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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 

ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за Фондот за обнова и 
изградба на Скопје, што го усвои Сојузната скуп-
штина на ,седницата на Сојузниот собор од 9 сеп-
тември 1963 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 9 септември 1963 година. 

П. Р. бр. 4 
10 септември 1963 година 

Белград 
(Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на -Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА 

НА СКОПЈЕ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради обнова и изградба на Скопје и заради 

обезбедување на финансиските средства со кои це-
лата општествена заедница учествува во напорите 
на Социјалистичка Република Македонија, градот 
Скопје и општините на неговото подрачје за отстра-
нување на последиците од земјотресот, се формира 
Фонд за обнова и изградба на 'Скопје (во поната-
мошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Средствата на Фондот се употребуваат особено 

за обнова и изградба на стопанските капацитети, 
станбениот фонд, комуналните и други објекти на оп-
штествениот стандард, капацитетите на општестве-
ните служби, објектите потребни за работа на др-
жавните органи, за техничка помош, за расчисту-
вање на урнатините и за истражувачките и подгот-
вителните работи за изградба на градот и за изград-
ба на привремените објекти за сместување и згри-
ж у в а њ е на постраданото население. 

Од средствата на Фондот можат, согласно со 
посебните сојузни прописи, да им се даваат надоме-
стоци на општествените фондови и на банките за 
кредитите отпишани поради последиците од' земјо-
тресот. 

Член 3 
Фондот има својство на гтраено лице. 
Седиштето н а Фондот е во Белград. 

Член 4 
Органи на Фондот се управен одбор и директор. 

Член 5 
Фондот има свој статут. 
Фондот работи според својот долгорочен план и 

своите годишни планови. 

II. Органи на Фондот 

Член 6 
Управниот одбор на Фондот го сочинува прет-

седател, потпретседател и 12 членови. 
Претседателот, потпретседателот и членовите на 

управниот одбор ги именува и разрешува Сојузниот 
извршен совет. 

Директорот на Фондот е член на управниот од-
бор според својата положба. 

Член 7 
Во делокруг на управниот одбор на Фондот спа-

ѓаат особено овие работи: 
1) донесување на статутот, долгорочниот план и 

годишните планови за употреба на средствата на 
Фондот и на завршната сметка на Фондот; 

2) спроведување на политиката за употреба на 
средствата на Фондот, во согласност со неговите 
планови; 

3) грижа за редовното притекување на прихо-
дите на Фондот и давање предлози за преземање 
мерки за таа цел; 

4) утврдување на поблиските услови за давање 
средства на Фондот по пат на кредити, во согла-
сност со законот и со плановите на Фондот; 

5) одлучување за задолжување на Фондот. 
Управниот одбор врши и други работи опреде-

лени со овој закон и со статутот на Фондот. 

Член 8 
Директорот на Фондот го назначува и разре-

шува Сојузниот извршен совет. 
Директорот е застапник на Фондот, старешина 

на администрацијата на Фондот и наредбодавец за 
расходите што паѓаат на товар на Фондот. 

Член 9 
Директорот на Фондот ги извршува заклучоците 

на управниот одбор на Фондот. 
Директорот може да запре извршување на зак -

лучок на управниот одбор на Фондот во поглед на 
употребата на средствата на Фондот за кој смета 
дека не е во согласност со закон или со програмата 
или плановите донесени од надлежните органи, но 
е должен за запирањето да го извести без одлагање 
Сојузниот извршен совет, ко ј ќе одлучи за работата. 

Член 10 
За вршење стручни и административни работи 

фондот има потребен број службеници, чи ј статус 
се определува со статутот н а Фондот. 
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Личните и материјалните расходи на Фондот 
одат на товар на неговите средства. 

