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270. 

Врз основа на членот 6 став 1 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, во врска со 
членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 6/62, 11/63 и 4/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А И З М Е Н А Н А Т А Р И Ф А Т А З А Д А Н О К О Т Н А 

П Р О М Е Т 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62 и 12/63) во делот И во тар. број 4 даноч-
ната норма: „25%" се заменува со даночната норма 
„21%". 

Во забелешката на овој тар. број се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„Данокот по нормата од 21% од овој тар. број 
ќе се пресметува од 1 мај 1963 година." 

Член 2 
Ова,а уредба влегува во сила со де^от на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. 6ip. 75 
18 април 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

271. 

Врз основа на тон. 1 и 3 од Одлуката за овла-
стувањето за пропишување услови за употреба на 
отпадоци, одделни метали и нивни легури за опре-
делени цели („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/60), 
во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија, 
Сојузниот секретаријат за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ Н А Н А Р Е Д Б А Т А З А О П Р Е Д Е -
Л У В А Њ Е Н А ПОСЕБНИТЕ У С Л О В И З А У П О Т Р Е -

Б А Н А ОТПАДОЦИ ОД Б А К А Р И НЕГОВИ 
ЛЕГУРИ 

1. Во Наредбата за определување на посебните 
услови за употреба на отпадоци од бакар и негови 
легури („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/60) во точ-
ката 5 на крајот на ставот 1 точката се заменува со 
запирка и по тоа се додаваат зборовите: „и тоа без 
посредување на трговски претпријатие а, агенции, 
бира или слични организации." 

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

Бр. 1429 
23 април 1963 година 

Белград 
-i Сојузен! секретар за индустрија, 

филип ^Бајковиќ, с. р, 

272. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за мери-
лата за пресметување и уплатување на амортизаци-
јата за регенерација на шуми и за нејзината намена 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумара ^ 
ство, Сојузниот секретаријат за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
З А С П Р О В Е Д У В А Њ Е Н А О Д Л У К А Т А З А М Е Р И -
Л А Т А З А П Р Е С М Е Т У В А Њ Е И У П Л А Т У В А Њ Е Н А 
А М О Р Т И З А Ц И Ј А Т А З А Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Ј А Н А Ш У -

М И И З А Н Е Ј З И Н А Т А Н А М Е Н А 

1. Стопанските организации што стопан,исуваат 
со шуми (во понатамошниот текст: шумскостопан-
ските организации) ја пресметуваат и уплатуваат 
амортизацијата за регенерација на шуми (во поната-
мошниот текст: амортизацијата) според количината 
на продаденото дрво како готови производи и според 
количината на продаденото дрво на пењушка. 

Како продадени количини на дрво во смисла на 
точката 1 од Одлуката за мерилата за пресметување 
и уплатување на амортизацијата за регенерација на 
шуми (во понатамошниот текст: одлуката) се под-
разбираат количините на продадените готови про-
изводи (дрвни сортименти во нето маса) и на дрвото 
на пенушка (бруто дрвна маса) за кои е извршена 
и наплатата. 

Количината на продаденото дрво се утврдува 
врз основа на податоците од книговодствената и од 
другите евиденции на шумскостопанската организа-
ција. 

Како единица на мера во смисла на точката 1 
став 2 на одлуката се зема 1 м3 дрво. 

2. Височината на амортизацијата просечно за 1 
т 3 продадено дрво ја определува највисокиот орган 
на управ,увањето на шумскостопанската организаци-
ја, во границите предвидени во точката 1 став 2 на 
одлуката. 

Височината на амортизацијата за 1 т 3 прода-
дено дрво за текуштата година се утврдува на поче-
токот на годината, кога, во смисла на точката 4 став 
2 на одлуката, се утврдува и планот за одржување 
и обнова на шумите и планот на инвестициите за 
унапредување на шумското производство. Аморти-
зацијата по единица на мера на дрвото утврдена за 
една година, не може да се менува. 

При изработката на планските и пресметковните 
калкулации амортизацијата утврдена во смисла на 
ставот 1 од оваа точка ќе се искаже во калкулаци-
јата на цените на начинот на кој се искажува дано-
кот на промет. 

При утврдувањето на вредноста на залихите на 
готовите производи и на недовршеното производство 
според завршната сметка, во цената по која се про-
ценуваат тие залихи во смисла иа важечките про-
писи, нема да се засметува амортизацијата. 

3. Пресметувањето и уплатувањето на аморти-
зацијата за количините на дрво продадени во една 
година за кои наплатата е извршена во друга годи-
на, се в ропи во износите определени за годината во 
која се продадени тие количини на дрво. 
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На количините на дрво продадени во 1962 годи-
на за кои наплатата е извршена во 1963 година или 
во наредните години, амортизацијата нема да се 
Пресметува, бидејќи амортизацијата на тие количини 
- според прописите што важеле до крајот на 1962 
година — е веќе пресметана и платена, ниту на тие 
количини може да се пресмета и плати разликата 
на амортизацијата до височината определена за го-
дината во која се напл-атени износите за тие коли-
чини на дрво. 

4. На количините на дрво продадени во 1963 го-
дина што потекуваат од залихите на 31 декември 
1962 година, нема да се пресметува и плаќа аморти-
зација, бидејќи амортизацијата на тие количини е 
веќе пресметана и уплатена според прописите што 
важеле до крајот на 1962 година. 

Највисокиот орган на управувањето на шумско-
стопаиската организација може да одлучи и на про-
дадените количини од ставот 1 на оваа точка амор-
тизацијата да се плаќа во височината определена за 
1963 година, ако височината на таа амортизација е 
поголема од износот во кој амортизацијата е платена 
според поранешните прописи. Во тој случај ќе се 
пресмета и плати само разликата помеѓу тие износи. 

