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380. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАН-

СКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за стопанско-планските мерки во 
1965 година, што го усвои Сојузната скупштина на 
заедничката седница на Сојузниот собор и Стопан-
скиот собор од 14 април 1965 година. 

П. Р. бр. 302 
15 април 1965 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

потпретседател, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ "МЕРКИ ВО 1965 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планските мерки во 

1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65 "и 
15/65) во членот 9 став 1 точка I во одредбата 1 под 
1 износот: „16.200" се заменува со износот: „15.350". 

Одредбата 1 под 2 се менува и гласи: 
„(2) за работите на изградбата на објектите 

на долниот строј на делницата Прибој—При-
епоље и за продолжување на започнатите 
работи на изградбата на клучните објекти 
на железничката пруга Белград—Бар — — 3 450 
од тоа: 

а) на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Србија — — — — — — 2 850 

б) на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора - - - — — 600". 

Член 2 
По членот 25 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 25а 
Од приходите што им припаѓаат на општестве-

но-политичките заедници според Основниот закон 

за финансирање на општествено-политичките за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64), по-
крај издвојувањето во резервниот фонд по стопата 
предвидена во членот 95 став 1 на тој закон, оп-
штествено-политичките заедници во 1965 година ќе 
вршат дополнително издвојување во својот резер-
вен фонд по стопа од 5% од приходите остварени 
по 31 март 1965 година. 

Дополнително издвојување по стопа од 5% оп-
штествено-политичките заедници нема да вршат: 

1) од делот на приходите што на име дополни-
телни средства ќе го примат од средствата на фе-
дерацијата; 

2) од делот на приходите што како дополни-
телни средства им го даваат на други општестве-
но-политички заедници. 

Член 256 
Средствата на дополнителното издвојување во 

резервниот фонд според одредбата на членот 25а 
став 1 од овој закон не можат да се користат во 
1965 година. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, републичкото собрание може да определи 
средствата на /дополнителното издвојување во ре-
зервниот фонд на општествено-политичките заед-
ници по стопа од 5% да се пренесат во корист на 
буџетите на тие заедници и да се користат за на-
мените предвидени во буџетот, но најмногу до ви-
сочина од 200/о од вкупните средства на дополни-
телното издвојување од приходите на општествено-
политичките заедници на територијата на репуб-
ликата. 

Средствата на дополнителното издвојување во 
резервните фондови на Социјалистичка Република 
Хрватска и Социјалистичка Република Словенија 
и на соодветните околии и општини можат да се 
трошат во 1965 година за отстранување на после-
диците од поплави на подрачјата поплавени во 
октомври 1964 година." 

Член 3 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Одредбите од членот 29 став 1 на овој закон 

нема да се применуваат: 
1) на исплатите на инвестиции што инвестито-

рите ги вршат од средствата на својот деловен 
фонд и амортизацијата; 

2) на исплатите за инвестиции што инвестито-
рот ги врши од средствата на месниот самопридонес 
на граѓаните; 

3) на исплатите за инвестиции што се финан-
сирани од странски заеми, а се завршени до 30 
септември 1964 година." 

Член 4 
Одредбите на чл. 1 и 3 од овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1965 година, а одредбите 
на членот 2 — од 1 април 1965 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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381. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕПОНИ-
РАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за депонирање гарантни 
износи за инвестиции во основни средства, што го 
усвои Сојузната скупштина на заедничката сед-
ница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 
14 април 1965 година. 

П. Р. бр. 303 
15 април 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА ИН-

ВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Ако корисниците на општествен имот вршат 

инвестициони вложувања во основни средства 
(инвестициони работи и набавки на опрема по по-
рачка), тие се должни пред да добијат одобрение 
за изградба да положат на посебна сметка кај бан7 
ката гарантен износ за обезбедување на исплатата 
на трошоците на инвестиционата изградба што ги 
надминуваат трошоците предвидени во инвестицио-
ната програма (во понатамошниот текст: гарантен 
износ). 

Ако за инвестиционите вложувања не е про-
пишано прибавување одобрение за изградба, га-
рантниот износ се полага кај банката пред потпи-
шувањето на договорот за кредит 

Ако финансирањето на инвестиционите работи 
се врши од сопствени средства, а не е пропишано 
прибавувањето одобрение за изградба, гарантниот 
износ се полага кај банката пред почетокот на инве-
стиционите работи 

Член 2 
Гарантниот износ се утврдува во процент од 

вкупниот износ на инвестиционите вложувања во 
основни средства, утврден во инвестиционата прог-
рама 

Ако инвеститорот не е должен да изработи 
инвестициона програма, гарантниот износ се утвр-
дува според претсметката на трошоците на инве-
стиционите вложувања во основни средства, која 
се поднесува кон барањето за добивање одобрение 
за изградба односно според износот од договорот 
за набавка на опрема. 

Член 3 
Гарантниот износ се пресметува по стопа од 

10%. 

Член 4 
Гарантниот износ се полага кај банката со ко-

ја корисникот на општествен имот склучил дого-
вор за кредит, а ако во кредитирањето учествуваат 
повеќе банки гарантниот износ се полага ка ј бан-
ката што тие спогодбено ќе ја определат. 

АКО финансирањето на инвестиционите вло-
жувања се врши исклучиво од сопствени средства, 

гарантниот износ се полага ка ј банката со која 
корисникот на општествен имот склучил договор 
за деловна соработка. 

Член 5 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

на корисниците на општествен имот кои пред де-
нот на влегувањето во сила на овој закон добиле 
одобрение за изградба или започнале со изведу-
вање на инвестиционите работи, ако до тој ден не 
се завршени инвестиционите работи. 

Корисниците на општествен имот од ставот 1 
на овој член полагаат гарантен износ за остатокот 
на претсметковната вредност на инвестиционата 
програма според состојбата на неизвршените ра-
боти на 1 јануари 1965 година. 

Член 6 
По исклучок од одредбата на членот 1 од овој 

закон, корисниците на општествен имот што гра-
дат инвестиционен објект кој според претсметката 
на трошоците утврдени во инвестиционата програ-
ма ја надминува вредноста од 10 милијарди динари, 
можат гарантниот износ да го полагаат годишно 
— според износот на годишните транши. 

Член 7 
Корисниците на општествен имот од чл. 5 и 6 

на овој закон го полагаат гарантниот износ нај-
доцна при исплатувањето на одделни ситуации и 
во сразмера со тие исплати. 

Член 8 
Непотрошениот дел од гарантниот износ бан-

ката му го враќа на инвеститорот по донесувањето 
на решение дека изградениот инвестиционен објект 
може да се користи односно дека може да се пуш-
ти во погон (член 32 од Основниот закон за изград-
бата на инвестиционите објекти), односно врз ос-
нова на потврда од испорачувачот на опремата дека 
побарувањето според договорот за изработка на 
опрема му е намирено. 

Член 9 
Поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон ќе донесе, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

382. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-
БА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за употреба на сред-
ствата на работните организации во 1965 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на заедничката 
седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор 
од 14 април 1965 година. 

П. Р. бр. 304 
15 април 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Работните организации можат во 1965 година 

да користат за вложување во основни средства 
најмногу 80% од средствата што според важечките 
прописи можат да ги користат за инвестиции во 
стопанството, и тоа од средствата од поранешните 
години според состојбата на тие средства на 31 
декември 1964 година, како и од средствата што 
ќе ги остварат во 1965 година. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се одне-
сува и на средствата употребени за инвестициони 
вложувања од 1 јануари 1965 година до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, освен ако во 
тоа меѓувреме инвестициониот објект не е во це-
лост завршен т.е. ако може да се пушти во погон. 