III. Формирање и начин на употреба на средствата 
на Фондот 

Член 11 
Средствата на Фондот се формираат од: 
1) придонесот од средствата наменети за инвес-

тиции; 
2) придонесот од средствата за материјални рас-

ходи на општата порошувачка; 
3) придонесот од средствата за лични доходи на 

работниците; 
4) придонесот од данокот на доход; 
5) дотации на општествено-политичките заед-

ници; 
6) домашни и странски кредити и з-аеми;" 
7) ануитети по заемите дадени од средствата на 

Фондот и интересите на средствата на Фондот вло-
жени ка ј банките. 

Со сојузен закон можат да се утврдат и други 
извори на приходите на Фондот. 

Член 12 
Вкупниот износ на средствата на Фондот се 

утврдува со посебен сојузен закон врз основа на 
програмата за обнова и изгра,дба на Скопје, што ќе 
ја донесе Собранието на град Скопје. 

Со з-аконот од ставот 1 на овој член се опреде-
луваат обврзниците, основиците и нормите на при-
донесите од членот 11 став 1 точ. 1 до 4 на овој 
закон, како и времето за кое ќе се наплатуваат тие 
придонеси. 

До донесувањето на тој закон, со посебен соју-
зен закон ќе се определат за 1964 година обврзни-
ците. основиците и нормите на придонесите од чле-
нот 11 став 1 точ. 1 до 4 на овој закон. 

Член 13 
Средствата на Фондот од домашни и странски 

з-аеми се остваруваат од заемите што заради ф и -
нансирање на обновата и изградбата на Скопје ќе 
ги склучи федерацијата и од заемите што ќе ги 
склучи Фондот 

Сојузниот извршен совет определува кои сред-
ства од странски заеми склучени од страна на ф е -
дерацијата со целта од ставот 1 на овој член се 
внесуваат во Фондот. 

За склучување на заемите и кредитите од стра-
на на Фондот е потребно одобрение од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 14 
Од средствата на Фондот се врши Финансирање 

на обновата и изградбата на Скопје со давање на 
кредити и со давање на средства -без обврска за 
враќање. 

Вкупните износи од средствата на Фондот што 
ќе се употребат за давање кредити и за д-авање 
средства без обврска за враќање се утврдуваат, во 
рамките на вкупниот износ на средствата на Фон-
дот утврден со сојузниот закон од членот 12 став 1 
на овој закон, со додгорочниот план и со годишните 
планови за употреба на средствата на Фондот. 

Член 15 
Фондот врши кредитирање по пат на Фондовите 

и банките во Социјалистичка Република Македони-
ја, кои овие кредити ги даваат според соодветните 
прописи за кредитирањето. 

Упр-авниот одбор на Фондот може, во согласност 
со Сојузниот извршен совет, да определи поповолни 
услови за давање на овие кредити од vrловите оп-
ределени во прописите од ставот 1 на овој член. 

Член 16 
Средствата на Фондот што се даваат без обвр-

ка за враќ-ање. се даваат по пат на органите што ќе 
ги определи Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, по пат на Собр-анието на град 
Скопје и општинските собранија од подрачјето на 
град Скопје, кои, согласно со намените за кои се 
дадени тие средства, вршат распределба на тие 
средства на корисниците. 

Член 17 
Средств-ата на Фондот се уплатуваат непосредно 

во корист на неговата сметка. 
Сметката на Фондот се води ка ј Службата на 

општественото книговодство при Главната централа 
на Н-ародната банкѕ( на Југославија. 

Оваа банка врши банкарски работи во врска со 
средствата на Фондот. 

IV. Статут, планови и завршна сметка на Фондот 

Член 18 
Со статутот на Фондот поблиску се уредуваат 

особено организацијата и работењето на Фондот, 
пр-авата и должностите на управниот одбор и на 
директорот и надзорот над употребата на средствата 
на Фондот. 

Статутот на Фондот го потврдува Сојузната скуп-
штин-а. 

Член 19 
Со долгорочниот план и со годишните планови 

за употреба на средствата на Фондот се распределу-
ваат тие средства на одделни основни намени врз 
основа на програмата за обнова и изградба на Ско-
пје, и се утврдуваат општите услови и начинот на 
употребата на тие средствата. 

