичките заедници, 
та планирањето главно се сведуваше на функција 
на федерацијата. Поради сето тоа општественото пла-
нирање во нашата земја не стана доволно ефикасен 
инструмент во рацете на општествената заедница 
за успешно насочување на стопанскиот и опште-
ствениот развиток. 

^4. И покрај големите резултати постигнати во 
досегашната изградба, во инвестиционата политика 
се пројабени и слабости кои во добар дел произле-
гоа од неразвиеноста на стопанскиот систем а по-
себно од системот на инвестирање, заснован пре-
димно врз административното зафаќање на 
средствата од страна на општествено-политичките 
заедници. Во таквите услови не беше секогаш обез-
бедено економските критериуми да бидат решавачки 
фактор за вложување на средствата. Тоа ја сла-
вевте ориентацијата кон рационално трошење на 
инвестиционите средства. Во структурата на вло-
жувањата не беа секогаш обезбедувани соодветни 
сразмери што би осигуриле поусогласен развој на 
стопанството, што особено се пројавуваше во зао-
станување^ на енергетската и суровинската база 
и на земјоделството. Врз тоа влијаеја и едностра-
ните сфаќања дека само големината на инвестици-
ите го определува стопанскиот развој, што често го 
зајакнуваше притисокот врз инвестиционите фон-
дови и доведуваше до напрегнато инвестирање и 
градење по секоја цена. до потценување на другите 
фактори на стопанскиот развој, до затворање во 
локални рамки и до поттикнување на централистич-
ки тенденции 

5. Остварените резултати во областа на матери-
јалните производни --вили и во развојот на опште-
ствените односи овозможија крупни промени во оп-
штата положба на нашите работни луѓе, и доведоа 
до осетно подобрување на нивниот животен стан-
дард. И покрај тоа порастот на животниот стандард 
а посебно на личната потрошувачка, при постојниот 
систем за распределба, не му одговараше на нивото 
на стопанската развиеност што е достигнато во овој 
период. Таквата состојба не создаваше потребнрх 
услови за засилена материјална стимулација кон 
поголемо производство и продуктивност, за подобро 
користење на постојните резерви и за поефикасно 
стопанисување. Исто така, тоа не даваше ни доволни 

можности за проширување на пазарот и на оние 
дејности за чиј побрз и поуспешен развој зголему-
вањето на личната потрошувачка е еден од основ-
ните предуслови. 

Меѓутоа, треба да се има предвид дека рела-
тивно високите индиректни примања даваат нере-
ална слика за учеството на личните доходи во на-
ционалниот доход и во трошоците на производ-
ството и ја отежнуваат под ос ледната примена на 
принципот на распределба според трудот. 

6. Побрзиот развој на стопанството овозможи и 
проширување на надворешната трговија и ја измени 
положбата на нашата земја во меѓународната сто-
ковна размена. Обемот на надворешнотрговската 
размена денес е околу трипати поголем отколку 
пред десет години, а промените во нејзината струк-
тура станаа такви што производите на индустријата 
сочинуваат веќе околу 3/4 од нашиот вкупен извоз. 
На денешниот степен на развојот проширувањето на 
економските односи со странство е еден од најва-
жните услови за понатамошен успешен развој на 
нашето стопанство, та, според тоа, и неразделна ком-
понента на целокупната развојна и економска по-
литика. Во тој поглед, меѓутоа, може да се кон-
статира дека инвестиционата и производната ориен-
тација на нашето стопанство, кредитната политика, 
девизниот систем и други мерки уште недоволно се 
насочени кон поттикнување на извозот и проширу-
вање на економските односи со странство. Тоа се 
огледа во се уште нискиот обем на извозот, во не-
стабилниот**пораст на размената и во бавното по-
правање структурата на размената со одделни ре-
гиони, во недоволната ориентација кон производство 
за извоз во бавното развивање на производната 
кооперација со странство и во појавите на автар-
хични тенденции. Исто така, тоа се огледа и во не-
потполното користење на можностите што ги даваат 
услужните дејности — во прв ред туризмот и со-
обраќајот — за остварување поголеми девизни при-
ходи. ^ 

7. Во динамичниот развој на стопанството, а 
посебно во' движењето на пазарот и цените, доаѓа-
ше до повремени осцилации што произлегуваа од 
пренапрегнатите биланси и односите во распредел-
бата на средствата. Тоа е потенцирано со нестабил-
ното земјоделско производство и отсуството на ма-
теријални и девизни резерви со кои би можело да 
се влијае врз стабилизацијата на стопанските дви-
жења и односи на пазарот. Врз овие осцилации 
влијаеше и иренагласената ориентација кон екстен-
зивна инвестициона изградба и над рамките на 
материјалните и финансиските можности, како и 
недоволно селективната и ефикасна кредитна по-
литика. 

Како резултат на досегашната политика во при-
марната и секундарната распределба на општестве-
ниот производ постојат осетни диспаритет во од-
носите на цените и неизедначен^ односи во зафа-
ќаното на акумулацијата. Тоа ги доведува некои 
стопански гранки и групации во нерамноправна 
положба во поглед на условите за здобивање доход, 
за формирање сопствени фондови и лични доходи 
на запослените. Ваквата состојба наметнува потреба 
од прераспределба со административни методи како 
и широка примена на други административни ин-
тервенции во областа на стопанисувањето. Таквата 
ситуација до извесен степен ги замаглува вистин-
ските односи во поглед рентабилноста и економич-
носта на работењето, попречува пополната примена 
на принципот за распределба според трудот, создава 
неоправдани разлики во нивото на личните доходи 
и оневозможува да се развие пошироко иниција-
тивата за зголемување на производството и про-
дуктивноста на трудот. 

8. Во развојот на недоволно развиените подрачја 
постигнати се значајни резултати, кои се огледаат во 
брзото подигање на нивото на стопанството, во 
остварените структурни промени во стопанството и 
ка ј населението, во развојот на општествените слу-
жби, личната потрошувачка и животниот стандард. 
И покрај тоа развојот на овие подрачја, а посебно 
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л а Автономна Покраина Косово и Метохија, беше 
побавен во однос на просекот на Југославија. Ме-
ѓутоа, во. текот на последниве две години резулта-
тите од досегашните напори се покажуваат и во 
релативно побрзата стопа на растежот. 

И на овие подрачја постојат значителни резер-
ви во недоволната искористеност на изградените 
капацитети, во ниската продуктивност и ефикасност 
во стопанисувањето, за што придонесоа и методот 
на развојот, системот на финансирањето на инве-
стициите и структурата на вложувањата. 

9. Школството и другите видови образование, 
науката и културата; здравството и социјалните 
грижи и други општествени служби постигнаа зна-
чаен напредок во изминатиот период. Меѓутоа, ра-
звојот на одделни служби не беше рамномерен а 
материјалната основа, организацијата и ефикасно-
ста на работата заостануваат зад потребите на до-
стигнатиот степен на општествениот и економскиот 
развој. Тоа претставува еден од ограничувачките 
фактори во развојот на стопанството и стандардот. 
Покрај тоа, во општествените служби подолго се 
задржа административниот начин на работење, што 
го Забаваше развитокот на самоуправувањето во 
овие области. 

* 10, Сојузната скупштина смета дека достигна-
тиот степен на нашиот развој во целина и нашата 
денешна стварност се карактеризираат како од број-
ните елементи на поразвиено стопанство, така и од 
елементите на недоволно совладана заостанатост, 
на недоволна ефикасност на стопанисувањето, од 
разни структурни и други проблему што го попре-
чуваат побрзиот и поусогласениот развој. Сето ова 
бара нашата политика и практичните мерки во 
иднина да бидат што поадекватно приспособени кон 
вака создадените објективни услови. 

И 
Изнесените констатации покажуваат дека во 

наредниот период постојат реални услови за поста-
билни стопански и пазаришни движења и за на-
тамошен бра растеж на стопанството. Имајќи го 
тоа предвид, Сојузната скупштина смета дека е 
можно во политиката на понатамошниот развој, со 
отстранување на постојните пречки и слабости, да 
се придонесе за уш^е поширок развој на производ-
ните сили и за понатамошни структурни промени 
во стопанството рГ општеството и да се обезбеди по-
натамошен пораст на производството и продуктив-
носта. Со foa ќе се создаде и реална подлога за 
остварување на напред истакнатите основни еко-
номско-политични цели и, задачи. 

За да се постигне тоа, економската политика, 
врз која ќе се засноваат плановите за развој во 
наредниот период, требаа да тргнува особено од 
следното: 

1. Во понатамошниот развој на производството 
и продуктивноста во прв ред треба да се користат 
резервите во веќе изградениот производен потенци-
јал со поефикасно работење, со порационално ко-
ристење на расположивите капацитети и со нивна 
модернизација; истовремено е потребно да се отстра-
нуваат постојните структурални неусогласеност, да 
се поттикнуваат интеграционите процеси, поделбата 
на трудот, специјализацијата и кооперацијата во. 
земјата и со странски претпријатија. 

2. За зголемување на интензивноста во стопа-
нисувањето и ефикасноста во работењето е неоп-
ходно да се забрзаат промените во стопанскиот си-
стем што треба да Овозможат соодветна улога « а 
непосредните производители во проширената репро-
дукција и во остварувањето на општата политика 
на општествениот и стопанскиот развој во соглас-
ност со специфичните услови на нивните работни 
организации и подрачја. 

Истовремено е потребно со понатамошниот ра-
звој на стопанскиот систем да се овозможи посло-
бодно дејствување на законот на стоковното произ-
водство и на пазарот и со тоа да се осигурат пора-
ционални критериуми на стопанисувањето, кои со 
самото свое дејство би стимудирале кон порацио-
нално работење. 

3. Во остварувањето на побрзиот пораст на 
личната потрошувачка и животниот стандард по-
требно е да се создаваат такви услови кои ќе водат 
кон постојано зголемување на производството и 
продуктивноста на трудот и кон се поголема само-
стојност на работните организации во водењето на 
политиката на личните доходи и стандардот. 

4. Пошироко и поефикасно зголемување на уче-
ството во меѓународната поделба на трудот треба 
да се остварува врз основа постабилни движења во 
стопанството, во прв ред со правилен избор на со-
одветна производна ориентација, како и со усовр-
шување на девизниот и надворешнотрговскиот си-
стем, и врз таа основа да се постигне поосетно 
зголемување на извозот и проширување на економ-
ските односи со странство. 

5. Побрз и посестран развој на недоволно ра-
звиените подрачја треба да се остварува тсако по-
стојан процес во КОЈ што поцелосно ќе се користат 

резервите во веќе изградените производни капацитети 
и ќе се продолжи со изградба на нови капацитети 
што ќе придонесат за натамошна диверзификација 
на нивното стопанство. Оваа изградба треба да се 
заснова врз развојот на соодветните екстрактивни 
дејности и оние преработувачки гранки што врз 
ваквото производство непосредно се надоврзуваат 
како и врз развојот на другите капацитети во рам-
ките на развојот на југословенското стопанство. 

6. Овие основни цели и задачи треба да бидат 
изразени во општествените планови нз< сите оп-
штествено-политички заедници и во плановите и 
програмите на сите работни организации. Со овие 
цели треба да бидат мотивирани производната и 
инвестиционата политика, сите одлуки и мерки 
како и практичната дејност на основните носители 
на стопанскиот и општествениот развиток и на сите 
општествени фактори. 

III 
Раководејќи се од веќе истакнатите цели и за-

дачи потребно е при утврдувањето на политиката на 
развојот на земјата во наредниот период да се трг-
нува од објективните можности за формирање на 
основните пропорции за распределба на национал-
ниот доход, а особено од односите на акумулацијата 
и потрошувачката, за да се овозможи најрационално 
користење на сите фактори на производството. Из-
работката на плановите за периодот од 1964 до 1970 
година треба да се заснова врз следните поставки; 

1. Односите во распределбата на националниот 
доход помеѓу стопанските организации и опште-
ствено-политичките заедници треба да се поставаат 
така што во наредниот период да дојде до израз 
побрзо зајакнувања на материјалната основа на 
самоуправувањето, самостојност и одговорност на 
непосредните производители во одлучувањето за 
сите прашања од распределбата на доходот а по-
себно од проширената репродукција. Планските ор-
гани треба при формулирање^ на плановите за 
развој да тргнуваат од односите во распределбата 
што ќе се воспостават врз овие принципи. 

2. Во политиката на распределбата треба да се 
создадат услови за зголемување учеството на лич-
ната потрошувачка во националниот доход врз база 
на зголемување продуктивноста на трудот. 

Во согласност со измените на условите на сто-
панисувањето и проширувањето на материјалната 
основа на работните организации ќе се создаваат 
услови за отстранување на причините за ниските 
лични доходи кои се наоѓаат во нерационалното 
производство и ниската продуктивност на .трудот. 

Во наредниот период да се преземат пореши-
телни мерки што ќе водат кон посилно поврзување 
на личните доходи со остварените резултати од 
работата на производителите и работните органи-
зации. Исто така треба да се преиспитаат сите фор-
ми на субвенционирање, да се сведат тие во вистин-
ски рамки или да се укинат,^ ако^ на денешниот 
степен на развојот не се повеќе цел безобразни. 

3. Работните организации, банките и општестве-
но-политичките заедници требаа при утврдувањето, 
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ка политиката на развојот да водат сметка за ра-
ционалниот распоред на акумулирани^ средства 
и своите инвестициони програми да ги "усогласуваат 
со расположивите средства, за да се одбегнат пре-
напрегнатите односи во инвестиционата потрошу-
вачка и да се создадат услови за уште подинамичен 
и поусогласен стопански и општествен развој. 

4. Утврдувањето на обемот на општата потро-
шувачка и подмирувањето на потребите во таа 
област треба да се усогласат со стопанскиот разви-
ток, водејќи при тоа сметка да се осигури рацио-
нална употреба на тие средства. 