Одредбите на ст. 1 и 2 на овој член се одне-
суваат и на инвестиционите вложувања што се 
вршат во сопствена режија. 

Член 2 
Одредбите од членот 1 на овој закон нема да 

се применуваат: 
1) на инвестиционите вложувања кои според 

инвестиционите програми односно според прет-
сметките на работите не го надминуваат износот 
од 10,000.000 динари; 

2) на средствата на банките од кои се врши 
кредитирање на инвестициите, освен ако банките 
самите се инвеститори; 

3) на средствата на инвеститорите наменети за 
инвестиции што служат за исплатување на инве-
стиционата опрема набавена во странство, ако е 
договорот за испорачување на опремата склучен 
со странски испорачувач до денот на влегувањето 
во сила на овој закон; 

4) на средствата на работните организации што 
не користат краткорочни кредити кај банките. 

Работните организации од точката 4 на овој 
член што користат краткорочен кредит кај банките 
во износ помал од износот на своите средства што 
не можат да го користат според одредбите на чле-
нот 1 од овој закон, можат да ја користат и оваа 
разлика на своите средства — за вложување во 
основни средства. 

Член 3 
Износот од 20% од средствата на работните ор-

ганизации кој во смисла на членот 1 од овој за-
кон не може да се користи за вложување во ос-
новни средства во 1965 година, не може во таа 
година да се орочува ка ј банките. 

Член 4 
Инвеститорот може, спогодбено со изведувачот 

на работите, да го намали договорениот обем на 
инвестиционата изградба за 1965 година сразмерно 
со износот на средствата кој, според членот 1 од овој 
закон, не може да го користи во 1965 година, ако 
нема слободни средства што преостанале по извр-
шеното ограничување во смисла на членот 1 од 
овој закон. 

Член 5 
Поблиски прописи за спроведување на овој 

закон ќе донесе, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

Член в 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

383. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ДА СЕ 0 -
ПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ЗА 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДО-
ВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 

1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
до која можат да се определат стопите на придо-
несите и за користењето на средствата на фондо-
вите на социјалното осигурување во 1965 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на заедничката 
седница на СОЈУЗНИОТ собор и Стопанскиот собор 
од 14 април 1965 година. 

П. Р. бр. 305 
15 април 1965 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
потпретседател, 

Александар Ранковиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ 
ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Стопите на основните придонеси за сите гран-

ки на социјалното осигурување, заедно со придо-
несите за додаток на деца, што ќе бидат опреде-
лени со новите одлуки донесени врз основа на чле-
нот 87 став 2, членот 128г став 3 и членот 202 став 
1 од Законот за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ"', бр. 22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), ќе се определат за периодот од 1 јули до 
31 декември 1965 година вкупно најмногу до 22,5%, 
пресметано на бруто-износот на личните доходи на 
работниците. 

Придонесите од ставот 1 на овој член се прес-
метуваат и се плаќаат од личните доходи на ра-
ботниците. 

Член 2 
Одлуките од членот 1 на овој з^кон надлеж-

ните органи се должни да ги донесат до 30 јуни 
1965 година. До тој ден придонесите од членот 1 
на овој закон ќе се пресметуваат по стопите утвр-
дени според одредбите на Законот за привремено 
продолжување на важењето на стопите на придо-
несите за социјално осигурување определени за 
1934 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/65), 
и тоа до височина од 22% — од личните доходи на 
работниците, а над тој процент — најмногу до 2,5% 
— од средствата од кои се исплатуваат личните 
доходи. 

Член 3 
Расположивите средства на фондовите на 

здравственото осигурување во 1965 година ќе се 
користат првенствено за отплатување на кредитите 
дадени на заводите за социјално осигурување за 
покривање на кусоците настанати од работењето 
на здравственото осигурување, врз основа на Од-
луката за покривање на непокриените кусоци 
во фондовите на заводите за социјално осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62), и тоа 
без оглед на договорените рокови за враќање. 
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Расположивите средства што ќе преостанат по 
намирувањето на обврските во смисла' на ставот 
1 од овој член, можат да се користат за целите 
предвидени во членот 112а од Законот за органи-
зацијата и финансирањето на социјалното осигу-
рување, со тоа што за целите од ставот 1 на тој 
член можат да се користат најмногу 75% од овие 
средства. Ова важи согласно и за расположивите 
средства од резервата на фондовите на здравстве-
ното осигурување доколку резервата ја надминува 
задолжителната височина, како и за средствата 
што се остваруваат од приходите во 1965 година 
доколку тие средства ги надминуваат обврските 
на фондовите. 

Расположивите средства што не се користат 
во смисла на ставот 2 од овој члер можат да се 
користат само за вложувања во депозити ка ј бан-
ката, и тоа со рок за враќање до крајот на 1965 
година. 

Член 4 
Расположивите средства од фондовите и резер-

вите на пензиското и инвалидското осигурување 
во 1965 година по исклучок нема да се користат 
според членот 135 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување. Овие 
средства, доколку не се потребни за извршување 
на законските обврски за исплата на пензиите во 
1965 година, ќе се користат првенствено за отпла-
тување на кредитите одобрени на заводите за со-
цијално осигурување врз основа на одлуката на-
ведена во членот 3 од овој закон за покривање на 
кусоците настанати од работењето на пензиското 
и инвалидското осигурување, без оглед на дого^ 
ворените рокови зд враќање. 

Расположивите средства од фондовите и резер-
вите на пензиското и инвалидското осигурување 
по намирувањето на обврските од ставот 1 на 
овој член ќе се користат во 1965 година само за 
вложување во депозити кај банката, и тоа со рок 
за враќање до крајот на 1965 година. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
применуваат согласно и на расположивите сред-
ства на фондовите за додаток на деца и нивните 
резерви. 

Член 5 
Одредбите од чл. 3 и 4 на овој закон ќе се 

применуваат и на расположивите средства на фон-
довите и резервите утврдени со завршните сметки 
на фондовите на заедницата на социјалното оси-
гурување за 1964 година, без оглед на тоа дали 
распоредот на тие средства заради нивно кори-
стење е веќе извршен. 

Член 6 
Како расположиви средства, во смисла на чл. 

3 до 5 од овој закон, се подразбираат слободните 
средства на фондовите и резервите што до 1 април 
1965 година не се депонирани како средства орочени 
според важечките прописи односно ангажирани со 
договори склучени до тој ден. 

Член 7 
Ако поради применување на одредбата на чле-

нот 1 став 1 од овој закон средствата на фондовите 
ка ј одделни заедници не би биле доволни за по-
кривање на нивните законски обврски, потребните 
дополнителни средства ќе се обезбедат со посебен 
кредит, кој банките, по исклучок од одредбата на 
членот 44 став 4 од Законот за стопанско-план-
ските мерки во 1965 година, се должни да го дадат 
со рок за враќање до крајот на 1966 година. 

Член В 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

384. 
Врз основа на членот 29 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен сове^ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/65), Законодавно-правната коми-
сија на Сојузната скупштина на својата седница 
од 1 април 1965 година го утврди долу изложениот 
пречистен текст на Законот за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет. 

Пречистениот текст на Законот за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет го 
опфаќа Законот за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63) и неговите измени и дополненија објавени 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65, во кои е 
означено времето на влегувањето во сила на тој 
закон и на неговите измени и дополненија. 