5. Амортизацијата се уплатува до 25-иот ден во 
наредниот месец за изминатиот месец. 

Конечно^ пресметување на а мотивацијата се вр-
ши врз основа на завршната сметка. 

6. Средствата на амортизацијата шумскостопан-
ската организација ги користи согласно со точката 
4 од одлуката: за одржување и обнова на шумите 
и за инвестиции за техничко и друго унапредување 
на шумското производство. 

Како одржување и обнова на шуми се подраз-
бираат шумскокултурни работи што се вршат во 
границите на шум скостопан ските подрачја на: 

1) нега на шуми (чистење, кастрење гранки на 
усправени стебла, проредување, ресурекциони, сани-
тарни и други одгледни сечења), заштита на шуми 
(од пожар, инсекти, болести и други елементарни 
непогоди), одржување на граници и чување на шуми;, 

2) пошумување на сечиште и палики (не постари 
од 10 години), подмладување на шуми и нега на 
млади култури (окопнување, плевење, уништување 
плевели и други мерки'за култивација). 

Како инвестиции за техничко и друго унапреду-
вање на шумското производство, во границите на 
шумскостопанските подрачја, се подразбираат: 

1) шумскокултурните работи на: интродукција во 
запечени шуми; претворање на шуми во интензивни 
култури или плантажи; конверзија на одгледни ти-
пови шуми; претворање деградирани шуми и ши-
кари во стопански шуми; исушување и ѓубрење на 
шуми; пошумување на красти, голишта, песок и 
шумски голини; подигање интензивни култури и 
плантажи, како и подигање на заштитни шумски 
појаси, дрвореди и слични насади на шумски дрвја; 

2) изработката на шумскостопански основи и ин-
вентарирањето на шуми; 

3) подигањето на шумски расадници. трушниии 
и други објекти за производство и чување на семе 
и посадочни материјали; 

4) изградбата на шумски, сообраќајници и други 
стопански објекти наменети за поинтензивно стопа-
нисување со шуми; 

5) набавката на опрема што служи за унапреду-
вање на шумското производство; ' 

6) купувањето односно прибавувањето на зем-
јишта во смисла на чл. 12, 42 и 43 од Основниот 
закон за шумите; 

7) научноистражувачката работа за унапредува-
ње на шумското производство; 

8) давањето на учество при добивањето на кре-
дити за инвестиции за целите наведени под 1 до 6 
во овој став. 

Како инвестиции за техничко и друго унапре-
дување на шумското производство се сметаат и сите 
вложувања во интензивни култури и плантажи на 
шумски дрвја што се подигаат надвор од шумско-
стопанското подрачје. 

7. Средствата на амортизацијата можат да се ко-
ристат, и тоа: 

1) делот наменет за одржување и обнова на 
шумите — од денот на уплатата; 

2) делот наменет за техничко и Т^руго унапре-
дување на шумскотошроизводство — по истекот на 
тримесечјето во кое се уплатени. 

8. Средствата на амортизацијата непотрошени во 
1962 година и како такви пренесени во 1963 година, 
ќе се користат во таа година првенствено за довр-
шување на раб-отите започнати во 1962 година. Оста-
токот на овие средства може да се употреби само за 
целите предвидени со одлуката и со одредбите од 
ова упатство. 

Шумскостопанската организација "самостојно 
определува кој дел на средствата од ставот 1 на 
оваа точка (остатокот на средствата непотрошени 
во 1962 година) ќе употреби за одржување и обнова 
на шумите, а кој дел од тг-зе средства за инвестиции 
за техничко и друго унапредување на шумското 
производств-о. 

9. Одредбите од ова упатство согласно ќе ае при-
менуваат и на стопанските организации, установите 
и државните органи што во смисла на чл. 4 и 6 од 
Основниот закон за шумите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/61) стопанисуваат со шуми надвор од 
шумско стопанското подрачје. 

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

Бр. 1-7603/1 
27 април 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

273. 

Врз основа ма членот 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА 
% ' 

1. Во југословенските стандарди што се донесени 
со Решението за југословенските стандарди за про-
изводите од гума („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
39/54) се извршени измени, и тоа: 

1) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за заварување со топење — 
JUS G.C6.020 се менуваат: точката 1 Опсег, точката 
2 Конструкција цени, точката 3 Димензијо и толе-
ранције, точката 4 Физичка особине цеви и точката 
6 Начин испоруке, означавање и пакување; 

2) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за преточување вино — 
JUS G.C6.022 се менуваат називот на стандардот и 
точката 1 Опсег, точката 3 Димензијо и толеранција 
точката 4 Физичко особине цеви и точката 6 Начин 
испоруке, означување и паковаиве; 

3) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за топла вода — JUS G.C6.023 се 
менуваат: точката 2 Конструкција цеви, точката 3 
Димензије и толеранције, точката 4 Физичко особине 
деви и точката 6 Начин исгаоруне, означа(вање и па-
ковање; 

4) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за студена вода и неутрални теч-
ности — JUS G.C6.024 се менуваат: точката 3 Димен-
зијо и толеранције, точката/ 4 физичке особине цеви 
и точката 6 Начин иопоруке, означавање и пако-
ваѕње; 
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5) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за збиен воздух — JUS G.C6.025 
се менуваат: точката 3 Димензијо и толеранције, 
точката 4 Физичке особине цеви и точката 6 Начин 
испоруке, означавање и паковање; 

6) во југословенскиот стандард Гумени цевки со 
уфрлувач: Цевки за заситена пара — JUS G.C6.026 
се менуваат: точката 2 Конструкција цеви, точката 
3 Димензије и толеранција е, точката 4 Физичко осо-
бине цеви и точката 6 Начин испоруке, означавање 
и паковање. 

