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630. 

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 ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА 
ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕ-
ЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВРЗ ОПШТИН-
СКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за пренесување работите 
од надлежноста на околиските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи врз општинските ор-
гани н-а управата надлежни за внатрешни работи, 

/што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 1 
ноември 1963 година. 

П. Р. бр. 8 
2 ноември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНО-
СТА НА ОКОЛИСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВРЗ ОП-
ШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НАДЛЕ-

ЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Надлежноста за решавање во прв степен во по-

единечни управни работи која според досегашните 
сојузни прописи им припаѓаше на околиските органи 
на управата надлежни за внатрешни работи се пре-
несува врз општинските органи кш управата надле-
жни за внатрешни работи, освен работите кои спо-
ред овој закон остануваат во надлежност на околи-
ските органи на управата надлежни за внатрешни 
работи. 

Член 2 ^ 
Околиските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи ја задржуваат својата н а д л е ж -
ност за решавање во прв степен во сите поединечни 
управни работи предвидени со следните сојузни 
прописи: 

1) со Законот за движење на граница („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 101/47); 

2) со Правилникот за пограничната зона („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 34/54); 

3) со Правилникот за престојот и движењето на 
странците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 9/59); 

4) со Правилникот за патните исправи за пре-
мин на државната - граница („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 6/60); 

5) со Правилникот за лов во погранична зона и 
во државниот граничен појас („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 9/63); 

6) со Наредбата за сеидбата на култури во поте-
сниот д р ж а в е н граничен појас („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 46/55); 

7) со Наредбата за вршење риболов во погра-
ничната зона („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 19/57). 

Член 3 
Околиските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи ја задржуваат својата надлеж-
ност и за решавање во прв степен во следните пое-
динечни управни работи предвидени во сојузните 
прописи, и тоа: 

1) Закон за удружења, собори и други јавни 
скупови („Службен лист на ФНРЈ" , бр 51/46 и 29/47) 

— решавање за одобрување или неодобрува-
ње основање на здруженија чија дејност се простира 
на територија на околија или на територија на две 
или повеќе општини од иста околија (член 17 став 1); 

— решавање за забрана основање и работа на 
оние здруженија што не ги исполнува-ат законските 
услови, а чија дејност се простира на територија на 
околија или на територија на две или повеќе оп-
штини од иста околија (член 18); 

2) Закон за извршување на кривичните санкции 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 24/61) 

— решавање во врска со барањето на осудено 
лице да се упати во казнено-поправителна установа 
на издржување на казна пред правосилноста на пре-
судата (член 36 став 2); 

— решавање во врска со молбите за одложу-
вање на извршувањето на казната лишување од 
слобода (член 38 став 3); 

3) Правилник за извршување на Законот за др-
жавјанството на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. D8/46 
и 20/51) 

— решавање, ако -е тоа спорно, за тоа која 
општина ќе запише во книгата на државјанството 
некое лице што бара запишување во книгата на др-
жавјанството (член 13). 

Член 4 
Во република во која не постојат околии со репу-

блички закон ќе се определи, во согласност со на -
челата на овој закон, во кои поединечни управни 
работи од членот 1 на овој закон надлежноста за 
решавање во прв степен се пренесува од органот 
на управата надлежен според важечките прописи 
врз општинските органи на управата надлежни за 
внатрешни работи, а во кои од тие поединечни уп-
равни работи надлежноста ја задржува органот на 
управата определен со важечките прописи. 

Член 5 
По жалбите против првостепените решенија 

кои, во смисла на членот 1 од овој закон, во поеди-
нечни управни работи ги донесуваат општинските 
органи на управата надлежни за внатрешни работи, 

( 
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решаваат околиските органи на управата надлежни 
за внатрешни работи. 

Член 6 
Со републички прописи ќе се определат рокови 

во кои општините се должни во своите органи на 
управата надлежни за внатрешни работи д-а орга-
низираат соодветни служби за вршење на работи-
те што со овој закон се пренесуваат врз општински-
те органи на управата надлежни за внатрешни ра -
боти. 

Со тие прописи ќе се утврди и денот од кој оп-
штинските органи на управата надлежни за внатре-
шни работи ќ е започнат да ги вршат работите што 
се пренесуваат според овој закон во нивната над-
лежност, со тоа што од денот на влегувањето во 
сила на овој закон до тој ден да не можат да по-
минат повеќе од шест месеци. 

Член 7 
Постапката во поединечни управни рабови по 

кои надлежноста со ОЕОЈ закон се пренесува врз 
општинските органи на управата надлежни за 
внатрешни работи, што е започната пред денот оп-
ределен со републичките прописи од членот 6 на 
ОВОЈ закон, ќе ја продолжат и ќе ја завршат тие 
органи, 

Член 8 
Ов-ој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ" . 