АС бр. 178 
5 април 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Јово Угрчиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
(пречистен текст) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Сојузниот извршен совет, како орган на Сојуз-
ната скупштина, врши политичко-извршни работи 
од надлежноста на федерацијата определени со Ус-
тавот и со сојузни закони и одлучува за тие рабо-
ти на начинот утврден со овој закон. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет се грижи за извршу-

вањето на сојузните закони, општествениот план 
на Југославија, сојузниот буџет и другите акти на 
Сојузната скупштина и за спроведувањето на по-
литиката на Скупштината, и за таа цел презема 
иницијативи, донесува прописи и презема мерки за 
кои е овластен, се грижи за подготвувањето на на-
црти на закони и други акти врз основа на заклу-
чоците на Скупштината и ги утврдува предлозите 
на закони и други акти што тој и ги поднесува на 
Скупштината, ја координира работата на сојузните 
органи на управата во поглед на политиката на из-
вршувањето на сојузните закони и другите општи 
акти на Скупштината и на своите акти, врши со 
закон определени права и должности на надзор над 
работата на сојузните органи на управата, како и 
други работи определени со Уставот и со сојузен 
закон. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет соработува со репуб-

личките извршни совети во прашањата од заеднич-
ки интерес. 

Советот обезбедува соработка и со општествено-
политичките организации, здруженијата на работ-
ните организацији и со други организации во пра-
шањата од заеднички интерес и при одлучувањето 
за тие прашања ги зема во разгледување нивните 
мислења и предлози. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет одлучува за работите 

од својата надлежност на седници. 
Член 5 

Сојузниот извршен совет ја известува јавнос-
та за своите одлуки, заклучоци и ставови по пра-
шањата што ги претресува и за својата работа во-
општо, преку печатот и други средства за инфор-
мации, како и со објавување на постојани или по-
времени публикации и други материјали од интерес 
за јавноста, 1 
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Советот обезбедува услови за запознавање на 
претставниците на печатот и другите видови ин-
формации со своите одлуки, заклучоци и ставови 
по прашањата што ги претресува и со својата ра-
бота воопшто. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет, во согласност со од-

редбите од овој закон, ја утврдува својата вна-
трешна организација, начинот на работата и орга-
низацијата и делокругот на службите што вршат 
работи за потребите на Советот. 

2. СОСТАВ И ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 
Член 7 

Сојузниот извршен совет го сочинуваат прет-
седател и најмалку десет членови, што од редот 
на сојузните пратеници ги избира Сојузниот со-
бор на Сојузната спуштина, водејќи сметка за на-
ционалниот состав. 

Според положбата членови на Сојузниот из-
вршен совет се претседателите на републичките 
извршни совети, сојузните државни секретари, со-
јузните секретари и другите функционери за кои 
со закон ќе се определи тоа или при нивното име-
ћување. 

Со одлуката за избор на Сојузниот извршен 
совет СОЈУЗНИОТ собор го утврдува и бројот на чле-
новите на Советот. На предлог од претседателот 
на Советот Сојузниот собор може да го зголеми 
или намали бројот на членовите на тој Совет. 

Член 8 
Претседателот на Сојузниот извршен совет се 

избира на предлог од Претседателот на Република-
та, од редовите на членовите на Сојузниот собор. 

Претседателот и членовите на СОЈУЗНИОТ извр-
шен совет Сојузниот собор ги избира на предлог 
од пратеникот што го предложил Претседателот на 
Републиката за претседател на Сојузниот извр-
шен совет и врз основа на мислење од Комисијата 
на Сојузната скупштина за избори и именувања. 

Член 9 
Претседателот, и членовите на Сојузниот извр-

шен совет се избираат на време од четири години. 
Сојузниот собор може да го разреши Сојузниот 

извршен совет во целина или одделен негов член 
и пред истекот на овој рок. 

Членовите на Советот по положбата престану-
ваат да бидат членови на Советот кога ќе им пре-
стане функцијата врз основа на која станале чле-
нови на Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот собор може на местото на членовите 
на Сојузниот извршен совет на кои им престанал 
мандатот на сојузен пратеник да избере нови чле-
нови. 

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Член 10 
Претседателот на Сојузниот извршен совет го 

претставува Советот, се грижи за спроведувањето 
на заклучоците и за остварувањето на политиката 
на Советот. 

Претседателот на Советот претседава на седни-
ците на Советот, го утврдува предлогот на дневниот 
ред на седниците на Советот, се грижи за организи-
рањето на работите во врска со работата на Сове-
тот и ја усогласува работата во Советот. 

Претседателот на Советот Ја координира рабо-
тата на сојузните органи на управата заради спро-
ведување на општата политика во согласност со 
начелните ставови на Советот. 

Претседателот на Советот ги потпишува про-
писите и други акти на Советот. 

Член И 
Сојузниот извршен совет има еден или пове-

ќе потпретседатели. 

Претседателот на Советот во случај на отсу-
тност или спреченост го заменува потпретседателот? 
на Советот што ќе го определи Советот. 

Претседателот на Советот може да ги овласти 
потпретседателите на Советот да го заменуват во 
определени работи за кои е овластен тој. 

Член 12 " 
Членовите на Сојузниот извршен совет има-

ат право и должност, во согласност со одредбите 
од овој закон, да учествуваат во претресувањето и 
одлучувањето на седниците на Советот. 

Членовите на Советот имаат право да му пред-
лагаат на Советот донесување на прописи и дру-
ги акти и мерки по кои одлучува Советот, како и 
да предлагаат измени и дополненија на нацрти на 
тие прописи и други акти. 

Членовите на Советот имаат право да му пре-
длагаат на Советот и претресување на други пра-
шања од надлежноста на Советот и заземање ста-
вови по тие прашања. 

Членовите на Советот според положбата имаат 
право да му поднесуваат на Советот свое мислење 
и предлози и за прашања што се на дневен ред 
на седница на Советот на која тие не учеству-
ваат. 

Член 13 
Сојузниот извршен совет има секретар, кој му 

помага на претседателот на Советот во организира-
њето на работите во врска со работата на Советот и 
со спроведувањето на заклучоците на Советот, ја 
усогласува работата на стручните и други служби 
на Советот и ја раководи работата на службите на 
Советот, за кои е определено тоа со деловникот на 
Советот, и врши други работи што ќе му ги опре-
дели Советот или ќе му ги довери претседателот на 
Советот. 

Секретарот по положбата е член на Сојузниот 
извршен совет. 

Секретарот на Советот во случај на отсутност 
или спреченост го заменува сојузен секретар што 
ќе го определи Советот. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет го претставува во Со-

јузната скупштина претседателот на Советот. 
Советот го претставуваат во Скупштината и во 

нејзините тела и членови на Советот во случаите 
предвидени со овој закон и кога Советот ќе го оп-
редели тоа. 

Членови на Советот го претставуваат Советот 
и во односите со странство кога тоа Советот ќе го 
определи. 

4. РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Член 15 

Сојузниот извршен совет одлучува за рабо-
тите од својата надлежност на седници на кои у-
чествуваат сите членови на Советот и на седни-
ци на кои учествуваат избраните членови на Со-
ветот и сојузните државни секретари. 

Член 16 
Седниците на Сојузниот извршен совет ги сви-

кува претседателот на Советот по своја иницијати-
ва или по барање на најмалку пет членови на Со-
ветот. 

Претседателот на Советот ќе свика седница на 
Советот и по барање на Претседателот на Републи-
ката. 

Претседателот на Републиката претседава на 
седницата на Советот на која присуствува. 

Член 17 
Сојузниот извршен совет на седници на кои 

учествуваат сите членови на Советот: 
— претресува општи и начелни прашања што 

се од значење за утврдување на политиката на 
извршувањето на законите и другите општи акти 
на Сојузната скупштина или се однесуваат на по-
литиката што тој и ја предлага на Скупштината, 
претресува прашања од заеднички интерес за рабо-
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тата на сојузните органи на управата, и ги утвр-
дува предлозите на закони и други акти на Скуп-
штината што Советот \\ ги поднесува на Скупшти-
ната а кои се однесуваат на општествено-економ-
скист или политичкиот систем или се од интерес 
за сите сојузни органи на управата; 

— ги утврдува предлозите на општествениот 
план на Југославија, сојузниот буџет и сојузната 
завршна сметка; 

— ги утврдува општите начела на внатреш-
ната организација на сојузните органи на упра-
вата ; 

— донесува деловник на Советот; 
— претресува и други прашања кога Советот, 

на предлог од претседателот или од одделен член 
на Советот, ќе го одлучи тоа на седница на која 
учествуваат избраните членови на Советот и сојуз-
ните државни секретари. 