Во наредниот период треба да се обезбеди по-
бавен пораст на средствата наменети за финанси-
рање на административните функции на опште-
ствено-политичките заедници во однос на порастот 
на националниот доход, со оглед на изразито висо-
киот пораст на расходите на општата потрошувачка 
во изминатиот период и на предвиденото намалува-
ње на нивната непосредна интервенција во сто-
панството. 

Финансирањето на општествените служби во 
областа на просветата и културата, научноистра-
жувачката работа, здравството, социјалната заштита 
и физичката култура на народот треба да биде во 
согласност со нивната функција и улога, во завис-
ност од резултатите што ги остваруваат и во што 
подиректна врска со порастот на националниот 
доход. Исто така треба да се продолжи процесот на 
финансиското осамостојување на општествените 
служби. 

Исто така е потребно да се усовршува системот" 
на социјалното осигурување врз база на натамошен 
развиток на самоуправувањето и понепосредно уче-
ство на осигурениците во одлучувањето а за што 
порационално користење на средствата. 

5. Потребно е да се разработи и усоврши систе-
мот за формирањето и користењето на резервите, 
како и начинот на интервенција со резервите во 
производството, потрошувачката и на пазарот. 

Општесхвено-политичките заедници и работните 
организации во наредниот период треба да обезбе-
дат резерви што ќе им ја осигурат потребната ста-
билност во работењето. Создавањето на резерви 
треба да се поттикнува со кредитната политика и 
другите мерки. Исто така треба да се усовршува и 
развива системот-на заедничките резерви на сто-
панските организации. 

Со Општествениот план на Југославија да се 
утврди обемот, динамиката и начинот на создавање 
на материјалните и девизните резерви. 

IV 
Кон основните цели и насоки на развојот треба 

да биде приспособена производната и инвестицио-
ната ориентација во програмите и плановите на 
работните организации и во општествените планови 
на општествено-политичките заедници. 

1. Тргнувајќи од фактот дека во стопанството 
постојат значителни неискористени резерви и по-
тенцијални можности и дека нивното сестрано 
активирање и користење претставува значаен извор 
за зголемување н!а производството и животниот 
стандард, потребно е носителите на стопанската и 
општествената активност да ги испитуваат можно-
стите и да преземаат мерки за што поинтензивно 
користење на постојните капацитети, за зголему-
вање на смените, за подобро користење на фондот 
на работното време, за подобра технологија, специ-
јализација и сериско производство, за поголеми вло-
жувања во опрема и нејзина модернизација, за из-
градба и усовршување на кадрите, за натамошна 
изградба и усовршување механизмот на внатре-
шната распределба во работните организации. 

Со развивањето на поделбата на трудот и де-
ловната соработка треба да се надминуваат и дру-
гите пречки што произлегуваат од неадекватната 
производствена ориентација и нискиот степен »а 
кооперацијата и интеграцијата во стопанството. 
Специ ја лизаци јата и кооперацијата, и врз нивна 
база ^долгорочното деловно поврзување се еден од 

суштествените предуслови за порационално стопа-
нисување. Основни носители на овој процес треба 
да бидат самите работни колективи а појдовна осно-
ва за оваа нивна ориентација — можноста да го 
унапредат по пат на интеграција своето работење 
и да ја зголемат продуктивноста. Со мерките на 
кредитната политика и измените во стопанскиот 
систем треба да се создаваат погодни услови за пот-
тикнување на интеграционите процеси. 

2. Со обемот и соодветната структура на про-
изводството и надворешнотрговската размена по-
требно е да се создаваат материјални услови за 
побрз пораст на животниот стандард, а особено на 
личната потрошувачка. 

Од посебно значење е и со подобро користење 
на постојните услови и со нови вложувања да се 
осигури зголемување на она економски оправдано 
производство што досега не беше во состојба да 
обезбеди поцелосно задоволување на потребите во 
потрошувачката, од што е, предизвикано и осетно 
зголемување на животните трошоци во последниве 
години. Тоа во прв ред се однесува на потребата 
од зголемување на земјоделското производство со 
цел за поцелосно снабдување на домашниот пазар, 
на модернизацијата на трговската мрежа и на опре-
мањем на пазарот на земјоделски производи со 
ладилници, складовен простор, транспортни сред-
ства, неопходни капацитетот за преработка и ел. Тоа 
ќе овозможи создавање и држење резерви за по-
стабилно производство и пазар. ч * 

За порастот на животниот стандард и постабил-
ните односи на пазарот треба да придонесе и побр-
зото развивање иа услужните дејности кои заоста-
нуваат зад нараснатите потреби на населението. 

Остварувањето на зголемување учеството на ли-
чната потрошувачка и стандардот во распределбата 
на националниот доход мора да биде осигурено со 
соодветни мерки на развојната политика на самите 
работни организации и сите општествено-политич-
ки заедници. 

3. Потребно е систематски да се засилува изво-
зниот потенцијал на нашето -стопанство со развива-
ње на модерното производство и соодветни вложу-
вања, со кои би создавале услови за подобро корис-
тење на предностите што ги имаме и би овозможиле 
што поповолно вклопување на нашето стопанство 
во меѓународната поделба на трудот. Оваа ориента-
ција треба покрај другото, и да овозможи понатамо-
шно ширење и засилување на стоковната размена и 
на разни видови економската соработка, посебно на 
кооперација га во производството со други земји. 

4. Модернизацијата на производството заснова-
на врз резултатите од научноистражувачката рабо-
та, примената на современата технологија, воведу-
вањето на автоматизам јата, усовршувањето на ор-
ганизацијата на производството и подигањето про-
дуктивноста на трудот треба да сочинуваат општа 
основа на производството и инвестиционата ориен-
тација на работните организации во нивниот развој, 

Со цел за подигање на продуктивноста наѓ тру-
дот и намалување на трошоците, за пораст на рен-
табилноста економичноста на работењето потреб-
но е непрекинато да се настојува за организација на 
модерното производство во оптимални капацитети 
и серии, за сопствени технолошки^постакпи. проек-
тно-конструкциони истражувања и решенија. 

Оваа задача е од посебно значење и е претпо-
ставка за премин на 42-чабовна работна недела која 
треба да се остварува во процесот на модернизаци-
јата на производството. 

5. Во наредниот период е потребно заради по-
усогласен развој да се обезбеди нужна изградба на 
капацитетите во енергетиката водејќи сметка за неј-
зината структура, во сообраќајот и земјоделството, 
особено на општествениот сектор, а потоа во оние 
гранки на производството на суровини и репродук-
циони материјали за кои постојат објективни усло-
ви и кои придонесуваат за вклопување на нашето 
стопанство во меѓународната поделба на трудот, ка-
ко и нужен развој на терцијарните дејности. Со оп-
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штите промени во стопанскиот систем, со измена на: 
односите на цените и инструментите за расподелба 
на националниот доход во корист на работните ор-
ганизации треба да им се овозможи на овие гранки 
да остваруваат поголеми средства за сопствен ра-
звој. 

Со измените во системот на финансирањето на 
проширената репродукција и со усовршување на 
банкарскиот систем се создаваат поповолни услови џ 
во преработувачките гранки на индустријата за анга-
жирање на нивните средства за развивање на су-
ровинската основа, за обезбедување на енергетските 
извори и за решавање други проблеми важни за 
нивниот развој. 

Меѓутоа, во обемот, структурата и динамиката на 
вложувањата е потребно да се обезбедат односи со 
кои би се избегнало такво напрегање на билансот 
што би можело да го отежни решавањето на осно-
вните цели во поглед на поинтезивно и поефикасно 
стопанисување и на порастот на животниот стан-
дард. 

6. Поинтезивното стопанисување и постојаното 
зголемување на продуктивноста на, трудот ќе биде 
следено и со поцелосно користење на резервите што 
постојат во веќе запослената работна сила, што пре-
тпоставува и подигање на стручноста на работници-
те и нивно постојано усовршување. Од друга страна 
треба да се смета и со зголемените можности и мер-
ки за поголема запосленост со поцелосно користење 
на капацитетите, со воведување поголем број смени, 
со изградба на нови капацитети, со развивање на 
терцијарните дејности, како и со ширење на ^ о п е -
рацијата во земјоделството, занаетчиството и тури-
змот. со развивање на домашната ракотворба и на 
други видови и основи за заложувањето што при-
донесуваат за создавање и зголемување на нацио-
налниот доход. 

Натамошниот брз стопански развој ќе создава 
услови и за пошироко вклучување на младите ква-
лификувани луѓе во стопанските и општествените 
дејности. 

Со ширењето на образовниот систем, покрај за-
силената улога на работните организации во оваа 
област, ќе се создаваат поповолни услови за з а в е -
дување на населението и за движење на работната 
сила во зависност од потребите на стопанскиот ра-
звој. За таа цел е потребно да се прошируваат мож-
ностите за образование за младината и возрасните 
се од работното место и со тоа да се даде можност 
за постојано оквалификување на зашиленото на-
селение во сит£. дејности. 

7. Интензификацијата на стопанисувањето, по-
ефикасните инвестициони вложувања, користењето 
на потенцијалните можности и природните извори, 
развојот на инфраструктурата и урбанизацијата на 
земјата бараат што порационално користење на фи-
зичкиот простор и на производните сили во него. 
Во таа смисла -е погребено да се преземаа^ соодвет-
ни мерки и да се усогласи стопанското и просторно-
то планирање во системот на општественото плани-
рање. 

8. Остварувањето на портавените цели на овој 
степен на нашиот развој претпоставува цврсто по-
тпирање врз резултатите од научноистражувачката 
работа, со што се создаваат услови за побрз стопан-
ски и општествен развој во целина. 

Тоа обврзува на зголемени напори и вложува-
ња првенствено од страна на стопанските организа-
ции за побрз развој и воведување научни методи во 
основите на производството. Образованието на нау-
чниот и истражувачкиот кадар во стопанството пре-
тставува една од приоритетните задачи. 

9. Сојузната скупштина смета дека сите носите-
ли на стопанската активност, а посебно работните 
организации, треба во своите планови и програми 
да ги конкретизираат овие насоки на производната 
и инвестиционата политика, да вложат максимални 
напори за активирање на постојните резерви и по-
дигање на стопанисувањето на современо ниво. Пре-

двидените усовршувања во стопанскиот систем ќе 
создаваат се поповолни општествено-економски ус-
лови за ваква ориентација, а наедно и ќе ба-
раат од стопанските организации што повеќе да го 
приспособат своето работење кон изострените еко-
номски критериуми на стопанисувањето. 

V 
Постигнатото ниво и структурата на стопанство-

то и поинтезивнибт стопански развој во наредниот 
период нужно бараат проширување на надворешно-
трговската размена, посилно вклучување на стопан-
ството во меѓународната поделба на трудот, како и 
развивање на сите други видови на економска и 
производно-техничка соработка со странство. Во 
врска со тоа е потребно: 

1. Да се зголеми обемот на вкупната размена со 
странство бидејќи сегашното учество на надворе-
шнотрговската размена во општествениот производ 
се уште е недоволно и не му одговара на постигна-
тиот развој на нашата земја, а може во голема ме-
ра да претставува кочница за идниот интензивен ра-
звој. 

Поголемиот степен на размената со странство 
ќе овозможи, покрај другото, проширување на па-
зарот за нашите производи, поголемо користење на 
нашиот производен потенцијал, како и производ^ 
ство во такви оптимални капацитети, количини и 
серии, кои обезбедуваат порентабилно работење от-
колку што е тоа можно да се постигне во рамките са-
мо на домашниот пазар.,За голем дел од нашата ин-
дустрија и преминот на автоматизација и модерни-
зација би бил отежнат без истовремено проширува-
ње на меѓународнава размена. 

2. Основната задача во проширувањето на над-
ворешнотрговската размена се состои, пред се, во 
зголемување на извозот на стоки и услуги, што ќе 
придонесе и за постапно намалување на дефицитот 
на платниот биланс. При тоа, политиката на зголе-
мување на извозот треба првенствено да се заснова 
врз Фние производи и услуги што ќе овозможат нај-
поволно вклучување на нашата земја во меѓунаро-
дната поделба на трудот. Во врска со тоа треба да 
се пристапи кон изработка на анализи на вложу-
вањата во поглед ефектот врз платниот биланс, да 
се проучи положбата на одделни производни група-
ции во извозот и да се напушта „извозот по секоја 
цена". 

Вклучувањето во меѓународната поделба на тру-
дот и споменатата извозна ориентација претпоставу-
ваат и разработка на увозната политика во смисла 
на проширувањето на структурата на увозот како фа-
ктор за проширување асортиманот на стоките и за 
порационален избор на инвестициони одлуки. Тоа 
треба да влијае врз зголемување на економичноста 
на домашното производство и да придонесе за над-
минување на автархичните и слични негативни по-
јави и тенденции. 

Во развојот на нашите економски односи со 
странство посебно треба да се проучат можностите 
за позначително зголемување на нестоковниот из-
воз, како од становиште^ на проширувањето на 
тие односи, така и од становиште^ на подобрува-
њето на состојбата на платниот биланс. Во тој поглед 
треба особено да се обрне внимание на широките 
можности за унапредување на странскиот туризам, 
трговската морнарица, транзитот и меѓународниот 
транспорт воопшто како и друг нестоковен извоз. 
Поради тоа е посебно во склопот на нашата еко-
номска политика да се поттикнува побрзиот развој 
на соодветните капацитети на овие дејности и да се 
преземаат мерки за усовршување на нивната орга-
низација во земјата и за поширока соработка со со-
одветните организации во странство. 

Со плановите за развој и соодветните мерки 
на економската политика да се обезбедат такви 
услови што ќе овозможат извозот да расте по-
бргу од порастот на производството и увозот. 
Во производната политика и надворешнотргов-
ските односи треба да се води сметка за поусогласено 
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регионално движење на надворешната трговија а 
посебно за потребата од проширување на стоковна-
та размена и економската соработка со земјите 
во развој. 

3. Достигнатиот степен на развојот и кредитната 
способност на нашето стопанство овозможуваат и во 
иднина да се користат финансиските и други видо-
ви на кредитните аранжмани со странство кои при-
донесуваат за нашиот побрз развој. Во користењето 
на соодветните странски средства треба да се нас-
тојува тие да се ангажираат во согласност со осно-
вните приоритетни цели на развојната политика 
и нивното ефикасно вложување да обезбеди проши-
рување на извозот и отплатување на создадените 
обврски. 