2. Измените на југословенските стандарди од 
точката 1 на ова решение се отпечатени во посебно 
издание на Југословенскиот завод за стандардиза-
ција, кое е составен дел од ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила по исте-кот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 20-24-3065 
19 април 1963 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

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

274. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува ч 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУЌЕН НАМЕШТАЈ 
ОД ДРВО 

1. Во Решението за југословенските стандарди за 
куќен намештај од дрво („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/62) точката 3 се менува и гласи: 

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

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

Бр. 06-3339/1 
29 април 1963 година 

Белгра,д 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

275. 

Врз основа на членот 29 став 1 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 СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИ-

ЈАТА НА ГУМА 

1. Југословенскиот стандард: 
Гумени цевки со уфрлувач: 
Цевки за прскалки — — — — JUS G.C6.021 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/54) престанува да важи, -

2. Ова реше!ние влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 20-24-3066 
19 април 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

276. 

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од Зако-
нот за банките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/61, 
30/62 и 53/62), во врска со чл. 10 и 12 став 3 од За-
конот за кредитните и други банкарски работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/61 и 53/62) и со точката 
3 од Наредбата за одобрување кредити во 1963 го-
дина по пат на непосредна погодба од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во зем-
јоделството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/63), 
управниот одбор на Југословенската земјоделска 
банка донесува 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ЌЕ ОДОБРУ-
ВА ВО 1963 ГОДИНА КРЕДИТИ ПО ПАТ НА 
НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД \ЗА ИНВЕ-

СТИЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОВО 
1. Југословенската земјоделска банка (во пона-

тамошниот текст: Банката) ќе одобрува во 1963 го-
дина кредити по пат на непосредна погодба од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд: 

1) за зголемување на обработливите површини 
на земјишта на општествениот сектор и за нивно 
приведување кон земјоделска култура, заради круп-
но и рентабилно производство на одделни произ-
води; 

2) за механизација на земјоделството; 
3) за комплетирање на основните средства и за 

техничка реконструкција и модернизација на по-
стојните земјоделски објекти со кои се постигнува 
крупно и рентабилно производство на земјоделските 
производи за потребите на домашниот пазар; 

4) за основни средства што служат за производ-
ство на производи за кои постои посебен интерес за 
извоз. 

Кредитите од ставот 1 под 1 на оваа точка Бан-
ката ќе ги одобрува: 

1) за купување на земјишта од приватни соп-' 
ственици; 

2) за трошоците за групирање и арондација на 
купеното земјиште; 

3) за трошоците на комасаци-јата; 
4) за трошоците на агромелиорацијата и за од-

воднување на земјиштата добиени по пат на кома-
сација, со откривање на узурпациии, со подарок и 
сл., како и за трошоците за агромелиорација на ку-
пеното земјиште; 

5) за трошоците за агромелиорација на земји-
штето во општествена сопственост што досега не 
било обработливо. 

Првенство за добивање кредити според овој за-
клучок за зголемување на површините на земји-
штата во општествена сопственост и за нивно при-
ведување кон земјоделска култура имаат селско-
стопанските и други стопански организации и уста-
нови во земјоделството (во понатамошниот текст: 
корисникот на кредитот) што обезбедуваат крупно 
производство на земјоделски производи, а во рам- 1 

ките на ваквото производство оние корисници ,на 
кредити што со помало вложување обезбедуваат по-
добар квалитет на земјиштето. 

Кредитите за трошоците на комасацијата (точка 
1 став 2 под 3) Банката ќе ги одобрува само ако ко-
рисникот на кредитот докаже дека од вкупните по- i 
вршини на земјиштаЈта што се предмет на постапката^ 
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за" комасација не сметајќи ги површините на земји-
штата што се веќе во општествена сопственост, ќе 
се пренесе во неговите основни средства најмалку 
20% ако комасацијата се врши без изградба на под-
робна одводна мрежа, односно најмалку 30% — ако 
комасацијата се врши со изградба на подробна од-
водна мрежа. Површините на земјиштата што се 
пренесуваат во основните средства на корисникот 
на кредитот треба да потекуваат од површините на 
земјиштата со кои приватните сопственици учеству-
ваат во плаќањето на трошоците за комасација и за 
изградба на подробна одводна мрежа, од површините 
што ги узурпирале приватни сопственици, од напу-
штени површини односно од површини на земјишта 
подарени до завршувањето на постапката за кома-
сација. 

Кредитите од ставот 1 под 2 на оваа точка Бан-
ката ќе ги одобрува за набавка на опрема што слу-
жи непосредно за земјоделско производство, за при-
марна преработка и транспорт на земјоделски 
производи а за кои со атест го докажува квалитетот 
на работата и економичноста на употребата и одр-
жувањето и за која нејзиниот производител обезбе-
дил резервни делови за сервис и ремонт, а ако се 
набавуваат мотори, трактори и Самоодни машини — 
за кои производителот обезбедил и генерален ре-
монт на моторите на индустриски начин. 

Ако за земјоделската опрема до објавувањето на 
овој заклучок не постоела обврска за прибавување 
на атест во смисла на Одлуката за давање регрес 
при продажбата --на опрема за потребите на земјо-
делството и шумарството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/62) Банката ќе одобрува за купување на так-
ва опрема кредити до 31 октомври 1963 година под 
услоћ производителот на опремата да поднесе доказ 
Дека за таквата опрема поднесол барање за приба-
вување на атест. 

Ако производителите на мотори, трактори и Са-
моодни машини до објавувањето на овој заклучок 
не обезбедиле генерален ремонт на моторите на ин-
дустриски начин, кредитите за набавка на овие ма-
шини ќе се одобруваат до 31 октомври 1963. година 
под услов производителот да докаже дека презел 
мерки за организација на генералниот ремонт во 
сопствен погон или во соработка со соодветни сто-
пански организации. 