За другите работи од својата надлежност Со-
ветот одлучува на седници на кои учествуваат из-
браните членови на Советот и сојузните државни 
секретари. 

Член 18 
Кога на дневен ред на седница на Сојузниот 

извршел совет на која учествуваат избраните чле-
нови па Советот и сојузните државни секретари 
се наоѓаат предлози на акти или мерки што се од-
несуваат на областите од делокругот на одделни 
сојузни органи на управата, членовите на Советот 
по положба што раководат со соодветните органи 
на управата учествуваат во претресувањето и од-
лучувањето по тие прашања. 

При претресувањето на прашањата што се на 
дневен ред на седница на Советот на која учеству-
ваат избраните членови на Советот и сојузните др-
жавни секретари. Советот ги разгледува и мисле-
њата и предлозите што во врска со тие прашања ги 
доставиле одделни членови на Советот по положба 
и зазема став за тие мислења и предлози. 

Член 19 
Сојузниот извршен совет донесува уредби, од-

луки и упатства за извршување на сојузните за-
кони и другите општи акти на Сојузната скупшти-
на, ако е за тоа со закон или со тие акти овластен. 

Советот донесува, во рамките на законските ов-
ластувања, и решенија. 

Советот донесува заклучок кога не одлучува 
со друг акт. 

Член 20 
Сојузниот извршен совет им дава на сојузни-

те органи на управата општи насоки со кои се ут-
врдуваат начелните ставови на Советот во поглед 
на политиката за извршување на сојузните зако-
ни и другите општи акти на Сојузната скупштина и 
Советот. Општите насоки се утврдуваат писмено во 
вид на заклучоци. 

Ако функционер што раководи сојузен орган 
на управата смета дека општата насока не е во 
согласност со закон или со друг акт на Сојузната 
скупштина или со пропис на Советот, тој може да 
му стави свој приговор на Советот и да бара тој 
да го претресе повторно прашањето на кое се од-
несува приговорот и по него да заземе конечен став. 

Член 21 
Сојузниот извршен совет одлучува во седни-

ца со мнозинство гласови од присутните членови. 
Советот донесува деловник за својата работа 

со мнозинство гласови од сите членови на Советот. 
Гласањето е јавно. 

5. ОДБОРИ, КОМИСИИ И ДРУГИ РАЈОТНИ ТЕЛА 
НА СОВЕТОТ 

Член 22 
За разгледување на прашањата од својата над-

лежност и давање мислења и предлози по тие пра-
шања и за грижи за извршувањето на заклучо-
ците на Советот во поглед на спроведувањето на 
политиката, Советот може да формира одбори и 
Други работни тела^ 

Одборите и другите работни тела од ставот 1 
на овој член не можат да донесуваат заклучоци 
задолжителни за сојузните органи на управата. 

Член 23 
За разгледување и давање мислења по опре-

делени прашања од својата надлежност и за под-
готвување предлози за тие прашања, како и за 
донесување поединечни решенија по определени 
прашања од својата надлежност, Сојузниот извр-
шен совет може да формира постојани или повреме-
ни комисии. 

Претседателот и членовите на комисиите што 
се овластени за донесување на решенија од надлеж-
носта на Советот, се именуваат од редовите на чле-
новите на Советот. 

Член 24 
Со актот за формирање одбори, комисии и 

други работни тела се определува нивниот состав, 
задачите и овластувањата. 

6. СТРУЧНИ СОВЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 
Член 25 

За давање стручни мислења и предлози посто-
јат следните стручни совети на Сојузниот извршен 
совет: 

1) Правен совет; 
2) Економски совет. 
Сојузниот извршен совет може да формира и 

други стручни совети за одделни области. 
Претседателот и членовите на стручните совети 

ги именува Советот. 

7, ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 
Член 26 

Сојузниот извршен совет има право и должност 
да се грижи за подготовката на нацрти на закони 
и други акти заради спроведување на политиката 
што ја утврдила Сојузната скупштина, доколку 
Скупштината не одлучи предлог на закон или на 
друг акт да подготви одбор или комисија на собор 
или на Скупштината. 

Сојузниот извршен совет обезбедува сојузните 
органи на управата и другите сојузни органи да под-
готвуваат нацрти на одделни прописи и други акти 
и да вршат дрзти стручни работи за потребите на 
Скупштиката, нејзините собори, одбори и комисии. 

Член 27 
Сојузен државен секретар или сојузен секретар 

што поднесел нацрт на закон до Сојузниот извршел 
совет или негов заменик, учествува како претстав-
ник на Советот во работата на одборите и соборите 
на Скупштината. 

Советот може до определи свој член, Сојузен 
државен секретар, сојузен секретар или нивен за-
меник или друг сојузен функционер како претстав-
ник на Советот да учествува во работата на одбо-
рите и соборите на Скупштината. 

Член 28 
Одговори на прашањата на сојузните пратеници 

упатени до Сојузниот извршен совет што се одне-
суваат на општата политика на Советот, дава прет-
седателот на Советот или член на Советот што ќе 
го определи Советот. 

Одговори на прашањата на сојузните пратеници 
од надлежноста на Сојузниот извршен совет што се 
однесуваат на областите од делокругот на сојузните 
државни секретаријати или сојузните секретарија-
ти, дава сојузниот државен секретар или сојузниот 
секретар, ако Советот не определи поинаку. 

Член 29 
Сојузниот извршен совет може да определи од-

делни членови на Советот или сојузни функционери 
за свои постојани претставници во одделни одбори 
на собори или на Сојузната скупштина или за опре-
делени прашања, 
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Претставникот на Советот присуствува на сед-
ниците на соборите на Скупштииата и нејзините од-
бори, го излага ставот на Советот за одделни пра-
шања и има право од името на Советот да предлага 
амандмани на предлозите на закони и на други акти 
за кои одлучува Скупштината и да се изјаснува за 
другите амандмани на предлози на закони и на 
други акти што ги утврдил Советот. 

Претставникот на Советот може да му предло-
жи на собор на Скупштината или на одбор да го 
одложи решавањето на одделно прашање за да мо-
же Сојузниот извршен совет да заземе став во врс-
ка со прашањето. 

Член 30 
Сојузниот извршен совет упатува свои повере-

ници кога на седница на собор на Сојузната скуп-
штина, одбор или комисија се претресува предлог 
на закон или друг акт, што го поднесел Советот. 

Сојузниот извршен совет ќе упати повереници 
и кога го бара тоа собор на Скупштината, одбор, 
комисија или претседателот на Скупштината, или 
кога Советот смета дека е тоа потребно. 

Поверениците се определуваат од редовите на 
функционерите и работниците во сујузните органи 
на управата и други стручњаци. 

Повереникот дава известувања и објасненија за 
предлозите на закони и на други акти и за други 
прашања што ги претресува собор или одбор. 

8. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОДНОСИТЕ НА СО-
ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 31 
Сојузниот извршен совет може да определи со-

јузните органи на управата, во својот делокруг, да 
подготват нацрт на определен закон или друг акт 
на Сојузната скупштина или акт на Советот, како 
и да подготват елаборати, документација и други 
материјали потребни за работата на Советот. 