Плановите за употреба на средствата-на Фондот 
и се поднесуваат на согласност на Сојузната скуп-
штин-а. % 

Член 20 
За извршувањето на плановите за употреба на 

средствата на Фондот управниот одбор на Фондот 
донесува завршни сметки. 

Завршните сметки и се поднесуваат на согласност 
на Сојузната скупштина. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 21 
Средствата што се водат на сметката на Сојуз-

ниот одбор за помош и обнова на град Скопје се 
пренесуваат н-а Социјалистичка Република Македо-
нија. На Социјалистичка Република Македонија се 
пренесуваат и обврските што до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон ги презел овој одбор. 

На Социјалистичка Република Македонија и 
припаѓаат и средствата од помоштите и подароците 
што во идно ќе бидат добиени од земјата и стран-
ство за обнова и изградба на Скопје освен оние 
СРОДСТВО НА помо-шта што ќе му бидат посебно на-
мене-ти на Фондот. 

Со прописите на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се определува начинот на употребата и 
располагањето на средствата од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 22 
Средствата дадени на Социјалистичка Република 

Мат^донија во 1963 година од стопанските резерви 
на гћедерацијата за преградените од земјотресот во 
Скот'е се внесуваат во Фондот. 

Располагањето со средствата од ставот 1 на 
о-вој член извршено од страна на Стопанска банка 
на Социјалистичка Република Македонија согласно 
со сојузните прописи што важеле до влегувањето во 
сида на о-ној закон се смета како располагање из-
вр-шено во согласност со овој закон од страна на 
Фондот. 

Член 23 
До донесувањето на плановите за употреба на 

средствата на Фондот, управниот одбор на Фондот 
ќе располага со тие средства според привремената 
програма, што ја донесува во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 24 
Сојузниот извршен совет може да донесува по-

блиски прописи з-а спроведување на овој закон. 
Член 25 

Овој закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
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576. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПА ЗАКОНОТ ЗА НАРОД-

НИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА 
СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за народниот заем за 
обнова и изградба на Скопје, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
9 септември 1963 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 9 септември 1963 година. 

П. Р. бр. 5 
10 септември 1963 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И 

ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Се распишува народен заем за обнова и изградба 

на Скопје во износ од 30.ООО,ООО.ООО динари. 
Со одлука на Сојузниот извршен совет може врз 

основа на резултатот на запишувањето да се зголе-
ми вкупниот износ на заемот. 

Средствата остварени со заемот се внесуваат во 
Фондот за обнова и изградба на Скопје. 

Член 2 
Заем можат да запишуваат граѓани, општестве-

но-политички заедници и работни и други органи-
зации. 

Запишувањето на заемот е доброволно. 
Запишувањето на заемот почнува на 25 септем-

ври 1963 година и трае до 15 октомври 1963 година 
заклучно. 

Член 3 , 
Уплатата на запишаниот заем се врши при 

запишувањето — одеднаш или најмногу во шест 
месечни рати, почнувајќи од 1 октомври 1963 година 
до 10 март 1964 година. -

Работните организации можат да го уплатат за-
пишаниот заем до 31 март 1964 година. 

Стопанските и други работни организации што 
работат според прописите што важат за стопанските 
организации можат да ги користат за запишување 
на заемот само паричните средства на своите фон-
дови освен на резервниот фонд, а другите корисни-
ци на општествен имот — своите слободни парични 
средства. 

Член 4 
На запишаниот износ на заемот се издаваат об-

врзници. 
Обврзниците гласат на доносителот и се изда-

ваат во апоени од 1.000, 2.0Q0, 5.000, 10.000, 50 ООО, 
100.000, 500.000 и 1,000.000 динари. 

Формата и текстот на обврзниците ги пропи-
шува Сојузниот секретаријат за финансии. 