Развојот на производството и на надворешно-
трговската размена ќе создава и понатаму потреба 
нашата земја, во согласност со своите можности, да 
кредитира еден дел од извозот на оние производи 
ка ј кои кредитниот однос е вообичаен на меѓуна-
родниот пазар, што ќе придонесе особено за проши-
рување на нашите економски односи со земјите во 
развој. За таа цел е потребно со соодветни мерки да 
им се олесни на нашите претпријатија да влегуваат 
во такви аранжмани и во тој правец да развиваат 
иницијатива. 

4. Натамошниот развој на економските односи со 
странство бара побрзо спроведување на измените во 
девизниот и надворешнотрговскиот систем вос-
поставување на што пореални односи помеѓу цените 
на домашниот и странскиот пазар, како и презема-
ње на низа други мерки за усовршување на 
надворешнотрговската организација, за понепосре-
дно вклучување на производните организации во 
размената со странство и нивно поадекватно сти-
мулирање за што подиректно поврзување и презе-
мање целосна одговорност во развивањето на одно-
сите со странски пазари. Со зголемувањето на сред-
ствата на работните организации а посебно со нив-
ното поголемо учество и послободно располагање со 
остварените девизни Средства и другите соодветни 
мерки треба да се зајакнува нивната способност во 
извозот и во приспособување кон условите на свет-
скиот пазар 

VI 
Брзиот развој на недоволно развиените подра-

чја претставува, и во наредниот период, онаа зада-
ча чие остварување треба да придонесе за успеш-
ниот развој на стопанството на нашата земја како 
и за натамошното развивање на економската осно-
вица за рамноправност на нашите народи. 

1. Основните критериуми и насоките на полити-
ката на стопанскиот развој во поглед на натамош-
ното проширување на производството, модернизаци-
јата и ефикасноста на стопанисувањето и вложува-
њата, зголемувањето на продуктивноста на трудот 
и животниот стандард, треба да бидат применети во 
политиката на развојот на недоволно развиените 
подрачја. При тоа во единствената примена на ин-
струментите на стопанскиот систем треба да се во-
ди сметка и за определени специфични услови за 
стопанисување на недоволно развиените подрачја. 

Во натамошниот развој треба да се настојува да 
се поттикнува и поддржува економскиот интерес 
на новоизградените претпријатија во недоволно ра-
звиените подрачја како и на претпријатијата од ра-
звиените краишта да воспоставуваат меѓусебна прои-
зводна и друга соработка врз основа на специјали-
зација, кооперација и техничка соработка. Тоа ќе 
води кон јакнење на интеграционите процеси во ју-
гословенското стопанство и кон создавање оптимал-
ни услови за развој на стопанството на недоволно 
развиените подрачја. Во тој поглед посебно е зна-
чајна улогата на техничката помош во подготву-
вање програми, проектирање, изведување работи, 
пуштање во погон и разодување на нови претпри-
јатија. како и во натамошното јакнење на веќе по-
стојните работни организации. 

2. Со цел за побрз развој на недоволно развие-
ните подрачја е потребно да се обезбедат средства, 
кои, покрај рационалните вложувања и постигање 
на соодветна ефикасност, ќе им овозможат да ос-
тварат побрз пораст од просечниот пораст на сто-
панството на целата територија на Југославија. По-
крај сопствените средства со кои ќе располагаат недо-
волно развиените подрачја, како и оние средства 
кои покрај редовните кредитни услови ќе служат 
за изградба-на овие подрачја, ќе биде потребно зае-
дницата и со средствата издвоени во Фондот за кре-
дитирање на стопанскиот развој на недоволно раз-
виените републики и краишта и непосредно да при-
донесува за*нивниот побрз развој. Средствата што ќе 
се издвојуваат во овој Фонд треба да претставуваат 
постојана пропорција во распределбата на начин кој 
ќе обезбеди да биде зависна нивната големина од 
порастот на вкупниот доход на општественото сто-
панство. Средствата на Фондот ќе се користат за 
кредитирање на развојот на недоволно разбиените 
републики Босна и Херцеговина, Македонија и Цр-
на Гора, и Автономна Покраина Косово и Метохија. 
При тоа, посебно да се води сметка за побрз развој 
на Автономна Покраина Косово и Метохија. 

Зголемената економска сила на развиените ре-
публики ќе им овозможи да го помогнат побрзиот 
развој на одделни недоволно развиени региони на 
своите подрачја. 

3. Федерацијата обезбедува, во согласност со За 
конот за финансирањето на општествено-политич-
ките заедници, посебни дополнителни средства и за 
финансирање на просветните, здравствените, соци-
јалните и други општествени служби во стопански 
недоволно развиените подрачја, кои се од суштес-
твено значен,е за постигање побрз стопански и оп-
штествен развој. 

VII 
Брзиот пораст на стопанството, големите промени 

во економско-социјалката структура на население-
то и динамичниот развој и нараснувањето на град-
ските и индустриските центри создадоа и многу про-
блеми во .станбената, комуналната и другите дејно-
сти. Со цел за нивно решавање е потребно: 

1. Да се преземат сите мерки, да се зголеми зна-
чително обемот на станбената изградба, пред се со 
соодветни промени во системот на кредитирање на 
станбената изградба со понатамошен развој и уна-
предување на индустриската изградба на станови, из-
градба на станови за пазар, со порационално кори-
стење на простори и постојните урбани целини. 

2. За успешната реализација на овие цели пот-
ребно е да се прошират изворите и обемот на фи-
нансирањето на станбена изградба, потпирајќи 
се при тоа и врз банкарско-кредитниот механизам. 
Покрај тоа, потребно е да се извршат измени во у-
тврдувањето на станарините и во начинот на упра-
вувањето со 'становите. Со овие промени и во стан-
беното стопанство би се обезбедило самоуправување 
и стопанисување врз принципите на стопанскиот си-
стем. 

3. Напоредно со проширувањето на станбената 
изградба потребно е да му се обрне целосно вни-
мание на развојот на сите комунални дејности 
неопходни за нормален развој на градовите и инду-
стриските центри. За таа цел е* потребно да се 
утврдат условите на кредитирањето и да се решат 
основните прашања на нивната економска положба. 

4. Обновата и изградбата на Скопје претставу-
ваат во наредниот период задача на целата заедни-
ца, чие остварување се обезбедува со средствата 
што се предвидени со донесените прописи. 

VIII 
Во согласност со економскиот развој и можнос-

тите. како и со значењето што одделни општествени 
служби го имаат во општеетвено-економскиот раз-
вој нужно е да се обезбедува побрзо проширување 
ва нивната материјална основа. Сите општествено-
политички заедници се должни да остварат такви 
услови и односи во кои работните организации во 
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областа на општествените. служби ќе се здобиваат 
со доход кој им одговара на општественото значе-
ње и резултатите од нивната работа. Во согласност 
со тоа треба да се унапредува организацијата, да 
се подигнува ефикасноста на нивната работа и да 
се развива самоуправувањето во овие служби. 

1. Во наредниот период улогата на стручните 
кадри ќе биде уште позначителна во стопанскиот 
развој, во подоброто користење на факторите на 
производството и развојот, и во примената на ре-
зултатите и развојот на научно-истражувачката 
работа. Поради тоа е нужно да се преземаат систе-
матски мерки кои ќе го приспособат развојот на об-
разованието кон потребите од кадри, ќе ја развијат 
материјалната основа на образованието и ќе созда-
дат во целина поповолни услови за работата на об-
разовните институции. 

2. Потребно е да му се обрне внимание на раз-
војот на просветните и, културните институции со 
проширување на нивната материјална основа во со-
гласност со економскиот развој и општествените по-
треби особено е значајно да се обезбедат условите 
за поцелосно остварување на основното образование. 

3. Натамошниот развиток на производните сили 
и социјалистичките општествени односи бара да и 
се обрне целосно внимание на научно-истражувач-
ката работа, како и резултатите од научната работа 
да најдат што поширока примена во сите општестве-
ни дејности. За таа цел е неопходно да се создаваат 
поповолни услови, да се конкретизираат мерките и 
да се обезбедат такви односи во рапределбата на оп-
штествените средства кои ќе овозможат посестран 
и поинтензивен развој на научните истражувања, ќе 
ја развиваат институционалната и кадровската осно-
ва на научно-истражувачката работа. 

4. Во наредниот период е нужно да се прошири 
материјалната основа на здравството, со што ќе се 
обезбеди натамошен развој на здравствената заш-
тита и подигање на нејзиниот квалитет. Треба ре-
шително да се изврши преориентација во полити-
ката на развојот на здравството кон превентивна 
заштита. 

5. Да се забрза развојот на општествените служ-
би за помош на семејството. Во тие рамки од посе-
бен интерес е побрзо да се развиваат институции-
те на детската заштита, а исто така согласно да се 
развива општествената исхрана и другите дејности 
за помош на семејството. 

IX 
За успешно остварување на целите и задачите 

на развојната политика во следниов период, утвр-
дени во оваа Резолуција, е потребно во првата фаза 
да се извршат соодветни промени во условите на 
стопанисувањето како низа меѓусебно усогласени 
мерки, кои треба да ги консолидираат односите во 
стопанството, да постават потрајна основа на усло-
вите на работата и здобивањето со доход и да се ос-
твари принципот работните организации да стану-
ваат основни носители на општествената репродук-
ција. 

За таа цел е потребно, во согласност со донесе-
ната Резолуција на Сојузната скупштина за насо-
ките за понатамошниот развој на стопанскиот сис-
тем, да се разработат и да се спроведат мерките во 
областа на политиката на цените и во инструменти-
те на расподелбата, во проширената репродукција 
кредитниот и девизниот систем, со кои ќе се созда-
дат и поуедначени економски услови за стопанису-
вање и здобивање со доход. 

Во вака создадените услови работните органи-
зации треба првенствено да се свртат кон своите 
внатрешни проблеми и да се ориентираат кон корис-
тење на сите оние резерви што овозможуваат пое-
фикасно стопанисување и остварување во покра-
ток рок на оние поповолни резултати што придоне-
суваат за зголемување на производството, продук-
тивноста и животниот стандард. 

Сојузната скупштина омета дека овие задачи 
како приоритетни треба да се решаваат во периодот 

кој непосредно претстои. Надлежните органи за таа 
цел треба да разработат соодветна програма која би 
ги предвидувала фазите и роковите за нивното извр 
шување и координирана примена на мерките со кои 
се обезбедува извршувањето на овие задачи. План-
ските пропорции треба да се постават така што да 
сметаат со промените и да обезбедат нирно извршу-
вање, 

X 
Сојузната скупштина му става во задача на Со-

јузниот извршен совет и на неговите органи за пла-
нирање во согласност со напред изнесените постав-
ки да ги предложат со оедумгодишниот план оние 
решенија што даваат оптимални изгледи за што неу-
согласен и постабилен стопански развој, за побрз 
пораст на националниот доход и остварување на 
другите цели утврдени со оваа Резолуција. 

Сојузната скупштина ги повикува работните ор-
ганизации и нивните органи на управувањето како 
и 0пштествен0-п0лр1тичките заедници, во своите про 
грами и планови да се раководат од поставките на 
оваа Резолуција. 

Општествените PI политичките организации тре-
ба да пријдат кон донесување на општествените 
планови како кон сеопштествена задача и со својот 
активен политички став да помогнат во донесува-
њето на општествените планови и во остварувањето 
на целите поставени со оваа Резолуција. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 183 

26 ноември 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, е. р. Мијалко ^Годоровиќ, е. р. 

677. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за рабо-

тата во смени со редовно работно време подолго од 
8 часови дневно („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/59) и чл. 168 и 216 од Законот за работните од-
носи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61), по прет-
ходно прибавено мислење од Централниот совет на 
Сојузот на синдикатите на Југославија а во согла-
сност со сојузниот секретар за труд, сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТА ВО СМЕНИ СО РЕДОВНО РАБОТ-
НО ВРЕМЕ ПОДОЛГО ОД 8 ЧАСОВИ ДНЕВНО ВО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ 
ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Работа во смени со редовно работно време по-

долго од 8 часови дневно (во понатамошниот текст: 
работа во смрни) може да се воведува на работните 
места на членовите на посада на моторни возила 
во стопански организации што вршат јавен превоз 
во друмскиот сообраќај, под условите определени 
со Одлуката за работа во смени со редовно работно 
време подолго од 8 часови дневно и со овој правил-
ник. 

Како работни места на членовите на посада на 
моторни возила, во смисла на овој правилник, се 
сметаат: возач, помошник на возач, кондуктер, до-
маќин односно домаќинка на автобус и манипулант. 

Член 2 
Една смена на член на посада на моторно во-

зило опфаќа, по правило, работа на едно или по-
неке возила во еден или повеќе правци. 

Како работа во смена се смета и работата на 
двајца возачи (двојна посада) на возило со вградено 
легло кое овозможува одмор во лежечка положба, 
ако сменувањето на возачот се врни* во текот на 
возењето. ' 
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Член 3 
Работата во смена на член на посада на моторно 

возило може да изнесува најмногу 12 часови во 
текот на 24 часа. 

По исклучок, ако во случај на двојна посада 
сменувањето се врши со возач коЈ одморот го по-
минува во возилото (член 2 став 2), работата во 
смена може да изнесува најмногу 10 часови во те-
кот на 24 часа. 

Член 4 
Вкупниот број часови работа на еден возач на 

управување со моторно возило не може да премине 
9 часови во текот на 24 часа. 

Возач на моторно возило може непрекинато да 
управува со возило најмногу 5 часови. 

Како непрекинато управување со возило се сме-
ти работата на возач кој при управувањето на во-
зилото во текот на 5 часови не бил прекинував 30 
минути едноподруго. 