Кредитите од ставот 1 под 3 на оваа точка Бан-
ката ќе ги одобрува за сите инвестициони намени 
што непоср-едно служат за производство и подготву-
вање на земјоделски стоки за потребите на домаш-
ниот пазар, со тоа што техничките и технолошките 
решенија на односните инвестиции да обезбедуваат 
крупно и рентабилно производство, 

- Кредитите од ставот 1 под 4 на оваа точка Бан-
ката ќе ги одобрува, по правило, за купување на 
опрема, а по исклучок и за вложувања во градежни 
работи. За вложувања во градежни работи вредноста 
на работите, по правило, не може да го премине из-
носот од 50% од пресметковната вредност од бара-
њето за кредит. 

2. Кредитите според овој заклучок Банката, по 
правило, ќе им ги одобрува на републичките и ко-
муналните банки (во понатамошниот текст: делов-
ните банки) заради заедничко кредитирање на ко-
рисниците на кредити, а по исклучок може да им 
ги одобрува и непосредно на корисниците на кре-
дитите. 

3. Кредитите од точката 1 став 1 под 1 на овој 
заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве 
услови: 

1) интересот се определува по нормата од нај-
малку 2% годишно;^ 

2) рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 15 години; „ 

3) учеството на средствата на Општиот инвести-
ционен фонд во однос на пресметковната вредност 
иза инвестициите не може да биде поголемо, и тоа: 

а) за купување на земјиште — од 85%? од купов-
ната цена, ако куповната цена на земјиштето не го 
надминува износот од 120.000 динари за 1 ha за зем-
јиште од I до IV класа, а — 90.000 динари за 1 ha 
за земјиште од V и VI класа. 

Ако куповната цена на земјиштето за 1 ha ги 
надминува износите од одредбата под 3 под а) на 
оваа точка, разликата во цената е должен да ја 
обезбеди корисникот на кредитот. 

За приведување кон земјоделска култура на ку-
пено земјиште учеството на средствата од Општиот 
инвестиционен фонд не може да биде поголемо од 
85%? од пресметковната вредност на тие работи ако 
куповната цена на земјиштето и трошоците за при-
ведување кон земјоделска култура заедно не го над-
минуваат износот од 120.000 динари за 1 ha. Ако ку-
повната цена на земјиштето и трошоците за приве-
дување кон земјоделска култура заедно го надми-
нуваат износот од 120.000 динари за 1 ha,1 вишокот 
на средствата е должен да го обезбеди корисникот 
на кредитот. 

По исклучок, ако постојат особено поволни ус-
лови за производство на одделни култури на земји-
ште од класи пониски од VI (семенски компир и др.) 
Банката може да одобрува кредити и за купување 
на такво земјиште ако куповната цена на земјиште-
то не го надминува износот од 30.000 динари за 1 ha, 
а трошоците за агромелиорации заедно со куповната 
цена на тоа земјиште не го надминуваат износот од 
90.000 динари за 1 ha. Банката може да одобрува 
кредити за купување на такво земјиште и ако купо-
вната цена на земјиштето е поголема од 30.000 дина-
ри за 1 ha, под услов корисникот на кредитот со 
инвестициониот елаборат да докаже дежа со остато-
кот на средствата до квупниот износ од 90.000 дина-
ри за 1 ha со а гр ом е л и ор ациј ат а се обезбедува при-
ведување на земјиштето кон интензивна култура; 

б) за зголемување на обработливото површини 
на земјиштето на општествениот сектор по пат на 
комасација, со откривање на узурпации, со подарок 
и сл. и за нивно приведување кон земјоделска кул-
тура по пат на агромелиорации и одводнувања — од 
85%, ако ови-е вложувања според класата на земји-
штето на кое се формира комплексот на земјиштето 
не го надминуваат износот од 120.00 динари за 1 ha 
за земјиштата од I до IV класа, а 90.000 динари за 
1 ha за земјиштата од V до VI класа. 

Ако вкупните вложувања од одредбата под 3 
под б) на "оваа точка го надминуваат износот од 
120.000 динари односно од 90.000- динари за 1 ha на 
земјиштето, вишокот на средствата е должен да го 
обезбеди корисникот на кредитот; 

в) за зголемување на обработливото површини 
на земјиштата по пат на ,агромелиорации на земји-
штата во општествена сопственост кои досега не 
биле обработувани —: од 85%? од инвестиционите вло-
жувања врз базата на рентабилноста на производ-
ството на таа површина, со тоа што трошоците за 
агромелиорации да не смеат да го преминат износот 
од 120.000 динари за 1 ha — кога е во прашање ме-
лиорирање на земјишта под шикири, односно изно-
сот од 60.000 динари за 1 ha — кога е во прашање 
мелиорирање на пасишта, утрини и друго необра-
ботливо земјиште. 

Ако трошоците за агромелиорации на земјишта-
та од одредбата под 3 под в) на оваа точка изнесу-
ваат над 120.000 динари односно 60.000 динари за 
1 ha земјиште што се мелиорира, вишокот на сред-
ствата е должен да го обезбеди корисникот на кре-
дитот; 

4) гарантниот износ се определува во височина 
од 5% од износот на одобрениот кредит. 

4. Кредитите од точката 1 став 1 под 2 на овој 
заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве 
услови: 

1) интересот се определува по нормата од н а ј -
малку 2%? годишно; 

2) рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од рокот определ-ен за амортизација на 
купената земјоделска опрема, со тоа што да не може 
да биде подолг од 10 години; 

3) учеството на средствата на Општиот инвести-
ционен фонд во однос на пресметковната вредност 
на инвестициите не може да биде поголемо, и тоа: 

а) за агрегатите со гарнитури на цевки за на-
воднување — — — — — — — — од 70%; 

б) за друга земјоделска опрема! — -— ОД бО1%;̂  



Кредитите за Купување на земјоделска опрема 
и резервни делови Банката ќе ги одобрува само под 
услов опремата да биде набавена и кредитот иско-
ристен до 31 декември 1963 година. 