Член 5 
Обврзниците носат 6% интерес годишно, кој се 

плаќа наназад. 
Интересот започнува да тече од 1 јануари 1964 

година. 

Член 6 
Заемот ќе об исплати во рок од 7 години, сме-

тајќи од 1 јануари 1964 година, по пат на исплата 
на ануитети. 

Ануитетите стасуваат на 1 февруари сакоја 
година. 

Првиот ануитет стасува на 1 февруари 1965 го-
дина. 

За секој ануитет кон обврзницата се издава и 
купон. 

Член 7 
Износот потребен за исплата на ануитетите ќе 

се предвиди секоја година во сојузниот буџет. 
Емисионата и ануитетската служба во врска со 

овој заем ја врши Народната банка на Југославија. 

Член 8 
Правото на наплата на ануитетот застарува за 

5 години од денот на неговата стасаност. 

Член 9 
Се ослободуваат од сите даноци и такси испра-

вите и дејствијата во врска со исплатувањето на 
ануитетите, примањата по основот на ануитети и 
здобивањето со обврзници по основот на наследства 
и подароци. 

Член 10 
За организацијата и вршењето на работите во 

врска со запишувањето и уплатувањето на заемот 
се грижат сојузната и републичките4 комисии за 
запишување на народниот заем за обнова и изградба 
на Скопје. 

Сојузната комисија за запишување на народ-
ниот заем за обнова и изградба на Скопје ја фор-
мира Сојузниот извршен совет, а републичките ко-
мисии за запишување на народниот заем за обнова 
и изградба на Скопје — републичките извршни 
совети. 

Член 11 
Обврзниците на овој заем можат да се полагаат 

како гаранција по кредитите ка ј банките и ќе се 
примаат наместо готови пари на име кауција која 
се полага при јавните наддавања и во другите 
случаи во кои се бара полагање на гаранција во 
готови пари. 

Во случаите од ставот 1 на овој член обврзни-
ците се сметаат според нивната номинална вредност 
намалена за износот на исплатените ануитети до 
денот на полагањето. 

Член 12 
Уништените или исчезнатите обврзници на овој 

заем не можат да се поништз^ваат по судски пат. 

Член 13 
Заем можат да запишуваат и странски физички 

и правни лица. 
Заемот што ќе го уплатат лицата од ставот 1 на 

овој член во странски средства за плаќање, ќе се 
исплати заедно со интерес, во исти странски сред-
ства за плаќање или во динари, а според барањето 
на запишувачот на заемот. 

Се овластува Сојузниот секретаријат за финан-
сии да до-несе пра.вилник за запишувањето, уплатата 
и отплатата на заемот за лицата од ставот 1 на овој 
член. 

Член 14 
С:иузниот секретаријат за финансии донесува, 

по потреба, поблиски ПРОПИСИ за запишувањето, 
уплатувањето и отплатувањето на народниот заем 
според овој закон. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила со денот на.објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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. 577. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА 

НА СКОПЈЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за придонесите за Фон-
дот за обнова и изградба на Скопје за 1964 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 9 септември 1963 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 
година. 

(П. Р. бр. 6 
10 септември 1963 година 

Белград 

(Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ. ЗА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И 

ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ЗА 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат согласно со членот 

12 став 3 од Законот за Фондот за обнова и изградба 
на Скопје обврзниците, основиците и нормите на 
придонесите за 1964 година за Фондот за обнова и 
изградба на Скопје (во понатамошниот текст: Фон-
дот), и тоа: придонесот од средствата наменети за 
инвестиции, придонесот од средствата за матери-
јални расходи на општата потрошувачка, придоне-
сот од средствата за лични доходи на работниците 
и придонесот од данокот на доход. 