631. 

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 ПОСЕБ-
НО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА 
НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО ВРСКА СО ЗЕМ-

ЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за посебно регулирање 
на определени прашања на судската постапка во 
врска со земјотресот во Скопје, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 1 ноември 1963 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 1 ноември 
1963 година. 

П. Р. бр. 9 
2 ноември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРАШАЊА НА СУДСКАТА ПОСТАПКА ВО ВР-
СКА СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 
Роковите определени со закон во траење до 

три месеци за поднесување правни лекови и други 
правни средства во постапката пред суд, за подне-
сување тужба во процесната постапка и во по-
стапката по управни спорови или за поведување 
вонпроцесна постапка, што биле во тек на 26 јули 
1963 година, почнуваат одново да течат од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Роковите од ставот 1 на овој член во траење 
подолго од три месеци што биле во тек на 26 јули 
1963 година нема да се смета дека текле од тој, 
ден до денот на влегувањето во сила на овој закон 
ако не истекле во тоа време, а ако истекле во тоа 
време почнуваат одново да течат со денот на в л е -
гувањето во сила на овој закон и се завршуваат по 
истекот на 30 дена сметајќи од тој ден. 

Во кривичната постапка одредбите на ст. 1 и 2 
на овој член се однесуваат на роковите за подне-
сување жалба против пресуда, молба за враќање 
во поранешна состојба, приватна тужба, пред-
лог на оштетеното лице и ж а л б а против решение 
за примена на воспитна мерка или мерка за без-
бедност, а во постапка по стопански престапи — 
само на роковите за поднесување ж а л б а против 
пресуда и на молба за в р а ќ а њ е во поранешна со-
стојба. 

Член 2 
Со одредбите за роковите од членот 1 на овој 

закон можат да се користат сите лица што требале 
к а ј судот во Скопје да преземат определено де ј -
ствие сврзано за рок, како и лицата кои до 26 јули 
1963 година имале ж и в е а л и ш т е односно седиште 
во Скопје, без оглед к а ј кој суд во земјата требало 
да преземат такво дејствие. 

Член 3 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

до 31 декември 1963 година не може, врз основа на 
одлуки што станале извршни до 26 јули 1963 го-
дина, да се дозволи ниту да се спроведува судско 
извршување спрема физичките лица што имале до 
тој ден живеалиште во Скопје. 

Одредбата од ставот 1 од овој член не се од-
несува на извршувањето на побарувања по основот 
на законска издршка или рента или по основот на 
надоместок на штета предизвикана со телесна по-
вреда или смрт, или на извршувањето на побару-г 
вање по основот на работен однос. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од деч 

HOT на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

632. 
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 ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СО-

ЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1962 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за завршната сметка 

за извршувањето на Сојузниот буџет за 1962 година, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 1 ноември 1963 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
1 ноември 1963 година. 

П. Р. бр. 10 
2 ноември 1Ѕ63 година 

Белград 
Претседател на Републиката , 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната4 скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1962 ГОДИНА 
Член 1 

Се донесува завршна сметка за извршувањето 
на Сојузниот буџет за 1962 година. 
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Остварените приходи и извршените расходи 
според Сојузниот буџет за 1962 година изнесуваат, 
и тоа: 
Приходи - - - - Динари . 556.332,375.626.— 
Расходи - - - - Динари 626.987,761.923.— 
Вишок на расходите над 

приход рЛе: - - Динари 70.655,386.297.-

Член 2 
Вишокот на извршените расходи над остваре-

ните приходи во износ од Динари 70.655,386.297 се 
покрива со кредит од Народната банка. 

Член 3 
Се одобрува вишокот на потрошените средства 

по партијата 3—256 на Сојузниот буџет за 1962 го-
дина — Примања на воените инвалиди од војните 
и нивна здравствена заштита, во износ од Динари 
3.736,029.096. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

633. 

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 ЗАБРАНА 
НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕКО-
НОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНО АФРИЧК АТА 

РЕПУБЛИКА 

Се прогласува Законот за забрана на одржу-
вање и воспоставување економски односи со Ју -
жноафричката Република, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 1 
ноември 1963 година. 

П. Р. бр. 12 
2 ноември 1963 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТА-

ВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
ЈУЖНО АФРИЧКАТА РЕПУБЛИКА 

Член 1 
На домашни правни и физички лица им се за-

бранува промет на стоки и услуги, како и одржу-
вање и воспоставување други економски односи со 
правни и физички лица на Јужноафричката Репу-
блика. 