Кредитите за купување на резервни делови за 
земјоделска опрема Банката ќе ги одобрува заедно 
со кредитите за купување на земјоделска опрема^ 
и тоа,? најмногу до 10% од пресметковната вредност 
на таа опрема. 

5. Кредитите од точката 1 став 1 под 3 на овој 
заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве 
услови: 

1) интересот се определува по нормата од нај-
малку 2% 1одишно; 

2) рокот за враќање на кредитот, по правило, не 
може да биде подолг од 15 години; 

3) учеството на средствата на Општиот инвести-
ционен фонд во однос на пресметковната вредност 
на инвестициите не може да биде поголема од 50%; 

4) гарантниот износ се определува во височина 
од 5% од износот на одобрениот кредит, освен ако 
е во прашање земјоделска опрема за, која не се по-
лага гарантен износ. 

Ако кредитот се бара за хидромелиорации на 
земјишта, Банката ќе им го дава кредитот само на 
производителските организации кои со мелиорации 
и со други потребни вложувања и мерки на целото 
подрачје што се мелиорира обезбедуваат до конеч-
ната исплата на кредитот општествено организирано 
производство на земјоделски стоки за пазарот во 
смисла на одредбите на овој заклучок, со тоа што 
овие мелиорации да можат^ да се изведуваат неза-
висно од мелиорациите на поширокото подрачје и 
дека до рокот договорен за извршување на хидроме-
лиорациите ќе бидат во општествена сопственост 
најмалку 50% од површините што се мелиорираат. 

Кредитите од точката 1 став 1 под 4 на овој за-
клучок Банката ќе ги одобрува под следниве услови: 

1) интересот се определува по нормата од нај-
малку 2о/о годишно; 

2) рокот за враќање на кредитот не може да 
биде подолг од 5 години; 

3) учеството на средствата на Општиот инвести-
ционен фонд во однос на претсметковната вредност 
на инвестицијата не може да биде поголемо од 70%; 

4) гарантниот износ се определува во височина 
од 5% од износот на одобрениот кредит, освен ако 
е во прашање земјоделска опрема за која не се по-
лага гарантен износ. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Банката 
ќе ги дава само ако корисникот на кредитот докаже 
дека може да ги изврши вложувањата и дека про-
изводството на стоки може да отпочне со полн ка-
пацитет најдоцна во рок од една година од денот на 
одобрувањето, на кредитот. 

Кредитите според оваа точка можат да им се ' 
одобруваат само на корисниците на кредити кои со 
инвестиционото вложување обезбедуваат зголемува-
ње на извозот или намалување на увозот го ко^ во 
рок од најмногу 5 години од денот на одобрувањето 
на кредитот се постигнува нето девизен ефект на ј -
малку во височина на вредноста на инвестиционото 
вложување во основни и обртни средства. 

7. Ако кредитите од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд им се даваат на деловните банки 
заради заедничко кредитирање на крајните корисни-
ци на кредити според овој заклучок, учеството на 
Општиот инвестиционен фонд не може да биде по-
големо од кредитите што ги даваат овие банки од 
други општествени инвестициони фондови или -од 
сопствени фондови чии средства можат да се упо-
требат за оваа цел. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, ако кредитите се одобруваат за купување на 
земјиште и за приведување на земјиште кон земјо-
делска култура, или за набавка на агрегати и гар-
нитури на цевки за наводн-ување, учеството на Оп-
штиот инвестиционен фонд може да биде и пого-
лемо, но не поголемо од учеството по кредитите што 

Банката им ги одобрува непосредно на корисниците 
на кредитите. 

8. Кредитите според овој заклучок Банката ќе ги 
одобрува само ако инвестиционите работи не се за-
почнати односно завршени пред потпишувањето на 
договорот за кредит. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
точка, Банката може Да одобрува кредити за инве-
стициони работи на реконструкција, адаптација и 
довршување на одделни земјоделски објекти започ-
нати пред потпишувањето на договорот за к,редит, 
но само за оние работи што ќе се извршат по пот-
пишувањето на договорот за кредит. 

9. Кредитите од точката 1 на овој заклучок' 
Банката ќе им ги дава на деловните банки заради 
заедничко кредитирање на корисниците на креди-
тите, односно непосредно на корисниците на креди-
тите ако1 ги исполнуваат следните услови: 

1) да се кредитно способни; 
2) со својата инвестициона програма и со инве-

стиционата техничка документација да докажат 
дека со бараните кредити за основни и обртни сред-
ства обезбедуваат најповолни економски, техноло-
шки и технички решенија за крупно и рентабилно 
производство на земјоделски стоки за потребите на 
домашниот пазар и за извоз; 

3) со новите вложувања во намените од точката 
1 став 1 под 1, 3 и 4 на овој заклучок да обезбеду-. 
ведат, по подмирувањето на сите придонеси, годишен 
чист приход, по правило, најмалку во височина на 
7% од пресметковната вредност на инвестициите; 

4) според своето вкупно работење да се способни 
да го вратат кредитот и да ги извршат и другите 
обврски спрема општествената заедница. 

Кредитно способен, во смисла на ставот 1 под 1 
на оваа точка, е корисникот на кредит: 

а) кој покажал успех во досегашното работење 
и кој во текот на последните неколку години своето 
работење го завршил со позитивен финансиски ре-
зултат, ,а ако имал загуби, — ако докаже дека за-
губите му се во целина санира-ни и дека презел ефи-
касни мерки за отстранување на причините на за-
губите; 

б) кој уредно го враќа кредитот; 
в) кој во потполност ја обезбедил инвестицио-

ната изградба во тек; 
г) кој рационално и економично ги користи сво-

ите производствени капацитети; 
д) кој има утврдена насока на производството во 

рамките на општата производствена политика и има 
разработена концепција на својот развиток, особено 
во правец на специјализација на производството; 

ѓ) кој располага со достаточни и способни струч-
ни кадри за организација на крупно и рентабилно 
земјоделско производство. 