Член 2 
Придонесот за Фондот од средствата наменети 

за инвестиции го плаќаат сите корисници на оп-
штествен имот по нормата од 2%, и тоа: 

1) стопанските и други работни организации 
што работат според прописите што важат за сто-
панските организации — од износот на средствата 
на чистиот приход што со распределбата според 
завршната сметка за 1963 година ќе се издвојат за 
деловниот фонд и за фондот на заедничката потро-
шувачка, откако ќе се одбијат придонесите за оп-
штествените инвестициони фондови; 

2) општествените инвестициони фондови — од 
остварениот прилив на средствата во 1964 година; 

3) другите корисници на општествен имот — од 
износот на средствата наменети за инвестиции што 
ќе ги остварат во 1964 година. 

Придонесот од овој член паѓа на товар на ко-
рисниците на општествен имот чии средства се вло-
жуваат во инвестициите. 

Овој придонес не се плаќа на средствата за ин-
вестиции што се даваат од банкарските средства. 

Член 3 
Придонесот од средствата за материјални расхо-

ди на општата потрошувачка го плаќаат државните 
органи и општествените организации, како и устано-
вите и другите корисници на општествен имот што 
не работат според прописите што важат за стопан-
ските^ организации — по нормата од 2% од износите 
што ќе ги потрошат во 1964 година за материјални 
расходи, освен расходите за инвестиции — за кои 
придонесот се плаќа според членот 2 од овој закон. 

придонесот од ставот 1 на овој член не се пла-
ќа на материјалните расходи предвидени во сојуз-
ниот буџет за потребите на Југословенската народна 
армија. 

Придонесот од ставот 1 на овој член ги товари 
средствата на корисниците на општествен имот од 
кои се извршени материјалните расходи. 

Член 4 
Придонесот од средствата за лични доходи на 

работниците го плаќаат корисниците на општествен 
имот по нормата од 1% на бруто износот на секоја 
исплата за 1964 година на која се пресметува и пла-
ќа придонесот за буџетите од личниот доход. 

Придонесот од ставот 1 на овој член ги товари 
средствата на корисниците на општествен имот од 
кои се исплатуваат личните доходи. 

Член 5 
Придонесот од данокот на доход го плаќаат оп-

штествено-политичките заедници по нормата од 2% 
пресметана врз основицата на која се обложува да-
нокот на доход на индивидуалните земјоделски 
производители и на граѓаните што вршат занает-
чиска, услужна или друга слична дејност заради 
здобивање со доход. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за финансии ќе донесе 

поблиски прописи за начинот на утврдувањето на 
основицата за плаќање на придонесите, за начинот 
на пресметувањето и за роковите за уплатување на 
придонесите според овој закон, и за тоа . што во 
смисла на членот 3 од овој закон се смета како 
материјални расходи не општата потрошувачка на 
кои се плаќа придонес. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

578. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-
НОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРА-
ШАЊА ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за посебното регулира-
ње на определените прашања од областа на работ-
ните односи на подрачјето на град Скопје, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 9 септември 1963 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 9 септември 1963 година. 

П. Р. бр. 7 
10 септември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
1Претсед'ател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНОТО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИТЕ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ 
ОДНОСИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Со закон на Социјалистичка Република Маке-

. дони ја можат, доколку тоа го бараат посебни окол-
ности предизвикани со земјотресот во Скопје, на по-
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себен начин де се регулираат определени п р а ш а њ а 
во поглед на начинот на засновањето и престанокот 
на работниот однос и органите што одлучуваат за тоа, 
распоредувањето на работни места во иста работна 
организација, државен орган или друга организација, 
доделувањето на работа од една во друга работна 
организација, државен орган или друга организа-
ција и утврдувањето на личните доходи во случа ј 
на распоредување на друго работно место или до-
делување на работа, како и во поглед на надомес-
токот за време на привремена безработност. Со тој 
закон можат овие прашања да се регулираат на друг 
начин отколку што е тоа пропишано со Законот за 
работните односи и со другите сојузни прописи. 