Советот, по своја иницијатива или на барање 
на сојузните органи на управата, утврдува начел-
ни ставови по основните или други поважни пра-
шања во врска со изработката на нацрти на закони 
и други акти, ако такви ставови не утврдила Сојуз-
ната скупштина. 

Член 32 
,Сојузниот извршен совет може од сојузните ор-

гани на управата да бара извештаи за состојбата 
во одделна област од нивниот делокруг или за из-
вршувањето на определена задача од надлежноста 
на овие органи. 

Советот може да му наложи на сојузен орган 
на управата да ја испита состојбата во определена 
област, да проучи определено прашање или во опре-
делен рок да изврши работа од својот делокруг и 
да му поднесе за тоа извештај. 

Советот може да ја земе во претрес состојбата 
во одделни сојузни органи на управата и врз основа 
на претресот да ги определи мерките и задачите 
што се должни тие да ги преземат заради извршу-
вање па работите што со закони и други прописи 
се ставени во нивниот делокруг. 

Член 33 
Во вршењето на правото на надзор над рабо-

тата на сојузните органи на управата Сојузниот 
извршен совет игла право да ги укине нивните оп-
шти акти што не се во согласност со сојузен за-
кон или со пропис на Советот. . 

Член 34 
Сојузниот извршен совет ги утврдува начелата 

и насоките за работата на сојузните органи на -упра-
вата во односите со странство. Советот може да о-
предели за водење и склучување на преговори со 
странски земји и меѓународни организации, како и 
за определување делегации за тие преговори, да е 
потребна негова претходна согласност. 

Член 35 
Сојузните државни секретаријати и сојузните 

секретаријати по своја иницијатива или по барање 
на Сојузниот извршен совет му поднесуваат на Со-
ветот нацрти на закони и на други акти од над-
лежноста на Сојузната скупштина заради утврду-
вање на предлозите на закови, како и на нацртите 
на прописи и други акти што ги донесува Советот. 

Член 36 
Сојузните органи на управата се должни кон 

нацртот на закон и предлогот на друг пропис или 
акт да му ги достават на Сојузниот извршен совет 
и сите начелни и други поважни забелешки од дру-
гите органи, установи и организации што не ги ус-
воеше нив и да го образложат своето мислење по 
тие забелешки. 

Претседателот на Советот може нацртот на за-
кон односно предлогот на друг пропис или акт што 
му го поднесел на Советот сојузен орган на упра-
вата, претходно да му го упати на мислење на над-
лежниот одбор нц Советот. 

Член 37 
Ако е сојузен орган на управата овластен да до-

несе пропис во согласност со друг орган на управа-
та, па согласноста помеѓу овие два органа не може-
ла да биде постигната, Сојузниот извршен совет за 
решавање на спорните прашања ќе им ги определи 
насоките за кои се должни тие да се придржуваат. 

На ист начин ќе се постапи и ако помеѓу сојуз-
ните органи на управата настане спор околу над-
лежноста или се појават други спорни прашања во 
вршењето на работите од нивната надлежност. 

Член 38 
Кога на дневен ред на седница на Сојузниот 

извршен совет е претресување на извештај на со-
јузен орган на управата, функционерот што ја ра-
ководи работата на тој орган има право да учес-
твува во претресувањето и да се изјасни за из-
несените мислења и предложените заклучоци. 

Претрес на извештајот за работата на сојузен 
орган на управата нема да се изврши ако функци-
онерот што ја раководи работата на тој орган е 
спречен да присуствува на седницата. 

Член 39 
Предлог за укинување на пропис на сојузен ор-

ган на управата кој не е во согласност со сојузен 
закон или со пропис на Сојузниот извршен совет, 
можат да поднесат претседателот или член на Со-
ветот. 

Пред одлучувањето за предлогот за укинување 
на пропис Советот ќе прибави мислење од заинте-
ресираниот орган на управата, а може да бара и 
мислење од Правниот совет на Сојузниот извршен 
совет. 

9. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ 
И З В Р Ш Е Н С О В Е Т 

а) Секретаријати ео СоЈузниот извршев совет 

Член 40 
За вршење определени стручни и други рабо-

ти за потребите на Сојузната скупштина и Сојуз-
ниот извршен совет, во Сојузниот извршен совет 
постојат: Секретаријат за законодавство ЈА органи-
зација и Ђекјаѕхаријат за сојузен буџет и општи 
работи. ' " " 

Член 41 
Секретаријатот за законодавство и организа-

ција му дава на Сојузниот^ извршен совет мисле-
ње за нацртите на закони и други прописи, како 
и во поглед на усогласувањето на работата на со-
јузните органи на управата за изработка на нацрти 
на прописи о Д1 гледиштето на единството на прав-
ниот систем; подготвува и учествува во изработка-
та на Закони и други прописи во областа на опште-
ствено-економскиот и политичкиот систем и под-
готвува нацрти рч закони и други прописи што не 
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спаѓаат во делокруг на сојузните органи на упра-
вата и други прописи за кои ќе го определи тоа 
Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет; 
ги следи и ги проучува прашањата на организаци-
јата на власта, општественото самоуправување и из-
градбата на правниот систем и на Скупштината и 
Извршниот совет им дава мислење и предлози по 
тие прашања; обезбедува соработка со Правниот со-
вет на Сојузниот извршен совет по начелните и 
други поважни прашања на правниот систем; се 
грижи за објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 
на прописите што ги донесуваат Извршниот совет 
и сојузните органи на управата, и врши други стру-
чни работи што ќе му ги определи Скупштината 
или Советот. 

Член 42 
Секретаријатот за сојузен буџет и општи ра-

боти врши стручни работи во врска со изработка-
та и извршувањето на сојузниот буџет; ги следи и 
ги проучува прашањата за финансирање на соју-
зните органи на управата и финансирање на деј-
ностите од интерес за федерацијата, прашањата на 
финансиското, материјалното и сметк0Е0дствен0-
то работење на сојузните органи на управата и дру-
ги сојузни органи и организации на кои средства-
та им се обезбедуваат од сојузниот буџет, праша-
њата на организацијата на сојузните органи на у-
правата и на спроведувањето на самоуправувањето 
и распределбата на средствата во сојузните органи 
на управата, и по тие прашања им дава мислење и 
предлози на Сојузната скупштина и Сојузниот из-
вршен совет. 

Секретаријатот за сојузен буџет и општи ра-
боти ги врши спрема техничките служби што ги 
основал Сојузниот извршен совет за потребите на 
сојузните органи правата што ќе му ги определи 
Советот. 

Член 43 
Работата на секретаријатот во Сојузниот извр-

шен совет ја раководи секретар. 
Во подготвувањето на нацрти на прописи, из-

работката и извршувањето на сојузниот буџет и 
вршењето на други работи за потребите на Сојуз-
ниот извршен совет, секретарот за Законодавство и 
организација и секретарот за сојузен буџет и оп-
шти работи работат според упатствата и во рамки-
те на овластувањата од Сојузниот извршен совет и 
претседателот на Советот, а за својата работа од-
говараат пред Советот. 

Секретарот за законодавство и организација и 
секретарот за сојузен буџет и општи работи ги на-
значува Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на засновањето и престанокот на ра-
ботниот однос на работниците во Секретаријатот 
за законодавство и организација и во Секретари-
јатот за сојузен буџет и општи работи, стареши-
ните на овие служби ги имаат правата и должно-
стите на старешини на сојузните органи на уп-
равата. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
на работниците во секретаријатот. 

Член 44 
Секретарот за законодавство и организација и 

секретарот за сојузен буџет и општи работи при-
суствуваат на седниците на Сојузниот извршен со-
вет кога на дневен ред се наоѓаат прашања што се 
однесуваат на областа од делокругот на секрета-
ријатот што го раководат, и по нив изнесуваат свои 
мислења и предлози. 