10. Банката и деловните банки ќе склучат дого-
вор за кредит со крајните корисници на кредити 
дури тогаш кога ќе бидат положени средствата на 
инвеститорите односно на другите општествени ин-
вестициони фондови КОИ, покрај Општиот инвести-
ц,ионен фонд, учествуваат во i -.ст "ЈЗ на : 
стициите од точката 1 на овој заклучок,4 и тоа во 
височина од 50% ОД износот што отпаѓа на теку-
штата транша на кредитот. Ако кредитот се кори-
сти во повеќе транши, корисниците на кредитот се 
должни 50% на учеството што отпаѓа на траншата 
во односната година да положат до 30 март на таа 
година, со тоа што остатокот на износот да го поло-
жуваат сукцесивно при користењето на кред,итот, 

Ако Банката им дава на деловните банки кре-
дити од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
заради заедничко кредитирање на крајните корис-
ници па кредити, деловните банки се должни дел 
на учеството и на гарантниот износ што сразмерно 
отпаѓа на средствата на Општиот инвестиционен) 
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фонд што учествуваат во заедничкото кредитирање 
да положат кај седиштето на филијалата на Народ-
ната банка кај кое надлежната филијала на Бан-
ката има жиро-сметка на Општиот инвестиционен 
фонд, и тоа како издвоени средства за учество и 
гарантни износи за сметка на Банката а по одобре-
ните кредити од Општиот инвестиционен фонд. 

11. Кредитите од средствата на своите или дру-
гите општествени инвестициони фондови, со учество 
на средствата од Општиот инвестиционен фонд до-
биени од Банката заради заедничко давање на кре-
дити за намените предвидени во точката 1 на овој 
заклучок, деловните бан-ки можат да им ги даваат 
на корисниците на кредити само под истите услови 
под кои од Банката добиле кредит од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд или под условите што 
се поповолни за корисниците на кредити. 

12. Одобрувањето на кредитите според овој за-
клучок Банката ќе го врши со услов инвеститорите 
да се должни да го остварат техничко-технолошко-
то решение од инвестиционата програма и обемот 
на производството врз основа на кои е одобрен 
кредитот. 

Банката ќе договара и ќе применува санкции 
спрема инвеститорите што не се придржуваат за 
условите под кои е одобрен кредитот, а особено ќе 
договараат соодветни пенали ако инвеститорот не 
оствари производство на стоки во количините врз 
основа на кои е одобрен кредитот. 

13. Барањето за кредит според овој заклучок 
деловните банки односно корисниците на кредити 
го поднесуваат до територијално надлежната фили-
јала на Банката. 

14. Технички упатства за поднесувањето на ба-
ра.њата за кредит и за документацијата Банката ќе 
км даде непосредно на деловните банки односно на 
корисниците на кредити. 

15. Со д-ettOT на објавувањето на овој заклучок 
престануваат да важат Заклучокот за поблиските 
услови под кои Југословенската земјоделска банка 
од средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе 
им одобрува кредити на републичките и комунал-
ните банки заради давање кредити по пат на кон-
курс на непосредните корисници за инвестиции во 
земјоделството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/62), 
Заклучокот за условите под кои Југословенската 
земјоделска банка по пат на непосредна погодба ќе 
дава кредити од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за производство на земјоделски про-
изводи за кои постои посебен интерес на внатреш-
ниот пазар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/62), 
Заклучокот за поблиските услови под кои Југосло-
венската земјоделска банка ќе им одобрува кредити 
на републичките и комуналните банки од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд заради давање 
кредити по пат на непосредна ,погодба на непосред-
ните корисници за инвестиции во земјоделството 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/62) и Заклучокот 
за поблиските услови под кои Југословенската зем-
јоделска банка ќе им одобрува кредити на репуб-
личките и комуналните банки од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд заради давање по пат на 
непосредна погодба кредити на непосредните кори-
сници за купување земја од приватни сопственици 
и за трошоците за групирање на обоаботливите зем-
јишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/62). 

О. бр. 1727 
24 април 1963 година 

Белград 

Југословенска земјоделска банка 
Ц е н т р а л а 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Бранко Карановиќ, с. р. Ристо Џунов, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за форми-
рање Комисија за приготвување на материјалите по-
требни за усогласување на сојузните прописи со 
Уставот, објавено во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава 

/ 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА 
ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ПО-
ТРЕБНИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ 

ПРОПИСИ СО УСТАВОТ 
^ 

Во точката 1 треба да се брише со грешка отпе-
чатената одредба под 1 која гласи: 

,Д) др Миливоје Рукавина, секрета,р на Сојузни-
от извршен совет;". 

Oft Сојузниот извршен совет, Белград, 30 април 
1963 година. 

. Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на чл. 27 и 28 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57) во врска со чл. 9 и 33 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста државен потсекре-
тар во Сојузниот извршен совет Милорад Зориќ по-
ради одење на друга должност. 

Б. бр. 42 
30 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува 
секретарот, Потпретседател, 

Зоран Полич, с.р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 10 од Законот за инспек-
цијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/59) и членот 166 од Законот за јавните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), а во вр-
ска со членот 33 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН 

ИНСПЕКТОР НА ТРУДОТ 

За главен сојузен инспектор на трудот се назна-
чува Зденко Хас, досегашен директор на Сојузниот 
завод за социјално осигурува-ње. 