Со законот од ставот 1 на овој член ќе се опре-
дели рокот за в а ж е њ е на тој закон. Овој рок не 
може да биде подолг од една година од влегување-
то во сила на тој закон. 

580. 

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 1 точка 7 и членот 2 став 1 точка 4 од Уред-
бата за определување на сојузните матични управни 
органи за прашањата на стручното оспособување на 
кадрите („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 29/59 и 8/60), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за буџет 
и организација на управата, Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА (ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА 
СПРЕМА и СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА РАДИО-ТЕЛЕГРАФСКАТА СЛУЖБА 

Член 2 
Повреди, душевно оболение односно смрт н а 

лице во редовен работен однос и на други лица 
осигурени по основот на социјалното осигурување 
на работниците што настапиле како последица на 
земјотресот во Скопје ќе се сметаат како случаи 
предизвикани со несреќа на работа во поглед на 
остварувањето на соодветните права според в а ж е ч -
ките прописи од социјалното осигурување. 

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

вањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

579, 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија , Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Сојузниот собор 
од 9 септември 1963 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 9 септември 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на ф е -
дерацијата што се формираат согласно со точката 
5 од главата XVI на Сојузниот општествен план за 
1963 година, му се доделува: 

1) на Фондот за обнова и изградба на Скопје 
- износ од 30.000 милиони динари, кој ќе се ко-
ристи според одредбите од Законот за Фондот за 
обнова и изградба на Скопје; 

2) на Сојузниот буџет за 1963 година — износ 
од 1.000 милиони динари, заради надоместок на 
средствата што се дадени како прва помош од ф е д е -
рацијата на Социјалистичка Република Македонија 
за постраданите од земјотресот во Скопје. 

2. (Поблиски прописи за применување на оваа 
одлука ќе донесе, по потреба, Сојузниот извршен 
совет. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр, 24/1 
10 септември 1963 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
ћа Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 
,Осман Карабеговиќ, с. p.: 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема и струч-

ните испити на службениците на радио-телеграф-
ската служба („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 47/60 
и 42/61) членот 21 се менува и гласи: 

„Приправниците и службениците во звања од 
радио-телеграфска струка на сојузниот орган на 
управата полагаат стручен испит пред испитната 
комисија што ја формира Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски, во согласност со Сојузниот секре-
таријат за буџет и организација на управата. 

Приправниците и службениците во звања од 
радио-телеграфската струка на републички, око-
лиски или општински орган на управата полагаат 
стручен испит пред испитната комисија ш т о ' ј а ф о р -
мира републичкиот секретаријат за сообраќај, во 
согласност со републичкиот секретаријат за буџет 
и организација на управата." 

Член 2 
Во членот 22 став 1 првата реченица се менува 

и гласи: 
„Испитната комисија се состои од претседател 

и два члена, кои во исто време се и испитувачи." 

Член 3 
Членот 35 се менува и гласи: 
„Посебниот испит за унапредување во повисок 

платен разред се полага пред испитната комисија од 
членот 21 на овој правилник. 

Членовите на оваа комисија не можат да имаат 
звање од пониска група од групата на звањето на 
службеникот што го полага испитот." 

Член 4 
Во членот 45 првата реченица се менува и гласи: 
„Комисијата за полагање на посебниот испит за 

признавање средна стручна спрема ја формира со-
јузниот односно републичкиот секретаријат за буџет 
и организација на управата, на предлог од сојузниот 
односно републичкиот секретаријат за сообраќај, а 
комисијата за полагање на посебниот испит за при-
знавање виша стручна спрема — Сојузниот секре-
таријат за буџет и организација на управата, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр . 1839 
20 август 1963 година -

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Марин Цетиниќ, с. р. 
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581 . 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот 5а југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр 16/60 и 30/ 62), Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

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

Рамно леано стакло-сурово, браз-
десто и орнамент стакло — — — JUS В.Е1.050 

Рамно армирано стакло — — — JUS В.El.080 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 17-5946 
28 август 1963 година 

Белград 

Директор 
^ на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

582. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

АНОРГАНСКИ СОЛИ 

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

Натриумсулфит, безводен, тех-
нички - - - - - - - - J U S Н.В 1.042 

Натриумсулфит, кристален, тех-
нички - - - - - - - - J U S Н.В1.043 

Натриумсулфид, технички — — J U S Н.В 1.047 
Хромна стипса, техничка — — J U S Н.В1.050 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр 08-5985 
29 август 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОРВЕШКА 

I 
Се отповикува 
Душан Благо јевиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Норвешка. 