Член 45 
Ако секретарот за законодавство и организа-

ција наЈде дека одделен пропис на државен сек-
рзтар, сојузен секретар или старешина на друг со-
јузен орган на управата или одделни одредби од тој 
пропис не се во согласност со УстаЛт, со сојузен 
закон или со прописите на Сојузниот извршен совет, 
ТОЈ е должен пред да се објави тој пропис во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" до го предупреди Советот за 
таа несогласност. 

Член 46 
Во Секретаријатот за законодавство и органи-

зација и Секретаријатот за сојузен буџет и општи 
работи можат да се назначат потсекретар и еден 
или повеќе помошници секретари. 

Во секретаријатите од ставот 1 на овој член 
можат да се назначат еден или повеќе советници 
секретари. 

Потсекретарот, помошникот секретар и совет-
никот секретар ги назначува Сојузниот извршен 
совет. 

б) Други стручни и други служби на Советот 
Член 47 

За вршење на работите во врска со кадровски-
те прашања одѓ надлежноста на СОЈУЗНИОТ извршен 
совет постои Управа за персонални работи. 

За вршење на работите во врска со испитува-
њето на претставките и поплаките упатени до Со-
јузната скупштина и до "СОЈУЗНИОТ извршен совет 
постои Биро за претставки и поплаки. 

За вршење на работите за потребите на прет-
седателот и на одделни членови на Советот постојат 
кабинети. 

За вршење на стручните, административните и 
техничките работи се организираат и други стручни 
и други служби потребни за работата на Советот. 

Член 48 
За вршење определени работи од делокругот на 

Сојузниот извршен совет можат во Советот да се 
назначуваат сојузни секретари, потсекретари, совет-
ници на Советот и други функционери. 

в) Самоуправни права на работниците во стручните 
и други служби на Советот 

Член 49 
Работниците во Секретаријатот за законодав-

ство и организација и во Секретаријатот за сојузен 
буџет и општи работи и во други стручни и други 
служби на Советот ги имаат истите права на само-
управување како и работните луѓе во сојузните 
органи на управата. 

Внатрешната организација, на Секретаријатот за 
законодавство и организација, Секретаријатот за 
сојузен буџет и општи работи, Управата за персо-
нални работи и Бирото за претставки и поплаки ја 
утврдуваат заеднички секретарот односно стареши-
ната на стручната служба и советот на работната 
заедница, во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Средствата за работа на стручните служби од 
ставот 2 на овој член се обезбедуваат посебно за 
секоја од овие служби во сојузниот буџет. 

10. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 50 

Со 29 јуни 1963 година, кога влезе во сила За-
конот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, престана да важи Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 
25/62), како и другите прописи што се во спротив-
ност со одредбите од овој закон. 

385. 

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 
236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на предлог од Сојуз-
ниот извршен совет, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на СОЈУЗНИОТ собор од 1 3 април 1 9 6 5 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ 

ФУНКЦИОНЕРИ 
1. Се разрешува од должноста на заменик со-

јузен секретар за труд Албрехт Роман, поради о-
дење на друга должност. 
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2. За заменик сојузен секретар за труд се 
именува Ѓуро Векиќ, до сега републички секретар 
за труд на СР Босна и Херцеговина. 

АС бр. 401 
15 април 1965 година 

Белград 
Сојузна скупштина 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р 

386. 

Врз основа на членот 90 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), Со -
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШО-
ЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-

ТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

I. Општа одредба 

Член 1 
Издатоците за надоместоци на трошоците за 

службени патувања, селидбени трошоци и трошо-
ци поради одвоен живот од семејството им се приз-
наваат на сојузните органи на управата (во пона-
тамошниот текст: органите) во материјални тро-
шоци во износите што се определени со правил-
никот на органот, но најмногу до износите и под 
условите што се определени со оваа уредба. 

Одредбите 'од оваа уредба се однесуваат и на 
органите и организациите што вршат работи од 
интерес за федерацијата, на кои, согласно со од-
редбите од посебен закон, се применуваат одред-
бите од Основниот закон за средствата за работа 
на органите на управата, ако со одредбите од тој 
посебен закон не е определено поинаку. 

Исплатите на надоместоците во износи пого-
леми од износите што се признаваат во матери-
јални трошоци, паѓаат на товар на средствата за 
лични доходи. 

II. Надоместок на трошоците за службено патување 

Член 2 
Како службено патување, во смисла на оваа 

уредба, се подразбира патувањето на кое се упа-
тува работник да изврши по налог од надлежниот 
старешина определена службена работа надвор од 
местото на своето редовно запослување, ако так-
во патување повлекува за работникот посебни 
трошоци. 

Член 3 
Издатоците за надоместоци на трошоците за 

службено патување што се признаваат во матери-
јални трошоци на органот опфаќаат надоместок 
за исхрана и сместување (во понатамошниот текст: 
дневница) и надоместок за личен превоз на ра-
ботникот. 

Член 4 
Издатоците за дневници му се признаваат на 

органот во материјални трошоци најмногу до из-
носот од 4.000 динари дневно по работник што се 
упатува на службено патување. 

Височината на дневницата се утврдува со пра-
вилникот на органот според видот и сложеноста на 
работите на работното место, височината на трошо-
ците за сместување и исхрана во врска со извр-
шувањето на службените работи, траењето на слу-
жбеното патување, како и според други услови за 
извршување на работите. 

Член 5 
Дневницата се пресметува од часот на поаѓа-

њето на работникот на службено патување до ча-
сот на враќањето, и тоа: 

1) цела дневница — за секои 24 часа поминати 
на службено патување, како и за остатокот на 
времето над 12 часа; 

2) половина дневница — за остатокот на вре-
мето од 8 до 12 часа, а кога тоа време е поминато 
на пат ноќе од 22 до 6 часот и за остатокот од 
6 до 8 часа. 

Цела дневница се пресметува и за времето по-
минато на службено патување ако траело вкупно 
од 12 до 24 часа, а половина дневница за времето 
поминато на службено патување што траело вкуп 
но од 8 до 12 часа. 

Ако е надоместокот за сместување и исхрана 
определен во паушален износ, надоместокот и во 
таков случај се признава во материјални трошоци 
на органот во височината и под условите што се 
утврдени со правилникот на органот, но најмногу 
до 4.000 динари дневно за дните поминати на служ-
бено патување. 

Член 6 
Издатоците за личен превоз на работник на 

службено патување се признаваат во материјални 
трошоци на органот во износите пропишани во 
патничката тарифа за превоз по најкраток пат со 
превозното средство што го користи работникот н^ 
службеното патување. 

Видот и класата на превозното средство што 
може работникот да го користи на службеното па-
тување, како и другите услови на превозот, се 
определуваат со правилникот на органот. 

Ако работник се упатува на службено пату-
вање во место до кое нема средства на јавниот 
сообраќај, или поради итноста на извршувањето 
на работата не можат да се користат овие средства, 
во материјални трошоци на органот се признава 
надоместокот на трошоците за личен превоз нај-
многу до 40 динари за секој поминат километар. 

Член 7 
Трошоците за превоз за доаѓање на работа и за 

враќање од работа за износот над 600 динари ме-
сечно по работник се признаваат во материјални 
трошоци на органот во височината и под условите 
што се предвидени со правилникот на органот. 

III. Надоместок на трошоците поради одвоен живот 
од семејството 

Член 8 
Одвоен живот од семејството, во смисла на оваа 

уредба, постои кога работник кој има семејство на 
издржување не можел во новото место на запос-
лување да добие стан за себе и своето семејство. 