Б. бр. 41 
30 април 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува 
секретарот, Потпретседател, 

Зоран Полич, с. р. Александар Ранковиќ, р. р. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

„Народине новине" службен лист^ на Народна 
република Хрватска во бројот 5 од 7 февруари 1963 
годи,на објавуваат: 

Општествен план на Народна Република Хрват-
ска за 1963 година; 

Закон" за расподелба на'приходите од заеднич-
ките извори на приходи; 

Закон за буџетот на Народна Република Хрват-
ска (Републичкиот буџет) за 1963 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
подрачјата на општините и околиите во НРХ; 

Одлука за определување највисоката граница до 
која можат собранијата на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците да ја 
определуваат нормата на основниот придонес за 
здравствено осигурување; 

Одлука за највисоките граници на нормата на 
вонредниот придонес за здравствено осигурување; 

Одлука за определување на гранките, групите 
односно подгрупите на организациите во кои може 
да се определи додаден придонес за здравствено 
осигурување; 

Одлука за определуваше на гранките, групите 
односно подгрупите на организациите во кои може 
да се определи додаден придонес за инвалидско 
осигурување; 

Одлука за измена на Одлуката за основицата и 
нормата на придонесот што го плаќаат приватните 
дуќани и за делот на придонесот што им припаѓа 
на општинските фондови за школство; 

Одлука за ослободувањето на рудниците на ка-
мен јаглен на подрачјето на НРХ од уплата на дел 
од придонесот за буџетите од личниот доход на ра-
ботниците. 

Во бројот 6 од 14 февруари 1963 година објаву-
ваат:' 

Закон за уредување и користење на градското 
земјиште; 

Закон за фондот за социјалните установи; 
Закон за дополнение на Законот за начинот на 

управувањето и располагањето со средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации; 

Закон за фондот за кредитирањето на студен-
тите: 

Препорака за унапредувањето на материјалната 
положба на студентите. 

Во бројот 7 од 21 февруари 1963 година објаву-
ваат: 

Закон за фондот за унапредување на издавач-
ката дејност; 

Закон за прогласување на шумата „Дундо" на 
Раб како управуван природен резерват; 

Одлука -за определување на органите во кои ќе 
се врши проверување н,а осигурувањето на сред-
ствата за работа на државните органи и внатреш-
ната расподелба на тие средства според принципите 
на доходот; 

Одлука за рокот за склучување договори помеѓу 
'здравствените установи и заводите за социјално 
осигурување во 1963 година; 

Одлука за давање регрес за продадените и испо-
рачеиите количини на огревен материјал за потре-
бите на широката потрошувачка; 

Одлука за определување височината на помо-
шта на жртвите на фашистичкиот терор; 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
височината на надоместоците што се плаќаат за 
друмските запрежни возила; 

Упатство за водење евиденција во архивите; 
Одлука за определување нормата на основниот 

придонес за инвалидско и пензиско осигурување и 
нормата на придонесот за додатокот на деца; 

Одлука за определување нормата на додадениот 
придонес за инвалидско осигурување; 

Одлука за вкупниот износ на надоместоците 
што ќе им се исплатуваат на инвалидите на трудот 
при купувањето на моторни возила; 

Одлука за финансискиот план на фондовите на 
инвалидското и пензиското осигурување и на дода-
токот на деца за 1933 година; 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесната фа-
милија на југословенските државјани што стапиле 
во странство во работен однос врз основа на меѓуна-
роден договор или по одобрение од надлежниот ор-
ган, а не се осигурени според Законот за здравстве-
ното осигурување; 

Одлука за определување делот на основниот 
придонес и додадените придонеси остварени за фон-
дот на инвалидското осигурување, што им припаѓа 
на комуналните заедници на име надоместок на 
фондовите за здравствено осигурување за трошо-
ците за професионална рехабилитација и запослу-
вање на инвалидите на трудот; 

Одлука за пресметување и плаќање на придоне-
сот за здравствената заштита на пензионерите; 

Одлука за спроведување ' на задолжителното 
здравствено реосигурување и за определување на 
тарифата за премии; 

Одлука за најмалиот износ на надоместокот на 
трошоците за храна и сменување га време на пату-
вањето и престојот во друго место; 

Одлука за најмалиот износ на Надоместокот на 
трошоците за закоп. 

Во бројот 8 од 28 февруари 1963 година објаву-
ваат: 

Правилник за вршење надзор над стручната ра-
бота на здравствените установи со преглед; 

Правилник за условите за основањето и за уре-
дувањето, организацијата и работата н,а аптеките 
и нивните филијали, станиците и депоите за лекови; 

Правилник за посебните услови што треба да ги 
исполнува раководниот персонал на здравствените 
установи; 

Правилник за измена на Правилникот за обло-
гот и напалата на придонесот за здравствено осигу-
рув,ање на земјоделските производители; 

Наредба за престанокот на вредноста на наред-
бите за определување височината на маржата во 
трговијата на големо; 

Наредба за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контролата на цените." 

Во бројот 9 од 7 март 1963 година објавуваат: 
Решение за утврдување шумскостопанските 

подрачја и за доделување шуми, и други земјишта 
во општествена сопственост на користење; 

Решение за разрешување секретарот на Из-
вршниот совет на Саборот за индустрија и градеж-
ништво; 

Решение за разрешување секретарот на Изврш-
ниот совет на Саборот за општи стопански работи и 
за назначување секретар на Извршниот совет на 
Саборот за индустрија и градежништво; 

Наредба за вонреден лекарски преглед на воза-
чите на моторни возила од Ц и Ф категорија; 

Наредба за овластување претседателите на опре-
делени околиски судови да назначуваат службеници 
што вршат земјишно"книжни работи, канцелари-
ски и извршни службеници од III и IV група, тех-
нички персонал и помошни службеници; 

Решение за второ дополнение на Решението за 
определување на установите во областа на култу-
рата во HP Хрватска во кои можат да постојат зва-
њата на службениците во научните установи; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за назначување постојани судски вештаци ка ј сто-
панските судови во НРХ за 1962 година. 