Член 5 
На член на посада на моторно возило му се за-

сметува во редовно работно време: 
а) во линиски друмски сообраќај: 
1) времето од моментот определен за јавување 

на работа до поаѓањето на линија; 
2) времето на работата на линија, вклучувајќи 

го и секое поединечно задржување според редот на 
возењето во траење до 60 минути; 

3) времето на работата на предавање на вози-
лото, документите и пресметките; 

4) времето на фактичната работа на поправки 
на возилото на пат; 

5) времето на задржувањето на пат поради 
објективни причини; 

б) времето поминато во резерва (обично при-
суство), ако на членот на посадата му наредило 
овластено лице да остане на работното место; 

6) во слободен друмски сообраќај: 
1) времето на работата на прием на возилото 

и документите; 
2) времето на работата на управување на вози-

лото; 
3) времето на работата на натоварување и ра-

стоварување односно примање патници: 
4> времето на фактичната работа на поправки 

на возилото на пат; 
5) времето на работата на предавање на вози-

лото, документите и пресметките; 
6) времето на задржувањето на пат поради 

објективни причини; 
7) времето поминато во резерва (обично при-

суство) по наредба од овластено лице. 
Член 6 

Работата во смена може да се определи со пре-
кин во текот на работното време. 

Како прекин на работата се смета, временското 
растојание во кој член на посада може во текот на 
работното време да го напушти работното место. 
Како прекин на работата се смета и времето што 
возачот ќе го помине во возилото, ако не му е на-
редено за тоа време да ја врши должноста на друг 
член на посадата (кондуктер и др ). 

Во една смена може, по правило, да се определи 
еден прекин на работа. По исклучок, горанска ор-
ганизација што врши јавен превоз во друмскиот 
сообраќај може со свој општ акт да ги определи 
работните места на кои можат да се предвидат и два 
прекини на работа. 

Прекин на работа подолг од еден час не се 
смета во работно време. 

Член 7 
Член на посада кој работи во смена не смее да 

го напушти своето работно место додека не добие 
замена и не ја предаде уредно должноста, Џ 
предвидено лично сменување. 

Надлежниот старешина овластен бб бпшт 
на стопанската организација што врши јавен пре-
воз во дру мекиот сообраќај, е должен во најкраток 
рок, а најдоцна до истекот на една половина од 
определеното работно време во наредната смена да 
му обезбеди замена на членот на посада. 

Член 8 
На членовите на досада што работат во смена 

мора да им се обезбеди дневен одмор помеѓу завр-
шетокот на една смена и почетокот на другата 
смена. 

Во случај на работа на двојна посада (член 2 
став 2) стопанската организација што врши јавен 
превоз во друмскиот сообраќај може да определи 
дневниот одмор да се користи во самото ЈЈРЗИЛО, со 
тоа што таа е должна да обезбеди легло кое овозмо-
жува одмор во лежечка положба. 

Ако работата во смена трае до 12 часови, днев-
ниот одмор изнесува 12 часови. 

Ако работата во смена трае 12 часови, дневниот' 
одмор изнесува^ поправило, двоен број на часовите 
поминати во работа во смена. 

По исклучок од одредбата на ст. 3 и 4 на овој 
член, дневниот одмор изнесува: 

1) 8 часови — ако одморот се користи надвор 
од живеалиштето; 

2) онолку часови колку што траела работата во 
смена во-случај на работата на двојна посада. 

Член 9 
Стопанските организации што вршат јавен пре-

воз во друмскиот сообраќај се должни на членовите 
на посада на моторни возила да им обезбедат неде-
лен одмор според важечките прописи. 

По исклучок, на членовите на посада на возила 
што вршат превоз во меѓународниот друмски со-
обраќај стопанската организација од ставот 1 на 
овој член ќе им обезбеди неделен одмор во текот 
на работниот период од еден месец. 

Член 10 
Часовите поминати на работа по истекот на 

смената (чл. 3 и 7) над бројот на часовите на редов-
ното работно време во текот на месецот, се сметаат 
како прекувремена работа. Редовното работно време 
го утврдува стопанската организација што врши 
јавен превоз во друмскиот сообраќај според важеч-
ките прописи. 

Пресметувањето на надоместокот за прекувре-
мена работа се врши според важечките прописи а 
на начинот утврден со општите акти на стопанска-
та организација што врши јавен превоз во друм-
скиот сообраќај. 

Член И 
Со општите акти на стопанската организација 

од членот 1 на овој правилник, а согласно со од-
редбите од Одлуката за работата во смени со ре-
довно работно време подолго од 8 часови дневно и 
на овој правилник, ќе се определи: кој орган е над-
лежен да го определи траењето на смената за од-
делни работни места; дали и на кои работни места 
примопредавањето на должноста се признава во 
работно време и колку часови најмногу за секоја 
смена; работните места на кои може да се преки-
нува работата и траењето на прекинот на работата; 
што се смета како објективна причина за задржу-
вање членови на посада на пат; кое време на фак-
тична работа на поправки на моторни возила на 
пат му се засметува на член на посада во редовно 
работно време; држењето на резерва, времето на 
траењето на резервата и работата (видот и траење-
то на работата) која може да се врши по опреде-
леното време поминато во резерва; начинот и вре-
мето ца користењето на дневниот и неделниот 
одмор и ел. 

Член 12 
Стопанските организации што вршат јавен пре-

воз во друмскиот сообраќај ќе ја организираат ра-
ботата во смени според одредбите од овој правилник 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 13 
Овој правилник влегува ео сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 344-122/64-10 

24 ноември 1964 година 
Белград Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетинић, е р 
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678. 

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 
јавните службеници (.Службен лист на ФНРЈ' ' бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60. 52/61 и 31/62) и 
членот 3 став 1 од Уредбата за определувањето на 
сојузните матични управни органи за прашањата 
на стручното оспособување на кадрите (.»Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60), во согласност со 
сојузниот секретар за буџет и организација на уп-
равата, сојузниот секретар за земјоделство и шу-
марство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА СТРУКА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците од земјоделска струка што работат 
на управни работи во органите на управата, уста-
новите и организациите (во понатамошниот текст: 
органот), а на кои се применуваат одредбите од про-
писите за јавните службеници. 

Член 2у 

Како стручна спрема за звањата на службени-
ците од членот 1 на овој правилник се подразбира, 
и тоа: 

1) како нижа стручна спрема — завршено осно-
вно училиште и најмалку едногодишно земјоделско 
училиште или земјоделски курс кој има ранг на ни-
жо земјоделско училиште, пропишан стаж, и по-
ложен стручен испит; 

2) како средна стручна спрема — завршено сре-
дно земјоделско училиште или земјоделски курс кој 
има ранг на средно земјоделско училиште, пропи-
шан стаж и положен стручен испит; 

3) како виша стручна спрема — завршен прв 
степен на студии на земјоделски факултет или на 
него рамна виша земјоделска школа, пропишан стаж 
и положен стручен испит; 

4) како висока стручна спрема — завршен втор 
степен на студии на земјоделски факултет, пропи-
шан стаж и положен стручен испит. 

Ч'лен 3 
За приправник се назначува лице кое нема пот-

ребна пракса и положен стручен испит. 
Во инспекциските служби не можат да се наз-

начуваат приправници. 
Приправник не може да се назначи на раковод-

но работно место односно положба, ниту може да 
заменува службеник на такво место односно полож-
ба. 

Член 4 
Приправнички стаж постои за звањето пристав, 

звањето референт од втора група (инженер по зе-
мјоделство) /и за звањето референт од прва група 
(дипломиран инженер по земјоделство). 

Приправничкиот стаж трае две години. 

II. Стручна обука на приправниците 
Член 5 

ј За време на приправничкиот стаж приправни-
кот се наоѓа на стручна обука. 

Стручната обука ја определува старешината на 
органот кај кој е запослен приправникот. 

Старешината на органот ја составува програма-
та на стручната обука за приправникот од определено 
звање, и тоа според видот на завршеното училиште 
односно смерот што го изучувал приправникот. на 
училиште односно факултет и според работното ме-
сто односно работите што ги врши приправникот. 

Со програмата на стручната обука се предвиду-
ва да мора приправникот дел од стажот да помине 
на практична работа во определена земјоделска или 
задружна организација, и тоа најмалку шест месеци. 

Делот на програмата на стручната обука што ја 
поминува приправникот во работната организација 
од ставот 4 на овој член се составува во спогодба со 
таа организација. 

Член б 
Органот односно работната организација во ко-

ја се изведува стручната обука, е должна на при-
правникот за време на обуката да му овозможи да 
ги запознае сите работи предвидени со програмата 
на стручната обука. 

За спроведување на стручната обука на припра-
вникот е одговорен старешината на органот кај кој 
е запослен приправникот. 

Старешината на органот можб да определи служ-
беник кој ќе се грижи за стручната обука на .при-
правникот. 

Член 7 
За време на стручната обука приправникот води 

дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправникот 

ги запишува: работните места односно работите на 
кои се обучува, времето на траењето на обуката на 
одделни работни места односно работи на органот или 
работната организација во која се изведува обука-
та, какдчи начинот на изведувањето на обуката. 

Преглед на дневникот на стручната обука и за-
верка на дневникот врши овластеното лице на ор-
ганот односно на работната организација во која се 
изведува стручната обука. 

На крајот на стручната обука старешината на -
органот дава мислење за успехот што го постигнал 
приправникот во текот на обуката. 

Член 8 
Старешината на органот кај кој е запослен при-

правникот односно службеникот што ќе го опреде-
ли тој, може со пропитување на приправникот да 
проверува дали и во која мера е приготвен за по-
лагање на стручниот испит. 

Ако со пропитувањето се утврди дека приправ-
никот не е достатно приготвен за полагање на стру-
чниот испит, треба да му се укаже на тоа и да се у-
пати кое градиво и во која мера треба уште да сов-
лада. 

Ш. Стручни испити на приправниците 
Член 9 

Стручниот испит приправникот го полага по ис-
текот на приправничкиот стаж. 

Приправникот може да го полага стручниот ис-
пит f и два месеца пред истекот на двегодишниот 
приправнички стаж, ако го совлада предвиденото 
градиво пред завршениот приправнички стаж. 

Член 10 
Стручниот испит се состои од општ дел и посе-

бен дел. 
Член 11 

Општиот дел на стручниот испит се полага усно. 
Посебниот дел на стручниот испит се полага ус-

но, а, по потреба, и практичне. 
Член 12 

Градивото за програмата на општиот дел на стру-
чниот испит за звањето пристав, референт од втора 
група и референт од прва група опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

2) управување во општествените служои; 
3) основи на стопанскиот и финансискиот систем 

на Југославија; 
4) прописи за јавните службеници и за работ-

ните односи; 
5) прописи за општата управна постапка и за 

управните спорови; 
6) основно познавање на прописите за социјално 

осигурување; 7) прописи од областа на земјоделството; 8) прописи за канцелариско работење. 
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Член IS 
Градивото за програмата на Посебниот дел на 

стручниот испит за звањето пристав, референт од 
втора група и референт од прва група опфаќа пис-
мена обработка на тема од онаа гранка или потесна 
специјализација за која се обучува приправникот. 

Приправникот е должен на старешината на ор-
ганот ка ј кој е запослен да му предложи три теми, 
и тоа во рок од шест месеци од денот на започну-
вањето на приправничкиот стаж. Потребно е на пре- -
дложените теми да даде согласност старешината на 
органот. 

Предложените теми tea кои старешината на ор-
ганот дал согласност, и се доставуваат веднаш на 
испитната комисија која една усвојува и за тоа ве-
днаш го известува приправникот преку органот кај 
кој е запослен. 

Член 14 
Програмите на општиот и посебниот дел на стру-

чниот испит ги пропишува сојузниот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

IV. Полагање на стручниот испит 
Член 15 

Стручниот испит приправникот го полага пред 
испитната комисија што ја формира републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на земјо-
делството, во согласност со републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на буџетот и орга-
низацијата на управата 

Член 16 
Ако за територија на една република не е фор-

мирана испитна комисија, приправникот од терито-
ријата на таа република полага, по правило, стру-
чен испит пред испитната комисија формирана за 
онаа република што му е најблиска на седиштето 
на органот кај кој е запослен приправникот. 

Член 17 
Претседател и потребен број членови на испит-

ната комисија определува републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на земјоделството, кој 
може по потреба, да ја дополни комисијата и со по-
требен број испитувачи. 

Со решението за именување членови на испит-
ната комисија се определува исто толкав број заме-
ници и записничар. 

Претседателот и членовите на испитната коми-
сија, нивните заменици и испитувачите се опреде-
луваат, по правило, од редовите на стручњаци за 
прашањата од областа на земјоделството. За член 
на испитната комисија не може да биде именувано 
лице кое има стручна спрема пониска од опремата 
за звањето за" кое се полага стручниот испит. 

Член 18 
Администрацијата во врска'со стручните испити 

ја врши организационата единица на органот кај кој 
е формирана испитната комисија, а во чија надлеж-
ност спаѓа стручно издигање на кадрите. Ако тахва 
организациона единица не постои, старешината на 
органот ќе определи која организациона единица 0* 
дносно служба ќе ги врши тие работи. 

Член 19 
Писмената пријава за полагање на стручниот 

испит приправникот му ја поднесува на органот кај 
кој е запослен, а овој му ја доставува на органот 
кај кој е формирана испитната комисија. 

Приправникот може да поднесе пријава за пола-
гање на стручниот испит најрано на триесет дена пред 
истекот на приправничкиот стаж. Ако приправникот 
сака да го полага испитот пред истекот на приправ-
ничкиот стаж (член 9. став 2). пријавата за полага-
ње на испитот може да ја поднесе најрано на три-
есет дена пред истекот на скратениот приправнички 
стаж. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓање-

то на приправникот (општина, околија, република), 
за звањето односно работното место и за работите 
што ги вршел приправникот, се доставува и заверен 
препис од решението за назначување, заверен пре-
пис на дипломата за завршеното училиште односно 
факултет, програмата и дневникот на стручната о-
бука, писмено обработената тема во три примероци, 
како и мислење од старешината на органот кај кој 
е запослен 'приправникот за успехот што го постиг-
нал приправникот во текот на приправничкиот стаж. 