Член 9 
Издатотице за надоместок на трошоците поради 

одвоен живот од семејството се признаваат во ма-
теријални трошоци на органот во височината опре-
делена со правилникот на органот, но најмногу до 
50% од месечната аконтација на личниот доход 
на работникот. 

Член 10 
Надоместокот од членот 9 на оваа уредба се 

признава во материјални трошоци на органот од 
денот на јавувањето на работникот на должност до 
истекот на месецот во кој на работникот му е до-
делен уселив стан. 

IV. Надоместок за селидбени трошоци 

Член И 
Во материјални трошоци на органот се приз-

наваат издатоците за надоместок на селидбените 
трошоци: 

1) за работник што е примен на работа ка ј 
орган во местото што е надвор од неговото живе-
алиште и од живеалиштето на неговото семејство; 
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2) за работник што се распоредува на работа 
во друго место; 

3) за работник на кој му престанува работниот 
однос поради одење во пензија, а кој се преселува 
во друго место; 

4) за семејство на умрен работник, ако се пре-
селува во друго место. 

Надоместокот на трошоците за лице од тон. 
3 и 4 на ставот 1 од овој член се признава во ма-
теријални трошоци на органот во кој работниците 
биле на работа ако преселувањето се изврши во 
рок од една година од денот на разрешувањето на 
работникот од должност поради одење во пензија, 
односно од денот на смртта на работникот. 

Член 12 
Надоместокот за селидбени трошоци се приз-

нава во материјални трошоци на органот во изно-
сот на фактичките трошоци за пакување и превоз 
на покуќнината, како и на трошоците за превоз, 
сместување и исхрана на работникот и членовите 
на неговото семејство при селидбата. 

На релациите на кои постои јавен сообраќај се 
признаваат во материјални трошоци на органот 
издатоците за надоместок за презоз на покуќнината 
во височината на најниската тарифа пропишана 
за превоз со железница или брод. 

Член 13 
Издатоците за надоместоци за превоз и днев-

ници на работникот и членовите на неговото се-
мејство при селидбата, се признаваат во матери-
јални трошоци на органот во височината и под 
условите предвидени за службено патување на 
работникот, со тоа што дневниците за членовите 
на семејството се признаваат во материјални тро-
шоци на органот во височината од 50% од дневни-
цата што се признава за работникот. 

Како членови на семејството, во смисла на оваа 
уредба, се подразбираат лицата за кои работникот 
како осигуреник има право на здравствено осигу-
рување според важечките прописи. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 14 
До донесувањето на правилникот на органот, 

а најдоцна до 1 јули 1965 година, надоместокот за! 
дневници и надоместокот за личен превоз на ра-
ботник, како и другите надоместоци според од-
редбите од оваа уредба, се признаваат во матери-
јални трошоци на органот во височината и под 
условите што се предвидени со прописите што 
важеле на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 15 
До донесувањето на прописите за издатоците 

за надоместоци на патните и другите трошоци за 
службени патувања во странство што на о р г а н и т е 
им се признаваат во материјални трошоци, а нај -
доцна до 1 јули 1965 година, издатоците за овие 
трошоци ќе им се признаваат на органите во ма-
теријални трошоци во височината и под условите 
што се предвидени со прописите што важеле на 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 16 
Озаа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Р. п. бр. 5? 
17 март 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петер Стамболиќ, с, р. 

387. 
Врз основа на членот 5 од Законот за вкупниот 

износ на средствата со кои општествената заедница 
учествува во обновата и изградбата на Скопје 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА 
ОД ЧЛЕНОТ 5 НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗ-
НОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНА-
ТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И 

ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 
1. Износот за кој се зголемуваат средствата 

од чл. 2 и 3 став 2 на Законот за вкупниот износ 
на средствата со кои општествената заедница у-
чествува во обновата и изградбата на Скопје (во 
понатамошниот текст: Законот) претставува разли-
ка помеѓу царината и данокот на промет пресмета-
ни по стопите што важеле на 1 јануари 1965 година 
и износот на име царина и данок на промет платени 
при увозот на опремата од странство по 1 јануари 
1965 година. 

2. Износот за кој се зголемуваат средствата од 
чл. 2 и 3 став 2 на Законот се утврдува на почето-
кот на секоја година за изминатата година. 

Пресметувањето на царината и данокот на про-
мет по стопи што важеле на 1 јануари 1965 година 
ќе се врши врз царинската основица односно осно-
вицата за плаќање на данок на промет на која биле 
пресметани царината и данокот на промет при уво-
зот на опремата. 

3. Барањето за зголемување на износот на сред-
ствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот поради зголе-
мувањето на царината и данокот на промет го под-
несува Собранието на град Скопје до Сојузниот се-
кретаријат за финансии. Кон барањето Собранието 
на град Скопје е должно да приложи: 

1) еден примерок од увозната царинска декла-
рација заверена од страна на царинарницата ка ј 
која е извршена пресметката на царината и на да-
нокот на промет; 

2) потврда од банката за тоа дека опремата е 
платена од средствата предвидени во чл. 2 и 3 став 
2 на Законот. 

4. По проверката на доставениот материјал Со-
јузниот секретаријат за финансии ќе му достави 
на Сојузниот извршен совет потребни податоци 
заради давање предлог за износот на средствата 
за кои треба на име разлика на царината и данокот 
на промет да се зголемат средствата од чл. 2 и 3 
став 2 на Законот. 

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

Бр. 3-4750/1 
31 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

388-
Врз основа на членот 122 од Основниот закон 

за установите („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), 
сојузниот секретар за правосудство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ВО РЕГИСТАРОТ 

1. Во Упатството за запишуваше на установите 
во регистарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) 
по точката 4 се додаваат три нови точки, кои гласат: 

„4а. Ова упатство ќе се применува и на устано-
ва која до денот на влегувањето во сила на Основ-
ниот закон за установите е регистрирана кај оп-
штината, ако таква установа бара запишуваше на 
промената на одделни податоци запишани во ре-
гистарот. 
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46. Установата од точката 4а на ова упаство 
е должна да приложи кон пријавата за запишува-
ње на промената до надлежниот окружен стопански 
суд и извод од регистарот на општината во кој би-
ла запишана. 

Окружниот суд ќе ги запише во посебниот ре-
гистар на установите потребните податоци што ги со-
држи изводот од регистарот на општината, а истовре-
мено ќе ја запише и промената на податокот што 
ја бара установата. 

4в. За установата што окружниот стопански суд 
ја запишал во смисла на тон. 4а и 46 на ова упат-
ство, ќе се прибави од општината збирката на ис-
прави што се однесува на регистрацијата на таа 
установа." 

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

Бр. 260 
17 апр-ил 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за правосудство, 

Милорад Зориќ, с. р. 

389. 

Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот 
закон за заштита на добитокот од заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", -бр. 26/54 и 52/61), Со-
јузниот секретаријат за земјоделство и шумарство 
објавува 

С П И С О К 
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
И ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство 
од 1 јануари до 31 март 1965 година им издаде 
дозволи за пуштање во промет на следните вете-
ринарни биолошки препарати и лекови, и тоа на: 

1. Фабриката за фармацеутски и хемиски 
производи „Леа", Љубљана, за: 

Lekosept — маст ad us. vet. маст во туби од 
20 g, под бр. 323-5-288/64 од 10 јануари 1965 година; 

2. Ветеринарниот завод, Суботица, за: 
1) Calcium borogluconicum sol 30% ad us. vet., 

течност во шишенца од 100 и 250 ml, под бр. 
323 5-396/64 од 10 јануари 1965 година; 

2) Histavet aci us. vet., течност во ампули од 2,5 
и IO ml, под бр. 323-5-397/64 од 10 јануари 1965 го-
дина ; 

3) Depovit ad us. vet,, течност во шишенца од 
50 и 100 ml, под бр. 323-5-398/64 од 10 јануари 1965 
година; 

4) Cai — Mag ad us vei , течност во шишенца 
од 100 и 250 ml, под бр. 323'5-399/64 од 10 јануари 
1965 година; 

3. Фабриката за лекови „Крка", Ново Место, за: 
1) Zoocm Вас ad us. vet , прашок во полнети л ен-

ски вреќи по 1 и 5 kg и во вреќи од натрон-хартија 
по 50 kg, под бр. 323-5-241/64 од 11 јануари 1965 
година; 

2) Zoocin d a n ad us, vet , прашок во полиетилен-
ски вреќи по 1 и 5 kg и во вреќи од натрон-хартија 
по 50 kg, под бр. 323-5-243/64 од 11 јануари 1965 
година; 

3) Zoocin Tris ad us. vet , прашок во темни пара-
финирани шишиња по 200 и 1000 g, под бр. 323'5-
-242/64 од 11 јануари 1965 година; 
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4. Серум-Заводот Калиновица, Загреб за: 
1) V-A-M за крави, расплодни јунчиња и бико-

ви, прашок во полиетиленски и хартијни вреќи по 
10, 20 и 50 kg, под бр. 32315-347/64-1 од И јануари 
1965 година; 

2) V-A-M за телиња во расплод и во гоење, пра-
шок во полиетиленски и хартиЈни вреќи по 10, 20 
и 40 kg, под бр. 323 5-347/64-2 од 11 јануари 1965 
година; 

3) V-A-M за јунчиња во гоење, прашок во по-
лнети левски и хартијни вреќи по 10, 20 и 40 kg, 
под бр. 323-5-347/64-3 од 11 јануари 1965 година; 

4) V-A-M за прасици и нерези, прашок во по-
лиетиленски и хартијни вреќи по 10, 20 и 40 kg, 
под бр. 323 5-347/64-4 од 11 јануари 1965 година; 

5) V-A-M за прес иња, прашок во полиетилен ски 
и хартијни вреќи по 10, 20 и 40 kg, под бр. 
323 5-347/64-5 од 11 јануари 1965 година; 

6) V-A-M за свињи во гоење, прашок во полн-
ети л енски и хартијни вреќи по 10, 20 и 40 kg, под 
бр. 323-5-347/64-6 од 11 јануари 1965 година; 

7) V-A-M за јагниња и овци, прашок во поли-
етиленски и хартијни вреќи со 10. 20 и 40 kg, под 
бр. 323-5-347/64-7 од 11 јануари 1965 година; 

8) V-A-M за К О К О Ш К И несачки, прашок во по-
лнети ленски и хартијни вреќи по 10, 20 и 40 kg, под 
бр. 323-5-347/64-8 од 11 јануари 1965 година; 

9) V-A-M за расплодни пилиња до 2 месеца, 
прашок во полиетиленски и хартијни вреќи по 10, 
20 и 40 kg, под бр. 323-5-347/64-9 од 11 јануари 1965 
година; 

10) V-A-M за расплодни пилиња од 2 до 5 ме-
сеци, прашок ЕО полиетиленски и хартијни вреќи 
од 10, 20 и 40 kg, под бр. 323'5-347/64-10 од 11 јануари 
1965 година; 

11) V-A-M за пилиња за гоење до 42 дена, пра-
шок во полиетиленски и хартијни вреќи по 10, 20 
и 40 kg, под бр. 323'5-347/64-И од 11 јануари 1965 
година; 

12) V-A-M за пилиња за гоење од 42 до 63 дена, 
прашок во полиетиленски и хартијни вреќи по 10, 
20 и 40 kg, под бр. 323-5-347/64-12 од 11 јануари 
1965 година. 

Бр. 323 8-33/65 
7 април 1965 година 

Белград 

Помошник сојузен 
секретар за земјоделство и 

шумарство, 
инж. Антун Дебрецин, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за установувањето на инте-
ресот на фондовите во стопанството, кој е објавен 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, се поткрад-
нала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ИНТЕРЕ-

СОТ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Во членот 7 уводната реченица треба да гласи! 
»По членот 7а се додава нов член 76, кој гласи: 

„Член 76"«. 
Од Законодавно-правната комисија на Сојузна« 

та скупштина, Белград, 15 април 1965 година. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за примену-
вање на одредбите од Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заедници врз 
фондовите за станбена изградба, кој е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65, се поткраднала 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДРЕД-
БИТЕ ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ ВРЗ ФОНДОВИТЕ ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

Во членот 2 во првиот ред по зборот: „изград-
ба" се испуштени зборовите: „од ставот 1 на чле-
нот 2 од Законот за придонесот за станбена изград-
ба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61)", а во четвр-
тиот ред наместо зборот: „од" треба да стои зборот: 
„според". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната 
скупштина, Белград, 15 април 1965 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 33 од Законот за сојуз-

ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛТУРА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
образование и култура се назначува Родољуб Је-
муовиќ, досегашен помошник секретар на истиот 
Секретаријат. 

Б. бр. 91 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 

И ТРГОВИЈА 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за индустрија и трговија се назначува Душан 
Чеховин, помошник секретар во досегашниот Соју-
зен секретаријат за општи стопански работи. 

Б. бр. 92 
7 април 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 34 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65, 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
За советник на сојузниот секретар за образо-

вание и култура се назначува Драго Говорушиќ, 
досегашен генерален секретар на Југословенската 
национална комисија за ООН за просвета, наука и 
култура (UNESCO). 

В. бр 93 
7 април 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

380. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за сто-
панско-планските мерки во 1965 година 889 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за стопанско-планските мерки во 
1965 година - - - - - - - - 889 

381. Указ за прогласување на Законот за де-
понирање гарантни износи за инвести-
ции во основни средства — — — — 890 
Закон за депонирање гарантни износи за 
инвестиции во основни средства — — 890 

382. Указ за прогласување на Законот за у-
потреба на средствата на работните ор-
ганизации во 1965 година — — — — 890 
Закон за употреба на средствата на ра-
ботните организации во 1965 година — 891 

383. Указ за прогласување на Законот за на ј -
високата граница до која можат да се о-
пределат стопите на придонесите и за 
користењето на средствата на фондови-

- те на социјалното осигурување во 1965 
година — — — — — — — — — 891 
Закон за највисоката граница до која мо-
жат да се определат стопите на придоне-
сите и за користењето на средствата на 
фондовите на социјалното осигурување 

' \ во 1965 година - - - - - - - 891 
( 384. \ Закон за организацијата и работата на 

Ј Сојузниот извршен совет (пречистен 
текст) - - - - - - - - 892 

385. Одлука за разрешување и именување со-
јузни функционери — — — — - — 896 

386. Уредба за издатоците за патни и други 
трошоци што на сојузните органи на у-
правата им се признаваат во материјални 
трошоци — — — — — — — — 897 

387. Упатство за начинот на утврдување на 
разликата од членот 5 на Законот за в-
купниот износ на средствата со кои оп-
штествената заедница учествува во об-
новата и изградбата на Скопје — — — 898 

388. Упатство за дополнение на Упатството 
- ' за запишување на установите во реги-

старот — — — — — — — — — 898 
389. Список на ветеринарните биолошки пре-

парати и лекови за кои е издадена доз-
вола за пуштање во промет на терито-
ријата на Југославија — — — — — 899 

Исправка на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за установувањето на 
интересот на фондовите во стопанството 899 

Исправка на Законот за применување на Од-
редбите од Основниот закон за финанси-
рање на општествено-политичките заед-
ници врз фондовите за станбена изградба 900 
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