II 
Се назначува 
Стана Томановиќ , досегашен ополномоштен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извореден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Норвешка. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 20 
15 август 1963 година 

Белград 

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

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА Н А З Н А -
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ШВАЈЦАРИЈА 

I 
Се отповикува 
др Оловен Смодлака од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Ш в а ј ц а р и ј а . 

II 
Се назначува 
Мара Радиќ, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Ш в а ј ц а р и ј а . 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
t 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
28 август 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ и ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ ЛИК А 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАЛИ 

Се отповикува 
Војо Даковиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Мали. 

И 
Се назначува 
Драгомир петровиќ, досегашен ополномоштен 

министер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Мали. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
30 август 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА. 

Р. бр. 2 
4 септември 1963 година 

Белград 

Врз основа на точката 11 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-

НИОТ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКАТА 

За помошник на генералниот секретар на Прет-
седателот на Републиката се назначува Мило Јови-
ќевиќ, во ранг на државен потсекретар. 

Р. бр. 5 
4 септември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 11 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
(Претседателот на Републиката, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПРОТОКО-
ЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Се разрешува од должноста ш е ф па Протоколот 
на Претседателот на Републиката Далибор Солдатиќ. 
поради одење на друга должност. 

Р. бр. 3 
4 септември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на членот 403 од Законот за јавните 
службеници и точка 11 од Одлуката за основањето и 
работата на Генералниот секретаријат на Претседа-
телот на Републиката, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА (ПРОТОКОЛОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За ш е ф на Протоколот на Претседателот на 
Републиката во звање на амбасадор се назначува 

Словен Смодлака, досегашен амбасадор во Д р ж а в -
ниот секретаријат за надворешни работи на СФРЈ . 

Р. бр. 4 
септември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА" 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За генерален секретар на (Претседателот на Ре -
публиката се назначува Богдан Црнобрња, во ранг 
на сојузен секретар. 

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

O A СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
Н А НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 20 од 24 ма ј 1963 година обја-
вува: 

Упатство за обрасците за вршење на одделни 
дејства според Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
ни ја : 

Упатство за обрасците за вршење на одделни 
дејства според Законот за избор на одборници на 
општинските и околиските собранија. 
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Во бројот 21 од 5 јуни 1963 година објавува: 
Решение за давање согласност на Одлуката за 

стопите на основните придонеси за инвалидско и 
пензиско осигурување и стопата на придонесот за 
додаток на деца; 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
стопите на додајните придонеси за инвалидско оси-
гурување; 

Наредба за задолжително преземање заштитни 
мерки против лигавката и шапот во стопанските 
организации и установите; 

Наредба за убивање на животни заразени или 
сомнителни на зараза од лигавка и шап; 

Одлука за стопите на основните придонеси за 
инв-алидско и пензиско осигурување и стопата на 
придонесот за додаток на деца; 

Одлука за стопите на додајните придонеси за 
инвалидско осигурување; 

Одлука за пренос на работите и обврските на 
Републичкиот завод за социјално осигурување на 
Републичка заедница за социјално осигурување и на 
Републички завод за социјално осигурување; 

Одлука за спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување; 

Одлука за финансиски план на Фондот за за-
должително здравствено реосигурување за 1963 го-
дина; 