Член 20 
Органот ка ј кој е формирана испитната комиси-

ја му одобрува на пријавениот приправник пола-
гање на стручниот испит ако утврди дека тој ги ис-
полнува условите пропишани за полагање на испи-
тот. За даденото одобрение се известува приправни-
кот преку органот ка ј кој е запослен. 

Ако органот ка ј кој е формирана испитната ко-
мисија утврди дека стручната обука не е спроведена 
според утврдената програма, може да го одобри по-
лагањето на стручниот испит само ако за неспрове-
дувањето на стручната обука нема вина на припра-
вникот. 

Органот ка ј кој е формирана испитната комиси-
ја го утврдува распоредот и ги определува роковите 
и времето за полагање на стручниот испит, водејќи 
сметка во полагањето на испитот да не дојде до за-
пир, како и за желбите и интересите на приправни-
кот. 

Приправникот на кој му е одобрено полагање на 
стручниот испит мора да биде известен за денот на 
полагањето на испитот најдоцна на петнаесет дена 
пред дено^г определен за полагање. 

» Член 21 
Ако испитната комисија не ја прифати писмено 

обработената тема, таа е должна да го извести при-
правникот за причината на неприфаќањето на те-
мата и да го упати да ја дополни темата или да об-
работи нова тема а истовремено да му определи и рок 
во кој приправникот ќе поднесе дополнета односно 
нова тема. 

„ Член 22 
Приправникот на кој му е прифатена темата од 

испитната комисија, прво го полага општиот дел на 
стручниот испит. 

Член 23 
По положениот општ дел на стручниот испит, 

приправникот уо полага посебниот дел на стручниот 
испит. 

Усниот дел на посебниот дел од стручниот испит 
се состои од одбрана на темата. 

Член 24 
Испитната комисија може, по потреба, да опре-

дели приправникот еден дел од писмено обработе-
ната тема да прикаже со практична работа на те-
рен. 

Кога испитната комисија ќе определи приправ-
никот да изработи практична работа на терен, таа 
му определува и рок во кој ќе ја заврши работата. 

Член 25 
Начинот на усното испитување на приправникот 

го утврдува испитната комисија. 
На усниот испит присуствуваат сите членови на 

испитната комисија и записничарот. Ако на коми-
сијата и е придодаден испитувач, тој присуствува 
на испитот само додека го испитува приправникот. 

Хонорарот на испитувачите им се определува за 
времето за кое тие фактично учествувале во рабо-
тата на испитната комисија, но најмалку за два 
часа. 

Секој член на испитната комисија има право да 
му поставува прашања^ на приправникот. 

Траењето на усниот испит не е временски огра-
ничено. Приправникот се испитува додека членот 
ка комисијата, испитувачот односно комисијата не 
се здобие со уверение за степенот на знаењето на 
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приправникот. За траењето на усното испитување на 
приправникот одлучува секој член на комисијата 
односно испитувачот поединечно, а претседателот на 
исптитната комисија може во тој поглед да интер-
венира во текот на целиот испит. 

Член 26 
Оценувањето на успехот на приправникот се вр-

ши комисиски. 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

приправникот на испитот, имајќи ги предвид одго-
ворите на усниот испит, практичната работа и пис-
мено обработената тема. 

Оценката на општиот успех на приправникот е: 
„положил" или „не положил". 

Оценката .се дава со мнозинство на гласовите. 
Во случај на рамномерна поделба на гласовите, од-
лучува страната на која е гласот на претседателот 
на испитната комисија. 

Член 27 
Во текот на испитот се води з а м е н и к за рабо-

т а т а на испитната комисија. 
Член 28 

Полагањето на стручниот испит приправникот 
може да го повтори двапати. Времето помеѓу две по-
лагања не може да биде пократко од шест месеци. 

Приправникот кој не положи еден или два пре-
дмета од општиот дел на стручниот испит не може 
да биде пуштен да го полага посебниот дел на стру-
чниот испит додека не положи поправителен испит 
од тие предмети во рок што ќе го определи испит-
ната комисија а кој не може да биде пократок од 
30 дена. 

Приправникот што го положил општиот дел на 
стручниот испит а не ќе го положи посебниот дел 
на стручниот испит, го повторува само посебниот 
дел на стручниот испит. 

— Член 29 
Приправникот кој од неоправдани причини не 

пристапи на определениот ден кон полагање на по-
правителниот испит, се смета дека не го положил 
стручниот испит. Се смета дека стручниот испит не 
го положил ниту приправникот кој неоправдано ќе 
се откаже од започнатото полагање на испитот. За 
тоа се внесува забелешка во записникот за работа-
та на испитната комисија и по писмен пат се извеси 
тува органот ка ј кој е запослен приправникот. 

Член 30 
По завршениот стручен испит успехот на при-

правникот му го соопштува претседателот на испит-
ната комисија, во присуствора сите членови на ко-
мисијата. 

За резултатот од полагањето на испитот се из-
вестува органот ка ј кој е запослен приправникот. 

Член 31 
На приправникот КОЈ ГО положил стручниот ис-

пит му се издава уверение за положениот стручен 
испит. 

Уверението за положениот стручен испит го из-
дава органот кај кој е формирана испитната ко-
мисија. 

Уверението за положениот стручен испит го пот-
пишуваат старешината на органот ка ј кој е формира-
на испитната комисија односно службеникот што за 
тоа ќе го овласти тој, и претседателот, на испитната 
комисија. 

Уверението за положениот стручен испит се из-
дава според образецот пропишан во Упатството за 
обрасците на пријава на испитот, на записник на и-
спитните комисии и на уверение за положените ис-
пити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/59). 

Член 32 
Приправникот што полага стручен испит надвор 

од местото на службувањето, има право на надоме-
сток на патните трошоци според прописите за на-
доместоците на патните и други трошоци на јавните 
службеници, и тоа кога првпат полага испит или ко-

га полага поправителен испит по првото полагање 
на стручниот испит. 

Приправникот кој од неоправдани причини не 
пристапи кон полагање на испитот нема право на 
надоместок на патните трошоци. 

Надоместокот на патните трошоци паѓа на товар 
на органот ка ј кој е запослен приправникот. 

Член 33 
Приправникот има право на платено отсуство за 

полагање на стручниот испит. 
Ако приправникот го полага испитот во друго 

место, во отсуството според ставот 1 од овој член 
му се засметува и времето потребно за заминување 
во местото за полагање на испитот и за враќање во 
местото на живеењето. 

Отсуството според ставот 1 од овој член не се 
засметува во годишен одмор ниту во отсуството од 
7 дена по приватна работа. 

У. Стручни испити за звања од повисока група 
Член 34 

Службеник од земјоделска струка кој во текот 
на службата ќе се здобие со школска спрема од по-
висок степен а нема десет години работен стаж во 
земјоделска струка, е должен да полага стручен ис-
пит за звање (работно место) од соодве1*на група. 

Испитот од ставот 1 на овој член службеникот 
е должен да го полага по една година помината на 
оиределено работно место по здобивањето со школ-
ската спрема од повисок степен. 

Член 35 
Службеник од земјоделска струка кој во текот 

на службата ќе заврши трет степен студии на зе-
мјоделски факултет, не е должен да полага стру-
чен испит. 

Член 36 
Службениците од земјоделската струка не мо-

жат да се здобиваат со стручна спрема од повисок 
степен со полагање на посебни стручни испити за 
признавање стручна спрема од повисок степен. 

VI. Завршни одредби 
Член 37 

Со ^енот на влегувањето во си^а на овој прави-
лник престанува да важи Правилникот за приправ-
ничката служба, стручните испити и курсеви 'за слу-
жбениците од земјоделската струка („Службен лист 
ћа ФНРЈ", бр. 43/48). 

Член 38-
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 15^-12 

6 ноември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

679. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за одобру-

вање регрес за рото-хартија (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/64), во согласност со сојузниот сек-
ретар за финансии, сојузниот секретар за индус-* 
трија издава 7 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА РЕГРЕСОТ ЗА РОТО-ХАРТИЈА 
1. Претпријатијата за производство на хартија 

(во понатамошниот текст: корисникот на регресот) 
го остваруваат регресот од точката 2 на Одлуката 
за одобрување регрес за рото-хартија (во понатамо-
шниот текст: Одлуката) со поднесување на барање 
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за регрес до филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на оп-
штественото книгдводство кај која имаат жиро-сме-
тка. 

2. Кон барањето за регрес корисникот на регре-
сот прилага: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
давање на рото-хартија на новинско-издавачки 
претпријатија и новински установи; 

2) доказ за извршената испорака на рото-харти-
ја (товарен лист, отпремница и сл.) од кој мора да 
се гледа дека е испораката извршена почнувајќи 
од 11 септември 1964 година; 

3) потврда, потпишана од директорот, дека ро-
то-хартијата за која се бара регрес е од сопствено 
производство; 

4) пресметка на износот на регресот со подато-
ци за испорачаните количини рото-хартија изразе-
ни во килограми и износ на регресот за 1 килограм 
и за вкупната количина. 

3. Кон барањето за регрес за рото-хартија. што 
ја испорачал почнувајќи од 11 септември 1964 го-
дина до денот на влегувањето во сила на Одлуката 
корисникот на регресот наместо документацијата од 
точката 2 под L и 2 на оваа наредба прилага: 

1) спецификација на фактурата во која се на-
значуваат: бројот и датумот на фактурата, називот 
и седиштето на купувачот и количината на рото-
хартија изразена во килограми; 

2) спецификација на исправите (доказите) за из-
вршената испорака (товарен лист, отпремница и ел.) 
во кој се назначуваат бројот и датумот на исправа-
та, датумот на испораката на рото-хартијата и ко-
личината на рото-хартија изразена во килограми. 

Покрај спецификаците од ставот 1 на оваа то-
чка, корисникот на регресот ја прилага и докумен-
тацијата од точката 2 под 3 и 4 на оваа наредба. 

Корисникот на регресот е должен на Службата 
на општественото книговодство да и ги поднесе на 
увид оригиналните документи врз основа на кои се 
составени спецификације . 

За рото-хартијата од ставот 1 на оваа точка ко-
рисникот на регресот ќе изврши со купувачите ко-
нечна пресметка земајќи го предвид износот на ос-
тварениот регрес од. 32 динари за 1 килограм рото-
хартија. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за регрес за испо-
рачаната рото-хартија во поглед пресметувањето на 
регресот и документацијата исправно, го одобрува 
износот на регресот-^ корист.на жиро-сметката на 
корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 
630-39 — Регрес за рото-хартија. 

5. Исплатите на регресот се вршат од средства-
та доделени на сојузниот буџет со Одлуката за до-
делување средства од стопанските резерви на фе-
дерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/64) и не 
можат во вкупен износ да го надминат износот од 
600 милиони динари 

6. Корисникот на регресот е дол лс ен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција за 
остварениот регрес. 

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
пиел од оригинални исправи (фактура, товарен лист 
и др.), тие мораат да бидат заверени со потпис од 
овластено лице и на нив мора да има втиснат пе-
чат на корисникот на регресот, а оригиналните до-
кументи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална исправа што се п^ттн?су-
ва на увид, а по кој" е одобрен регрес, да назначи 
дека е исплатен регресот. ^ 

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

Бр. 05-443/45 
4 декември 1964 година 

Белград Сојузен секретар 
за индустрија, ' 

Филип Бајковиќ, е. р. 

680. 

Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/64, сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА УСТАНОВИТЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 
1. Според одредбите на ова упатство составу-

ваат завршни сметки: 
1) училиштата и други установи за образование 

и воспитување; 
2) универзитетите и факултетите, основани спо-

ред Општиот закон за факултетите и универзитети-
те („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/60); 

3) научните установа кои со своите правилници 
предвиделе да се финансираат според чл. 16 до 23 
од Законот за начинот на финансирање на науч-
ните установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60 
и 16/61); 

4) културните, социјалните и други установи 
што се финансираат според Законот за буџетите 
и фиксирањето на самостојните установи и не у-
тврдуваат* и не -распределуваат вкупен приход и 
доход според прописите кои важат за стопанските 
организации, без оглед на тоа кој ги основал; 

5) установите кои во текот на 1964 година пре-
минале на финансирање според принципот на до-
ходот, врз основа на прописите на Сојузниот извр-
шен совет или републичките извршни совети доне-
сени според одредбите на членот 195 став 2 од За-
конот за буџетите и финансирањето на самостој-
ните установи, како и установите што врз основа 
на членот 139а од Законот за буџетите и финанси-
рањето на самостојните установи донесле правил-
ник за распределба на доходот (чистиот приход) и 
правилник за распределба на личните доходи. 

И. ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Установи што деловните книги не ги водат 
според начелата на двојното книговодство 

2. Завршната сметка на установа која не води 
деловни книги според начелата на двојното кни-
говодство содржи: 

1) преглед на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите според финансискиот 
план за 1964 година; 

2) преглед. на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите на фондовите во 1964 
година; 

3) преглед на побарувањето и обврските на 31 
декември 1964 година; 

4) попис на целокупниот имот со состојбата на 
31 декември 1964 година и одлука на органот на 
управувањето за начинот за ликвидирање на кусо-
ците односно вишоците; 

5) извештај за работењето на установата во 
1964 година; 

6) записник од седницата на органот на упра-
вувањето на установата на која е разгледувана 
завршната сметка; 

7) одлука со која органот на управувањето на 
установата ја донесол завршната сметка и извршил 
распоред на вишокот на приходите; 

8) преглед на личните расходи, со пресметка 
на придонесите. 

3. Прегледот на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите според финансискиот 
план за 1964 година се изработува според класифи-
кацијата на приходите и расходите, и тоа: 

1) за училиштата и други установи за образо-
вание и воспитување — според Упатството за кла-
сификација на приходите и расходите и за еви-
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денција за извршување на финансискиот план на 
училиштата и другите установи за образование и 
воспитување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/61); 

2) за другите установи — според Упатството за 
евиденција за извршувањето на финансиските пла-
нови на самостојните установи и фондовите на по-
литичкотериторијалните единици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/60). 