Страна 408 - Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, б мај 1863 

УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 2 од 17 јануари 1863 година објавува: 

Уредба за реорганизација на Заводот на НРС за 
продуктивност на трудот како научен завод; 

Решение за потврда на статутарното решение 
на Факултетот за електротехничка во Љубљана; 

Решение за потврда на статутарното решение 
за измени на статутот на Факултетот за физика и 
технологија во Љубљана; 

Решение за именување помошник -директор на 
Заводот на НРС за стопанско планирање; 

Решение за разрешување и именување начал-
ник на Одделот за малцински прашања при Извр-
шниот совет; 

Одлука за именување претставник на Изврш-
ниот совет на Народното собрание на НРС и за 
определување околиски народни одбори и претпри-
јатија за дистрибуција на електрична енергија што 
имаат свои претставници во управниот одбор на 
Електроенергетската заедница на Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народно Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 1 од 18 јануари 1963 година 
нема службен дел. 

Во бројот 24од 25 -јануари 1963 година објавува: 
Уредба за заводите за цени во HP БиХ; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 

Тутуновиот институт во Мостар; 
Уредба за измена на Уредбата за составот и 

начинот на изборот на собранијата на заедниците 
на социјалното осигурување на работниците; 

Одлука за определување на обврзниците што 
плаќаат придонеси за одделни категории осигурени 
лица, за изворите од кои се плаќаат тие придонеси 
и за органите што ги определуваат нормите односно 
износите на придонесот за одделни категории 
осигурени лица; 

Одлука за начинот на пренесување обврските 
основните средства на околиските заводи за соци-

јално осигурување врз фондовите на комуналните 
заедници и врз комуналните заводи за социјално 
осигурување; 

Одлука за определување процентот од годиш-" 
ниот износ на данокот на доход што ќе се наплатува 
во одделни тримесечје на 1963 година; 

Одлука за пренесување правата на основувач 
спрема вишите економско-комерциј алии школи во 
Сараево, Бања Лука и Брчко; 

Одлука за пренесување правата на основува^ 
спрема Вишата земјоделска школа во Бања Лука; 

Одлука за пренесување правата на основувач 
спрема Заводот за продуктивност на' трудот врз 
Републичката стопанска комора; 

Одлука за основање Одбор за прашањата на ви-
сокото школство на Извршниот совет на HP БиХ; 

Правилник за надоместокот на трошоците и за-
губените заработен на судиите поротници. 

Во бројот 3 од 1 февруари 1963 година нема 
службен дел. 

Во бројот 4 од 8 февруари 19Ш година објавува: 
Општествен план на HP БиХ за 1963 година; 
Закон за измени на Законот за расподелба на 

приходите од заедничките извори; 
Закон за Буџетот на HP БиХ за 1963 година; 
Закон за дополнение на Законот за уплата на 

делот од придонесот за станбена изградба во 1962 
година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравствената заштита и организацијата на здрав-
ствената служба; 

Одлука за највисоката граница на нормата на 
основниот придонес за здравствено осигурување; 

Одлука за највисоката граница на нормата на 
вонредниот придонес за здравствено осигурување; 

Одлука за определување на гранките, групите 
и подгрупите на стопанските дејности во кои може 
да се определи додаден придонес за здравствено 
осигурување; 

Одлука за определување на гранките на стопан-
ските дејности во кои може да се определи додаден 
придонес за инвалидско осигурување; 

Одлука за измени на Одлуката за основањето, 
укинувањето, седиштето и територијалната надлеж- 
ност на околиските и окружните судови; 

Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на процентот што му припаѓа на резервниот фонд 
на HP БиХ од средствата издвоени за заеднички 
резерви на стопанските организации; 

Одлука за измена на Одлуката за определување 
на бројот и за именување членови на советите на 
високите школи; 

Решение за измена на Решението за основањето 
на Републичка комисија за прифаќање на иселе-
ниците-повратници; 

Решение за новиот состав на Комисијата за по-
днесување предлози за назначување во звањето 
педагошки советник; 

Решение за именување членови на Советот на 
Радио-Сараево; 

Решение за разрешување и назначување функ-
ционери на републичките органи на управата; 

Решение за назначување директор на Заводот 
за техничка помош ни HP БмХ; 

Решение за разрешување на секретарот за ин-
дустрија и градежништво на Извршниот совет на 
HP БиХ; 

Решение за разрешување и именување функци-
онери во Републичката стопанска комора; 

Решение за составот на Одборот за прашањата 
на високото школство на Извршниот совет на HP 
БиХ. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

270. Уредба за измена на Тарифата за данокот 
на промет — — — — — — — — 401 

271. Наредба за ' дополнение на Наредбата за 
определување на посебните услови за упо-
треба на отпадоци од бакар и негови ле-

„ гури - — —. — — — — — — — 401 
272. Упатство за спроведување на Одлуката за 

мерилата за пресметување и уплатување 
на амортизацијата на регенерација на шу-
ми и за нејзината намена — — — — 401 

273. Решение ч за измена на југословенските 
стандарди за производите од гума — — 402 

274. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди за куќен намештај 
од дрво — — — — — — — — - 403 

275. Решение за ставање вон сила на југосло-
венскиот стандард од областа на инду-
стријата на гума —' — — —- — — — 403 

276. Заклучок за поблиските услови под кои 
Југословенската земјоделска банка ќе одо-
брува во 1963 година кредити по пат на 
непосредна погодба од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за инвести-
ции во земјоделството — — — — — 403 

Исправка на Решението за -формирање Ко- п 
мисија за приготвување на материјалите 
потребни за усогласување на сојузните 
прописи со Уставот — — — — — — 406 
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