Одлука за усвојување на завршната сметка н-а 
Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот 
завод за социјално осигурување за 1962 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за задолжително здравствено реосигурување 
за 1962 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Републичкиот фонд за превентивна здравствена за-
штита за 1962 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за одделна намена при Републичкиот завод 
за социјално осигурување за 1962 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за здравствена изградба при Републичкиот 
завод за социјално осигурување за 1962 година; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување на земјоделците; 

Тарифа на премиите за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделците; 

Одлука за финансиски план на Фондот за за-
должително здравствено реосигурување на земјо-
делците за 1963 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за задолжително здравствено реосигурува-
ње на земјоделските производители за 1962 година; 

Објава на кандидати за пратеници на Репуб-
личкиот собор на Собранието на СРМ. 

Во бројот 22 од 12 јуни 1963 година објавува: 
Одлука за определување намената, условите и 

начинот под кои ќе се даваат кредити од Републич-
киот инвестиционен фонд; 

Одлука за дополнување на Одлуката за усло-
вите и начинот под кои ќе се даваат кредити од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
наменети за индустрија и рударство; 

Одлука за финансирање на стопанските комори 
на СР Македонија во 1963 година; 

Одлука за зголемување платите на јавните слу-
жбеници на републичките органи и установи; 

Одлука -за разрешување и именување претседа-
тел и членови на Одборот за општествен план на 
Извршниот совет; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Одборот за општи стопански прашања на Из-
вршниот совет; 

Решение за разрешување на секретарот на Сто-
панската комора на СРМ, разрешување и имену-
вање помошници секретари и други функционери 
во републичките органи на управата; 

Решение за образување на Комисија за подгот-
вување на материјали потребни за усогласување на 
републичките прописи со Уставот; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Управниот одбор на Претпријатието во из-
градба „Рудници и железарница Скопје" — Скопје; 

Упатство за спроведување на Уредбата за утврду-
вање границите на шумите во општествена сопстве-
ност; 

Заклучок за поблиските услови под кои Сто-
панската банка на СРМ во 1963 година ќе одобрува 
кредити по пат на непосредна спогодба од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд и По-
себниот фонд за инвестиции во земјоделството; 

Заклучок за условите под кои Стопанската бан-
ка на СР Македонија по пат на непосредна сп-о-
годба ќе дава инвестициони кредити за реконструк-
ции во области на индустријата и рударството од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
предвидени со Општествениот план на HP Маке-
донија за 1963 година. 

Во бројот 23 од 19 јуни 1963 година објавува: 
Решение за разрешување и именување претсе-

дател на Републичката комисија за признавање пра-
во на пензија според член 73 став 2 од Законот 
за пензиското осигурување; 

Решение за разрешување и именување член на 
Административната комисија на Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Стопанската банка на СРМ. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна' 

575. Указ за прогласување на Законот за Фон-
дот за обнова и изградба на Скопје — — 803 
Закон за Фондот за обнова и изградба 
на Скопје - - - - - - - - 803 

576. Указ за прогласување на Законот за на-
родниот заем за обнова и изградба на 
Скопје - - - - - - - 805 
Закон за народниот заем за обнова и из-
градба на Скопје — — — — — — 805 

577. Указ за прогласување на Законот за при-
донесите за Фондот за обнова и изградба 
на Скопје за 1964 година — — — — 806 
Закон за придонесите за Фондот за об-
нова и изградба на Скопје за 1964 година 806 

578. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање на определените пра-
шања од областа на работните односи на 
подрачјето на град Скопје — — — — 806 
Закон за посебно регулирање на опреде-
лените прашања од областа на работните 
односи на подрачјето на град Скопје — 806 

579. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 807 

580. Правилник за измени на (Правилникот за 
стручната спрема и стручните испити на 
слу,бениците на радио-телеграфската 
служба — — — — — — — — — 807 

581. Решение за југословенските стандарди од 
"областа на градежните материјали — — 808 

582. Решение за југословенските стандарди за 
аноргански соли — — - - — — — — 808 
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