Прегледот на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите според финансискиот 
план за 1964 година се составува со состојбата на 
31 декември 1964 година, во две колони, и тоа: 

1) приходи во колоните: „Предвидено" и 
„Остварено"; 

2) расходи во колоните: „Предвидено" и „Извр-
шено". 

Во колоната: „Предвидено" се внесуваат пода-
тоци за приходите и за расходите од-одобрениот 
финансиски план за 1964 година, односно ако е фи-
нансискиот план менуван од органот на управува-
њето во текот на 1964 година — податоците утврде-
ни со последната измена. 

Во прегледот на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите според % финансискиот 
план за 1964 година, треба да се искажат и оства-
рените приходи што не биле предвидени со фи-
нансискиот план за 1964 година. Овие приходи се 
искажуваат во рубриката: „Непредвидени прихо-
ди" само во колоната: „Остварено". 

Прегледот на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите според финансискиот 
план за 1964 година, мора да биде усогласен со со-
стојбата според евиденцијата на Службата на оп-
штественото книговодство при која установата има 
жиро-сметка. Службата на општественото книго-
водство го потврдува ова на самиот преглед на 
остварувањето на приходите и извршувањето на 
расходите според финансискиот план за 1964 го-
дина, пред поднесувањето на завршната сметка. 

4. Прегледот на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите на јѓ о н довите во 1964 
година, се изработува за секој фонд посебно. Овој 
преглед треба да содржи податоци за остварувањето 
на приходите и извршувањето на расходите на 
фондот со состојбата на 31 декември 1964 година. 

Состојбата на вкупните средства на одделни 
фондови искажана во прегледот на остварувањето 
на приходите и извршувањето на расходите на 
фондовите во 1964 година, мора да биде усогласена 
со состојбата на средствата според евиденцијата на 
Службата на општественото книговодство при која 
се водат средствата на фондовите. Ова го потврду-
ва Службата на општественото книговодство на 
самиот преглед на остварувањето на приходите и 
извршувањето на расходите на фондовите во 1964 
година, пред донесувањето на завршната сметка. 

5. Прегледот на побарувањата и обврските на 
31 декември 1964 година, содржи попис на сите по-
барувања и обврски со состојбата на 31 декември 
1964 година, со следните податоци: 

1) име (назив) на должникот односно повери-
те лот; 

2) основ на настанокот на побарувањето односно 
обврската; 

3) износ на побарувањето односно долгот; 
4) рок за стасаност за наплата на побарувањето 

односно за исплата на долгот; 
5) образложение поради што не е извршена 

наплата односно поради што не е ликвидирана 
обврската и што е преземено за наплата на поба-
рувањето односно ликвидирање на обврската. 

6. Попишувањето на целокупниот имот со состој-
бата на 31 декември 1964 година се врши според 
Упатството за водење евиденција за имотот со кој 
управуваат државни органи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/61) на обрасците П-1-и П-2, кои се 
составен дел од тоа упатство. 

7. Извештајот за работењето на установата во 
1964 година,, се состои од општ дел, посебен (стру-
чен) дел и заклучок. 

Општиот дел на извештајот треба да содржи: 
општи податоци за установата, кога е основана 
установата и со чие решение, вид на дејноста, по-
датоци за бројот на работниците и службениците, 
податоци за прегледите на работењето на устано-
вата извршени од надлежните органи на опште-
ствената контрола, и друго. 

Посебниот (стручниот) дел на извештајот треба 
да содржи: преглед и анализа на целокупното рабо-
тење на установата и анализа на постигнатиот ре-
зултат. Во врска со тоа, треба да се оцени дали 
финансиските средства предвидени со финанси-
скиот план биле во согласност со обемот -на зада-
чите што ги извршила установата во изминатата 
година. Во овој дел на извештајот се наведуваат и 
проблемите што се појавувале во текот на годината, 
а кои за установата биле од .суштествен интерес, 
дали овие проблеми се расправани на седниците на 
органот на управувањето и како се решени. 

Посебниот дел на извештајот треба особено да 
опфати податоци: 

1) за управувањето со основните средства, за 
промените во основните средства и .нивното ко-
ристење, како и за мерките за нивното обезбеду-
вање; 

2) за инвестициите, завршени и незавршени; 
3) за состојбата и движењето на фондовите на 

установата; 
4) за употребата на обртните средства (особено 

во врска со залихите на материјали, недовршеното 
производство, залихите на стоки, состојбата на ку-
пЈгвачите и добавувачите, како и со состојбата на 
кредитите ка ј банката); 

5) за извршувањето на планот на дејностите и 
за реализацијата на стоките и услугите; 

6) за движењето* на трошоците на производ-
ството и услугите; 

7) за остварените лични примања на работ-
ниците и службениците. 

Во заклучокот на извештајот треба посебно да 
се изнесат сите фактори што биле од влијание врз 
економичноста во работењето, при што особено 
треба задржување врз одлуките на органот на у-
правувањето на установата донесени во текот на 
годината во врска со тие фактори. 

8. Установа што добила наменска дотација од 
средствата на општествено-политичката заедница 
е должна во својот извештај да ладе л^т л;*о ог 

зложение на користењето на дотацијата, наведу-
вајќи ја височината на износот на дотација"-;?, за 
кои цели е одобрена дотацијата, дали е потрошена 
дотацијата во целина или делумно, дали е изврше-
на и во која мера задачата за која е одобрена 
дотацијата, како е постапено со ^потрошените из-
носи на дотацијата, и друго. 

9. За личните расходи треба да се искаже одво-
ено дали тие се: 

1) од редовен работен однос; 
2) од привремен работен однос: 
3) од дополнителен работен однос; 
4) по основ на теренски^додатоци или надоме-

стоци за одвоен живот. 
За личните расходи4 наведени во ставот 1 на 

оваа точка треба да се искаже: вкупната основица 
за пресметување на придонесите, стопата по која 
е извршено пресметувањето, пресметаниот износ 
на придонесите и уплатениот износ на придонесите, 
и тоа посебно за секој вид придонес. 

10. Вишокот на приходите искажан во заврш-
ната сметка во височината на разликата за која 
обврските се поголеми од побарувањата, не може 
да се распореди во фондови. 

11. Разликата помеѓу остварените приходи (е-
фективно извршените уплати) и сите извршени рас-
ходи (ефективно извршените исплати) според фи-
нансискиот план за 1964 година, наголемена за 
износот на исплатените лични доходи во 1964 го-
дина, установите од членот 139а на Законот за! 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови ја искажуват како остварен доход. Распре-* 
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делбата на вака утврдениот доход (чист приход) 
за лични доходи и во фондови ја вршат овие уста-
нови врз основа на донесениот правилник за рас-
пределба на доходот (чистиот приход). 

Доходот искажан во завршната сметка во ви-
сочина на разликата за која обврските се поголеми 
од побарувањата, се пренесува во наредната година, 
а остатокот на доходот се распоредува според пра-
вилникот за распределба на доходот (чистиот при-
ход) на установата. 

2. Установи кои деловните книги ги водат спо-
ред начелата на двојното книговодство 

12. Завршната сметка на установа што делов-
ните книги ги води според начелата на двојното 
книговодство содржи: 

1) биланс со состојбата на 31 декември 1964 
година; 

2) заклучен лист на 31 декември 1964 година; 
3) прегледаа обврските спрема буџетите и фон-

довите со состојбата на 31 декември 1964 година; 
4) рекапитулација на пописот на материјалните 

вредности на 31 декември 1964 година; 
5) преглед на побарувањата и обврските на 31 

декември 1964 година; 
6) преглед на личните расходи, со пресметка 

на придонесите; 
7) извештај за работењето на установата за 1964 

родина; 
8) записник од седницата на органот на упра-

вувањето на која е разгледувана завршната сметка; 
9) одлука со која органот на управувањето на 

установата ја донесол завршната сметка и извршил 
распределба на вишокот на приходите односно^ до-
ходот (чистиот приход) и со која ги определил из-
ворите од кои се покрива загубата. 

Податоците од деловите на завршната сметка 
наведени под 1 до 4 во ставот 1 на оваа точка уста-
новите што своето книговодство го водат според 
Правилникот за единствениот контен план на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/61, 2/63 и 10/63) ги искажуваат на_ обрасците 
ЗС-1 (I дел — Биланс. ЗС--2, ЗС-5 и ЗС-8, кои се 
составен дел од Правилникот за извршување на 
Уредбата за завршната сметка на стопанските орга-
низации за 1964 година (J,Cлvжбeн лист на СФРЈ", 
бр. 48/64). 

Другите установи што своите деловни книги ги 
водат според начелата на двојното книговодство, 
податоците од деловите на завршната сметка наве-
дени под 1 до 4 во ставот 1 на оваа точка ги внесу-
ваат во обрасците наведени во ставот 2 на оваа 
точка со броевите и називите на контата од конт-
ниот план што го применуваат. 

Искажувањето на податоците во обрасците на-
ведени во ставот 2 на оваа точка се врши на начи-
нот пропишан во чл. 20, 21, 26 и 29 од Правилникот 
за извршување на Уредбата за завршната сметка 
на стопанските организации за 1964 година 

Прегледот на побарувањата и обврските се со-
ставува на начинот пропишан во точката 5 на ова 
упатство. 

Прегледот на личните расходи со пресметката 
на придонесите се искажува на начинот пропишан 
во точката 9 на ова упатство. 

Извештајот за работењето на установата за 
1964 година се составува според одредбите на точ-
ката 7 од ова упатство. 

13. Установа која врз основа на членот 139а од 
Законот за буџетите и финансирањето на самостој-
ните установи донесла правилник за распределба 
на доходот (чистиот приход) и правилник за распре-
делба на личните доходи, а ги води книгите според 
начелата на двојното книговодство, ја составува 
завршната сметка за 1964 година на начинот про-
пишан во точката 12 од ова упатство. 

Вкупниот приход, вкупните расходи и доходот 
(чистиот приход) установата ги утврдува врз основа 
на книговодствените податоци. 

3. Заеднички одредби 
14. Установите што својата дејност и задачите 

ги вршат врз основа на договор и на тој начин 
остваруваат средства од буџетот или фондовите, без 
оглед на тоа дали своите деловни книги ги водат 
според начелата на двојното "книговодство или не, 
даваат во посебниот (стручниот) дел на извештајот 
анализа со осврт врз своето работење, како во по-
глед на остварувањето на тие средства, така и во 
поглед на извршувањето на обврските преземени 
врз основа на договорот. Во тој дел од извештајот 
треба да се истакне дали договорните страни фор-
мирале комисија што е должна да го цени извршу-
вањето на обврските во договорот или тоа оцену-
вање е сторено на кој и да е друг.начин. Ако обвр-
ските од договорот не се извршени во поглед на 
работите предвидени со договорот, треба да се ис-
такне дали се пренесени средства во финансискиот 
план за идната година сразмерни на ^извршената 
работа. 

Вишокот на приходите односно доходот (чи-
стиот приход) кој произлегува од неизвршени до-
говорени работи се пренесува во финансискиот план 
за 1965 година, ако со договорот не е предвидено 
тие средства да му се вратат на давателот на сред-
ствата. 

Ш. ДОСТАВУВАЊЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА 

15. Установата ја доставува завршната сметка 
до Службата на општественото книговодство при 
која има жиро-сметка — до 31 јануари 1965 година. 

Службата на општественото книговодство мо-
же во исклучително оправдани случаи, на предлог од 
органот на управувањето на установата, да и одо-
бри на установата да ја поднесе завршната сметка 
во продолжен рок, но најдоцна до 28 февруари 
1965 година. 

Истовремено со поднесувањето на завршната 
сметка до Службата на општественото книговод-
ство, установата доставува еден примерок на завр-
шната сметка и до општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на буџетот. Ако надзорот над 
законитоста на финансиското работење на устано-
вата го врши органот на поширока општествено 
политичка заедница, установата доставува еден 
примерок на завршната сметка до органот на упра-
вата надлежен за работите на буџетот на таа оп-
штествено-политичка заедница. -Установата доста-
вува еден примерок на завршната сметка и до ор-
ганот на управата на општествено-политичката за-
едница во чија надлежност спаѓаат задачите на таа 
установа. 

Установите од областа на нуклеарните истра-
жувања се должни да достават еден примерок на 

.завршната сметка и до Сојузната комисија за ну-
клеарна енергија. 

Службата на општественото книговодство е долт 
жна да и издаде на установата потврда за приемот 
на уредната завршна сметка веднаш, а најдоцна во 
рок од три дена од денот на приемот на завршната 
сметка 

16. Прегледот на завршната сметка на устано-
вата 39 1964 година го врши и решение за завр-
шната сметка донесува Службата на општественото 
книговодство, во смисла на. одредбите од членот 46 
од Законот за1 општественото книговодство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/62). 

Ако Службата на општественото книговодство 
не може да донесе решение за завршната сметка 
поради недоволни податоци или затоа што не мо-
жела да ги провери податоците, таа ќе ја повика 
установата да поднесе потребни податоци односно 
да ја докаже веродостојноста на порано поднесените 
податоци, и тоа во рок што таа Служба ќе го опре-
дели а кој не може да биде подолг од 30 дена. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна да им го достави решението за завршната 
сметка на установата и органите на управата од 
точката 15 на ова упатство во рок од три дена од 
денот на донесувањето на решението. 
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17. Повредата на одредбите на точката 15 од 
ова упатство повлекува одговорност за установата 
и одговорното лице во неа, според членот 77 став 1 
точка 2 и став 2 од Законот за општественото кни-
говодство. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
18. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 5-2-400-15-1 
9 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

681. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџе-

тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/64), сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1964 ГОДИНА 

. 1. Станбените заедници, установите што осно-
вале станбени заедници и сервисите на станбениве 
заедници што се занимаваат со вршење непосредни 
услуги на куќните -совети и граѓаните по работите 
на управување со станбените згради, ја составуваат 
завршната сметка за 1964 година согласно со одред-
бите од Упатството за составување на завршната 
сметка на установите за 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/64). 

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

Бр. 5-2-400-152 
9 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

682. 
Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 

закон за финансирањето на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64) 
во спогодба Со сојузниот секретар за буџет и орга-
низација на управата, сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНО-

ВИ НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Фондовите на општествено-политичките за-
едници на кои се однесуваат одредбите од чл. бб 
до 91 на Основниот закон за финансирањето на оп-
штествено-политичките заедници, ги составуваат 
своите финансиски планови на начинот предвиден 
со ова упатство. 

2. Финансискиот план на фондот на општестве-
но-политичката заедница (во понатамошниот текст: 
финансискиот план на фондот) се состои од општ 
дел и посебен дел. 

3. Општиот дел на финансискиот план на фон-
дот содржи: 

1) програма на задачите, работите и обврските 
што се финансираат од средствата^ на фондот во 
годината за која се донесува финансискиот план на 
фондот; 

2) мерки за спроведување на програмата, како 
што се услови и постапка за користење на сред-
ствата на фондот, и други одредби од значење за 
извршувањето на финансискиот план на фондот — 
во согласност со одредбите на законот односно од-
луката на собранито на општествено-политичката 

заедница за основање на .фондот или за распоредот 
на средствата во фондот (буџет или посебен акт), 
статутот на фондот и прописите за финансиското 
и материјалното работење на фондовите. 

4, Посебниот дел на финансискиот план на фон-
дот содржи: 

1) план на средствата и распоредот на средства-
та со кои ќе располага фондот во годината за која 
се донесува финансискиот план на фондот (во по-
натамошниот текст: планот); 

2) преглед на состојбата на средствата на фон-
дот на почетокот на годината за која се донесува 
финансискиот план на фондот (во понатамошниот 
текст: прегледот). 

5. Средствата во планот се искажуваат по ви-
дови, а распоредот на средствата — по намени, и 
тоа според следната задолжителна шема: 

Ре
де

н 
бр

ој
 О П И С 

И з и 

прете-
кол он а 

[ о е 

колона 

1 2 3 4 

I. СРЕДСТВА 
1 Пренесени средства од претходната 

година 
на жиро-сметката на фондот 

2 Прилив на средства во текуштата 
година (ред. бр. 3 до 14), и 
и тоа: 

3 — од буџетот на општествено-по-
литичката заедница што го 
основала фондот 

4 — од работните организации 
5 — од други организации и гра-

ѓани .. -
6 — од преноси од други фондови 

на општеетвено-политичката за-
едница што го основала фондот .. 

7 — од преноси од буџетот и фон-
довите на други општествено-
политички заедници 

8 — од примените кредити 
9 — од наплатените отплати на кре-

дитите дадени од фондот 
10 — од вратените орочени депозити 

на фондот 
11 — од вратената задолжителна ре-

зерва на фондот —— 
12 — од вратените блокирани сред-

ства на фондот 
13 — од наплатените интереси 
14 — од други приходи 
15 Вкупно средствата 

II. РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 
16 Функционални расходи на фондот, 

освен за инвестиции — без обврска 
за враќање (ред. бр. 17 и 18), 
и тоа: 

17 — функционални расходи непо-
средно од фондот 

18 — пренесување средства на други 
корисници за функционални ра-
сходи 

19 Инвестициони расходи — без обврска 
за враќање (ред. бр. 20 и 21), 
и тоа: 

20 — инвестициони расходи непо-
средно од фондот 

21 — пренесување средства на други 
корисници за инвестициони 
расходи 

22 Кредити (ред. бр. 23 и 24), 
и тоа: 

23 — кредити дадени од фондот за 
функционални расходи 
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1 2 3 4 
24 — кредити дадени од фондот за 

инвестициони расходи 
25 Отплати на примените кредити 
26 Издвојување средства од жиро-смет-

ката на фондот (ред. бр. 27 до 29), 
и тоа: 

27 — издвојување во орочени депо-
зити 

28 — издвојување во задолжителна 
резерва 

29 — издвојување на блокирани сред-
ства 

30 Расходи на администрацијата на фон-
дот (ред. бр. 31 и 32), 
и тоа: 

31 — за редовната дејност 
32 — за посебни намени 
33 Други расходи (ред. бр. 34 и 35), 

и тоа: 
34 — интереси на примените кредити 
35 — други расходи 
36 ^распоредени средства (ред. бр. 

37 и 38), 
и тоа: 

37 — текушта резерва 
38 — остаток на средствата 
39 Вкупно распоредените и нераспоре-

дените средства (ред. бр. 1 и 2) 

6. Прегледот се составува според следната за-
должителна шема: 

и О П И С Износ V Си t- ио 
1 2, 3 

1 Средства на жиро-смбтката на 
фондот 

2 Издвоени средства на сметката на ороче-
ните депозити 

3 Издвоени средства на сметката на задол-
жителната резерва , 

4 Издвоени средства на сметката на блоки-
раните средства 

5 Состојба на кредитите дадени од фондот 
(побарувања на фондот по кредитите) 

6 Вкупно (1 до 5) 

Од тоа: 
7 Сопствени средства на фондот 
8 Туѓи средства — состојба на примените 

кредити (обврски на фондот по кредитите) 
9 Вкупно (7 и 8) 

7. При изработката на план и во евиденциите 
за извршувањето на планот, одделни видови и на-
мени на средствата мораат да се означат со редни 
броеви од шемата од точката 5 на ова упатство. 
Исто така, при изработката на прегледот одделни 
ставки мораат да се означат со редни броеви од 
шемата од точката 6 на ова упатство. 

Ако во планот (шема од точката 5) или во пре-
гледот (шема од точката 61 не се појавува некоја 
ставка — во шемите не се искажува таква ставка. 
Во таков случај редните броеви на следните ставки 
не можат да се менуваат. На пример, ставката „од 
примените кредити" во планот секогаш има ред. бр. 
8, без оглед на тоа дали во планот се појавуваат 
претходните ставки или не. 

8. При изработката на планот (шема од точката 
5) треба да се има предвид, покрај другото, и след-
ното: 

1) органите на управувањето на фондот можат 
за своите потреби и за потребите на собранието на 
општествено-политичката заедница што го основала 
фондот да вршат и понатамошно, незадолжително, 
расчленување на одделни ставки во планот, што 
особено ќе биде случај кога се врши распоред на 
средствата на одделни корисници. Ова понатамошно 
расчленување може да се врши во самиот план, или 
во вид на одвоени спецификации на одделни ставки 
на планот. Ако понатамошното расчленување се 
врши во самиот план, означувањето на потставките 
во рамките на одделни ставки се врши така што 
јасно да се гледа дека е во прашање незадолжи-
телно расчленување (на пример: со букви ипц редни 
броеви во заграда и ел.). Ако понатамошното рас-
членување се врши во вид на одвоени специфика-
ции на одделни ставки на планот, таквите специ-
фикации се прилагаат кон планот; 

2) под ред. бр. 3 во планот се искажуваат сред-
ствата кои со буџетот на општествено-политичката 
заедница што го основала фондот му се распореду-
ваат на фондот, без оглед на тоа дали тие средства 
се распоредуваат во буџетот во определен износ или 
во процент од еден, од повеќе или од сите приходи 
на општествено-политичката заедница; 

3) под ред. бр. 3 до 7 во планот се искажуваат 
само средствата што му се доделуваат на фондот 
без обврска за враќање, додека кредитите што ги 
прима фондот се искажуваат под ред. бр. 8; 

4) ако средствата на други корисници на оп-
штествен имот се здружуваат со средствата на фон-
дот, кога со договорот за здружување на средства 
е определено фондот да ги подмирува потребите за 
кои се здружуваат средствата, примените средства 
од други корисници на општествен имот за тие це-
ли се искажуваат во планот во соодветната ставка 
на приливот на средствата (ред. бр. 4 до 7). а распо-
редот на здружените средства — во соодветна став-
ка на распоредот на средствата; 

5) под ред. бр. 10 до 12 во планот се искажу-
ваат средствата на фондот за кои се предвидува де-
ка во текот на годината за која се донесува фи-
нансискиот план на фондот ќе се пренесат од оддел-
ни сметки на издвоени средства на фондот на жиро-
сметката на фондот, односно ќе се ослободат за ко-
ристење; 

6) под ред. бр. 14 во планот се искажуваат сите 
приходи на фондот кои не можат да се искажат во 
другите ставки на приливот на средствата, како што 
се, на пример, наплатените трошоци на споровите, 
враќањата на исплати извршени во поранешните го-
дини и ел.; 

7) под ред. бр. 17, 18, 20, 21, 23 и 24 во планот 
се искажуваат средствата што се распоредуваат за 
намените (задачите) поради кои е основан фондот. 
При тоа средствата во планот се распоредуваат по 
одделни ставки зависно од тоа дали средствата ќе 
се користат без обврска за враќање (ред. бр. 17, 18, 
20 и 21) или во вид на кредити (ред. бр. 23 и, 24), 
дали средствата се распоредуваат за функционални 
(инвестициони) расходи (ред. бр. 17, 18 и 23) или 
за инвестиции (ред. бр. 20, 21 и 24) и дали средствата 
ќе се користат непосредно од фондот (ред. бр. 17 и 
20) или ќе се пренесат заради користење на сметки-
те на корисниците (ред. бр. 18 и 21); 

8) под ред. бр. 18 и 21 во планот се искажуваат 
и средствата што фондот ги здружува со средствата 
на други корисници на општествен имот и ги прене-
сува на посебни сметки или до други корисници на 
општествен имот заради непосредно користење; 

9) под ред. бр. 31 во планот се искажуваат сред-
еа вата што во еден износ се распоредуваат за лични 
и материјални расходи на администрацијата на фон-
дот. ако фондот има посебна администрација (член 
70 став 3 од Основниот закон за финансирањето на' 
општествено-политичките заедници и чл. 17 до 23 
од Основниот закон за средствата за работа на ор-
ганите на управата). Ако за вршење на работите на 
администрацијата на фондот не се формира посеб-
на работна заедница, туку тие работи ги врши не-
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кој орган на управата или едно лице, средствата за 
административни расходи на фондот се искажуваат 
во планот под ред. бр. 31, и се користат непосредно 
од фондот; 

10) под ред. бр. 32 во планот се искажуваат сред-
ствата што и се распоредуваат на администрацијата 
на фондот за посебни намени (член 70 став 3 од Ос-
новниот зак1он за финансирањето на општествено-
политичките заедници и чл, 41 до 43 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата); 

11) под ред. бр. 35 во планот се искажуваат сред-
ствата што се распоредуваат за сите други намени 
за кои не можат да се распоредат средства во дру-
гите ставки ца распоредот на средствата, како што 
се, на пример, провизии на Службата на општес-
твеното книговодство и банката и ел.; 

12) нера споредените средства се искажуваат во 
планот во две ставки: под ред. бр. 37 се искажуваат 
средствата за непредвидени и недоволно предвиде-
ни расходи на фондот во текот на годината за која 
се донесува финансискиот план на фондот, а под 
ред. бр. 38 — средствата за кои се определува дека 
нема да се користат туку кон крајот на годината ќе 
останат на жиро-сметката на фондот. 

9. При изработката на прегледот (шема од точ-
ката 6) треба да се има предвид и следното: 

1) Износот под ред. бр. 1 во прегледот мора д?-
му одговара на износот под ред. бр. 1 во планот; 

2) под ред бр. 2 до 4 се искажуваат износите 
(состојбата) на средствата на фондот издвоени на 
посебни сметки, ако такви средства има; 

3) под ред. бр. 5 се искажува состојбата на по-
барувањата на фондот на почетокот на годината по 
основот на кредитите дадени од фондот во претхо-
дната и поранешните години; 

4) под ред. бр. 8 се искажува состојбата на обвр-
ските на фондот на почетокот на годината по ос-
новот на кредитите примени во претходната и по-
ранешните години; 

5) под ред. бр. 7 се искажува износот кој се 
добива кога од износот под ред. бр. 6 ќе се одбие 
износот под ред. бр. 8. Ако износот под ред. бр. 8 
е поголем од износот под ред. бр. 6 (што може да се 
случи ако кредитите примени во поранешните го-
дини се пласирани без обврска за враќање), пред 
износот под ред. бр. 7 се става знакот „—" (минус). 

10. Ова упатство влегува во сид* на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 5/1-400-156 
9 декември 1964 година 

Белград 

683. 
Брз основа на членот 91 точка 2 од Основниот 

закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот 
секретар за буџет и организација на управата про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН И ПРЕТСМЕТКАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
I. Финансиски план 

1. Согласно со одредбата од членот 71 на Основ-
ниот закон за средствата за работа на органите 
на управата средствата за вршење на редовната 
дејност на органите на управата (во понатамошниот 
текст: средствата за вршење на редовната дејност) 
се распоредуваат на одделни намену со финансис-
киот план. 

Основните намени на кои се распоредуваат 
средствата за вршење на редовната дејност се лич-

ните доходи и другите видови лични расходи (во 
понатамошниот текст: личните расходи), материјал-
ните трошоци и текуштата« резерва. 

Со финансискиот план 'не можат средствата за 
вршење на редовната дејност да се распоредуваат 
во фондови и во постојана резерва, како^ ниту за 
набавка на опрема и за други видови средства за 
посебни намени. 

2. Финансискиот план се донесува со решение 
од старешината и советот на работната заедница 
на органот на управата. 

Решението за донесување на финансискиот 
план го потпишува од името на советот на работ-
ната заедница претседателот на тој совет. 

3. Решението за донесување на финансискиот 
план содржи нормативен дел и финансиски план« 

4. Нормативниот дел на решението за донесу-
вање на финансискиот план содржи: 

1) годиш за која се донесува финансискиот 
пл£н; 

2) вкупен износ на средствата за вршење на 
редовната дејност што на органот на управата му 
се обезбедени од буџетот на општествено-политич-
ката заедница и од приходите на органот, ако со 
актот на собранието на општествено-политичката 
заедница е определено приходите што органот ги 
остварува со вршење на својата дејност, или дел 
од тие приходи, да се користат како средства за 
вршење на редовната дејност, и средства пренесени 
од претходната година; вкупен износ на распоре-
д е н и ^ средства, како и текушта резерва (^распо-
редени средства); 

3) одредби за начинот на користење на сред-
ствата за одделни намени, за постапката за измена 
на височината и намената на распоредените сред-
ства, во согласност со правилникот на органот, како 
и други(одредби во врска со извршувањето на фи-
нансискиот план и со користењето на распоредени-
те средства. 

5. Финансискиот план содржи преглед на сред-
ствата за вршење на редовната дејност на органот 
на управата — според начинот на кој се обезбеду-
ваат средствата (средства пренесени од претход-
ната година, средства обезбедени во буџетот на 
општествено-политичката заедница и средства од 
сопствените приходи кои органот, врз основа на 
прописите на општествено-политичката заедница, 
ги користи како средства за вршење на редовната 
дејност) и преглед на распоредените средства на 
одделни основни намени од точката .1 став 2 на 
ова упатство, а во рамките на тие намени на 
поблиски намени. 

6. Средствата за вршење на редовната дејност 
можат, согласно со правилникот од органот на у-
правата, да се распоредуваат со финансискиот план 
на одделни основни намени од точката 1 став 2 на 
ова упатство — за органот во целина или одвоено 
по работните единици. \ 

Со финансискиот план можат и средствата за 
одделни поблиски намени да се распоредуваат на 
работните единици. 

7. Ако врз основа на правилникот*4 на органот 
на управата средствата за одделни основни намени 
од точката 1 став 2 на ова упатство се распореду-
ваат за органот во целина, во финансискиот план 
на органот во рамките на основните намени се 
врши и распоред на средствата на поблиски намени. 

8. Ако врз основа на правилникот на органот 
на управата средствата за одделни основни намени 
од точката 1 став 2 на ова упатство се распореду-
ваат на работни единици, во финансискиот план на 
органот во рамките на основните намени, се врши 
и распоред на средствата на работните единици. 

9. Акр врз основа на правилникот на органот 
на управната вкупните средства за вршење на ре-
довната дејност се распоредуваат на работните 
единици во единствен износ, во финансискиот план 
на органот се врши само распоред на средствата 
за вршење на редовната дејност на работните еди-
ници во единствен износ, а во финансиските пла-
нови на работните единици се врши распоред на 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров« е. р. 
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средствата на одделни основни намени од точката 
1 став 2, согласно со точката 5 од ова упатство. 

10. Распоредот на средствата во финансискиот 
план на органот, кога средствата не се распореду-
ваат на работни единици (точка 7), се врши според 
следната шема: 

Средства Износ 

1. Средства пренесени од претходната година 
2. Средства обезбедени во буџетот 
3. Средства од приходите на органот што се 

користат како средства за. вршење на ре-
довната дејност 

Вкупно средствата за вршење на ре-
довната дејност 

Извос на 
Распоред на средствата на основни 

и поблиски намени 

1. Тични расходи 
1) Лични доходи 
2) Други лични примања 

(Ако другите лични примања се 
расчленуваат на уште поблиски на-
мени, секоја од тие поблиски на-
мени го носи наредниот реден број) 

Вкупно личните расходи 

Средства Износ 

(Како во точката 10 од ова упатство) 

И з н о с 
Распоред на средствата 
на основни и поблиски 
намени 

1, Лични расходи 
1) Лични доходи 

(1) Работна единица А 
(2) Работна единица В 

итн. 
2) Други лични примања 

(1) Работна единица А 
(2) Работна единица В 

ити. 
Вкупно личните расходи 

2. Материјални расходи 
1) Потрошни материјали 

' (1) Работна единица А 
(2) Работна единица В 

итн. 
2) Огрев 

(1) Работна единица А 
(2) Работна единица В 

ити. 
Вкупно материјалните расходи 
(Називот на поблиските наме-
ни и распоредот на средствата 
на работните единици е наве-
ден само заради пример, па 
поради тоа не е задолжителен, 
туку називите на .поблиските 
намени и распоредот на ра-
ботните единици ги утврдува 
самиот орган според потреби-
те, согласно со својот правил-
ник.) 

3. Текушта резерва (за непредви-
дени и недоволно предвидени 
расходи) 

Вкупно распоредените сред-
ства и текуштата резерва 

2. Материјални расходи 
1) Потрошни материјали 
2) Огрев 
3) Осветление 
итн. 

(Називот на поблиските намени е 
наведен само заради пример, па по-
ради тоа не е задолжителен, туку 
називите на поблиските намени ги 
утврдува самиот орган според сво-
ите потреби.) 

Вкупно материјалните расходи 
3. Текушта резерва (за непредвидени и 

недоволно предвидени расход^) ^ ^ 
Вкупно распоредените средства __ 
и текуштата резерва * " 

11. Распоред ох на средствата во финансискиот 
план на органот, кога во рамките на основните на-
мени средствата се распоредуваат на работните 
единици (точка В), се врши според следната шема: 

12. Распоредот на средствата во финансискиот 
план на органот, кога врз основа на правилникот 
на органот средствата се распоредуваат во един-
ствен износ на работните единици (точка 9), се вр-
ши според следната шема: 

Средства Износ 

(Како во точката 10 од ова упатство! 

Распоред на средствата за врше-
ње на редовната дејност на ра-
ботните единици 

Вкупен 
износ 

1. Распоред на работните единици ч 
1) Работна единица А 
2) Работна единица В 

ити. 
Вкуг:но распоредените средства 

2. Текушта резерва (за непредвидени и недо-
волно предвидени расходи) 

Вкупно распоредените средства и те-
куштата резерва 

Работната единица на која средствата во фи-
нансискиот план на органот и се распоредени во 
единствен износ, го составува својот финансиски 
план според точката 10 од ова упатство. 

Финансиските планови на работните единици од 
ставот 2 на оваа точка се прилагаат кон финан-
сискиот план на органот и сочинуваат негов соста-
вен дел. 

II. Претсметка за користење на средствата за 
посебни намени 

13. Претсметката за користење на средствата за 
посебни намени (во понатамошниот текст: прет-
сметката) се донесува ако, согласно со членот 76 од 
Основниот закон за средствата за работа на орга-
ните на управата, со актот на собранието на опште-
ствено-политичката заедница л е определено да се 
донесува претсметка. 

Претсметката се донесува посебно за секоја наме-
на односно група намени ако е со актот на собрани-
ето на општествено-политичката заедница определе-
но претсметката да ја донесува еден орган на 
управата. 

Претсметката се донесува и кога средствата за 
посебни намени се обезбедуваат од приходите на 
органот на управата за вршење на редовната деј-
ност, ако е со актот на собранието на општествено-
но литичката заедница определено средствата од 
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тие приходи да се користат за посебни намени и 
распоредот на тие средства на поблиски намени да 
се врши со претсметката за користење на тие сред-
ства, како и кога врз основа на завршната сметка 
од средствата за вршење на редовната дејност на 
органот се издвојуваат средства за посебни намени. 

14. Претсметката ја донесува органот определен 
со актот н^ собранието на општествено-политичката 
заедница *!ли органот определен во општиот дел 
на буџетот. 

15. Претсметката се донесува со акт на органот 
што е определен за донесување на претсметката. 

16. Актот за донесување на претсметката содржи 
нормативен дел и претсметка на средствата за по-
себни намена 

Нормативниот дел на актот за донесување на 
претсметката содржи: 

1) година за која" се донесува претсметката; 
2) вкупен износ на средствата за посебни на-

мени определен во буџетот на општествено-поли-
тичката заедница и од други извори и вкупен износ 
на распоредените средства. 

Ако со претсемтката се предвидува определен 
износ на средствата како резерва по претсметката, 
нормативниот дел на актот за донесување на прет-
сметката содржи и износ на средствата издвоен 
како резерва; 

3) по потреба, програма за употреба на сред-
ствата за посебни намени; 

4) одредби за условите за користење на сред-
ствата за посебни намени, за начинот на измената 
на височината и намената на распоредените сред-
ства, како и други одредби во врска со извршува-
њето на претсметката и користењето на средствата 
за посебни намени, во согласност со прописите. 

17. Претсметката содржи преглед на средствата 
за посебни намени — според начинот на кој се 
обезбедувааат средствата, распоред на тие средства 
на одделни намени, како и ^распореден дел на 
средствата, ако според претсметката се предвидува 
резерва. 

18. Распоред на средствата во претсметката се 
врши според следната шема: 

Средства за посебни намени Износ 

1. (Да се наведат средствата според начинот 
на кој се обезбедуваат средствата.) 

2 
3 

ити. 
Вкупно средствата за 
посебни намени 

( — 
Износ на 

Распоред на средствата за посебни л 
на мени — на поблиски намени G G 8 А Ј2 8 но 5 2 о (в Ѕ О 3 Св О И св соп: е ID и 

1. Посебна намена А 
1) назив на поблиската намена 
2) назив на поблиската намена ^ ^ 

итн. 
2. Посебна намена В 

1) назив на поблиската намена 
2) назив на поблиската намена 

итн" 
Вкупно распоредените средства 
во претсметката rr^i* 

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

Бр. 400-734/64-1 
10 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација 
на управата, 

Зоран Пол ич, е. р 

684. 
Врз основа на членот 17, во врска со членот 

13 од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ДИЈАБЕТИ-

ЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува основањето и работата на Сојузот 

на друштвата на дијабетичарите на Југославија, 
според поднесените правила усвоени на Основач-
кото собрание на Сојузот одржано на 4 ноември 
1962 година во Загреб. 

Седиштето на Сојузот е во Загреб а дејноста 
на Сојузот се простира на целата територија на Ју-
гославија. 

Бр. 0230-5/1 
9 ноември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Војин Ј|укиќ, е. р. 

685. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот 29 став 1 од Законов за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ©СКИ-

НИТЕ СКЛОПОВИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Оскини склопови за шински вози-
ла — Технички услови за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS P. F2.010 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од OBqt решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 април 1965 година. 

4. Југословенскиот ^стандард: Оскини склопови 
за шински возила — Технички прописи за изра-
ботка и испорака — — — — — JUS P. F2.010, 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за оскините склопови за шински воз *ла и за нив-
ните елементи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56) 
престанува да важи. 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 април 1965 
година. 

Бр. 21-6401 
23 ноември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

686. 
Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 

од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/59 и 13/63), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, директорот на Управата за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА КРАЛЕВО 
1. Се основа Царинарница Кралево, со седиште 

во Кралево, заради вршење работи на царински 
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надзор, царинење' на стоки и други работи од де-
локругот на царинската служба на територијата на 
Кралево и неговата околина. 

2. Царинарницата Кралево почнува со работа на 
1 февруари 1965 година. 

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

Бр. 03-01-3932/1 
7 декември 1964 година 

Белград 

Директор 
на Управата за царини, 

Милован Ѓокановиќ, е. p. 

687. 

Врз основа на членот 9 став 1 точка 2 и став 2 
од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
24/59 и 13/63). во согласност со сојузниот секретар 
за финансии, директорот на-Упра вата за царини до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА БОСАНСКИ 

НОВИ 

1. Се основа Царинарница Босански Нови, со се-
диште во Босански Нови, заради вршење работи на » 
царинскиот надзор, царињење на стоки и други ра-
боти од делокругот на царинската служба на тери-
торијата на Босански Нови и неговата околија. 

2. Царинарницата Босански Нови почнува со ра-
бота на 1 февруари 1965 година, кога престанува да 
важи решението за основање царинска испостава 
Босански Нови. 

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

Бр. 03-01-4008/1 
7 декември 1964 година 

Белград 

Директор 
на Управата на царини, 

Милован 'Бокановиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-

БЛИКА ХРВАТСКА 

„"Народне новине" службени лист Социјал исти-
чи е Републике Хрватске во бројот 46 од 19 ноември 
1964 година објавуваат: 

Закон за урбанистичкото и регионалното прос-
торно планирање (пречистен текст). 

Во бројот 47 од 26 ноември 1964 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

шумите; 

Закон за измени на Законот за туристичките во-
дачи; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
туристичкото логорување; 

Одлука за разрешување на судии на Врховниот 
суд на Хрватска; 

Одлука на изборот на судии на Вишиот стопан-
ски суд во Загреб; 

Препорака за насочување на девизно интерес-
ната туристичка изградба во 1965 година; 

Одлука за роковите за склучување договори по-
меѓу здравствените установи и заводите за соција-
лно осигурување; 

Одлука за утврдување на местата односно по-
драчјата што биле зафатени со поплави во СР Хр-
ватска во октомври 1964 година. 

Во бројот 48 од 3 декември 1964 Година објаву-
ваат: 

Одлука за основање Рударско-геолошко-нафтен 
факултет во Загреб; 

Список на постојаните судски толкувачи на под-
рачјето на СР Хрватска. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

676. Резолуција за насоките за изработка на 
Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1964 до 1970 година — — — 8о5 

677. Правилник за работата во смени со ре-
довно работно време подолго од 8 часови 
дневно во стопанските организации што 
вршат јавен превоз во друмскиот сообра-
ќа ј — — — — — — — 871 

678. Правилник за стручната спрема на служ-
бениците од земјоделска струка — — — 873 

679. Наредба за начинот и постапката за ост-
варување на регресот за рото-хартија — 875 

680. Упатство за составување на завршната 
сметка на установите за 1964 година — — 876 

681. Упатство за составување на завршната 
сметка на станбените заедници за 1964 го-
дина — — — — — — 879 

682. Упатство за изработка на финансиските 
планови на фондовите на општествено-по-
литичките заедници — — — — — — 879 

683. Упатство за начинот на составување на 
финансискиот план и претсметката за ко-
ристење на средствата за посебни намени 
на органите на управата — — — — — 881 

684. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Сојузот на друштвата на дија-
бетичарите на Југославија — — — — 883 

685. Решение за југословенскиот стандард за 
оскините склопови за шински возила — 883 

686. Решение за основање Царинарница Кра-
лево — — — — — — — — 883 

687. Решение за основање Царинарница Бо-
сански Нови — — — — — — — — 884 