На домашни правни и физички лица им се за-
бранува промет на стоки по провениенција од Ју -
жноафричката Република со правни и физички ли-
ца од која и да е земЈа. 

Член 2 
Се забранува превозните средства на Јужно-

афричката Република да користат Југословенски 
луки, пристаништа и аеродроми. 

Се забранува југословенски превозни средства 
да користат луки, пристаништа и аеродроми на Ј у -
жноафричката Република^ 

Член 3 
По исклучок од одредбите на чл. 1 и 2 од овој 

закон, може да се одобри да се заврши работата 
што домашно правно или физичко лице ја склу-
чило со правно или физичко лице на Јужноафрич-
ката Република ако до денот на влегувањето во 
сила на овој закон е извршено плаќање на обвр-
ските што произлегуваат од односната работа, ако 
стоките се испорачани а не се платени или ако 
вршењето на услугите е започнато или завршено 
а не е наплатено. 

Одобрението според ставот 1 на овој член го 
дава Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. 

Член 4 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап домашно правно 
лице: 

1) ако врши промет на стоки и услуги или одр-
жува или воспоставува други економски односи со 
правни или физички лица на Јужноафричката Ре-
публика (член 1 став 1); 

2) ако врши промет на стоки по провениенција 
од Јужноафричката Република со правни или ф и -
зички лица од која и да е земја (член 1 став 2); 

3) ако дозволи превозните средства на Јужно-
афричката Република да користат југословенски 
луки, пристаништа и аеродроми (член 2 став 1); 

4) ако негово превозно средство користи луки, 
пристаништа и аеродроми на Јужноафричката Ре-
публика (член 2 став 2). 

За кое и да е дејствие од ставот 1 на ОВОЈ член 
ќе се казни со парична казна од 40.000 до 200.000 
динари одговорното лице во домашно правно лице. 

Член 5 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок домашно физичко лице за кое и да е 
дејствие од членот 4 став 1 точ. 1, 2 и 4 од ОВОЈ 
закон. 

Член 6 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 

ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за рабо-
тите на прометот на стоки и услуги и за другите 
економски односи на кои се однесува забраната 
според одредбите од ОВОЈ закон. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

634. 

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузната скупштина, на седницата на Соју-
зниот собор од 1 ноември 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ И НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕ-

НУВА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Во точката 6 од Одлуката за привремено ре-
гулирање на надоместоците на сојузните пратеници 
и на функционерите што ги избира или именува 
Сојузната скупштина (во понатамошниот текст: 
Одлуката) — („Службен лист на СФРЈ", бр 29/63) у 
во третиот и четвртиот ред се бришат зборовите: 
„на потпретседателот на Сојузната скупштина што 
е истовремено и претседател на Сојузниот собор." 

Во истата точка на одлуката се додава нов 
став 2, ко1 гласи: 

„Претседателот на Републиката, потпретседа-
телот на Републиката, претседателот на Сојузната 
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скупштина и претседателот на Сојузниот извршен 
совет имаат право на користење без надоместок 
стан кој им одговара на потребите на ф у н к ц и ј а т а 
што ја в р ш а т " 

2. Во точката 7 на одлуката на кра јот на ставот 
1 по зборовите: „наголемен со посебниот додаток 
за вршење на ф у н к ц и ј а т а " се става точка, а оста-
токот на текстот се брише. 

Во истата точка во ставот 2 наместо зборовите: 
„во височина од: 90.000, 109.000, 110.000 и 120.000 ди-
нари месечно" се ставаат, зборовите: „во височина 
од 75.000 до 130.000 динари месечно." 

Во истата точка по ставот 2 се додаваат нови 
ставови 3 и 4, кои гласат: 

„Посебниот додаток за вршење на функци јата 
изнесува 40.000 динари месечно за потпретседате-
лите на Сојузната скупштина, претседателите на 
соборите на Сојузната скупштина, потпретседате-
лите на Сојузниот извршен совет и за другите 
функционери од ставот 1 на оваа точка кои во 
текот на на јмалку две свикувања на Сојузната 
скупштина вршеле една од -функциите од ставот 1 
на оваа точка и за кои со образложено решение 
ќе го определи тоа Административната комисија на 
Сојузниот собор. За другите функционери од ставот 
ј на оваа точка посебниот додаток за вршење на 
функцијата изнесува 30.000 динари месечно. 

Решенијата што Административната комисија 
ги донесува 'врз основа на о в л а с т е н о т о од претход-
ниот став мораат да бидат во согласност со пра -
вилникот што го пропишува Комисијата со потврда 
од Сојузниот собор." 

3. Во точката 8 на одлуката во ставот 1 наме-
сто бројот „140.000" се става бројот „150.000", наме-
сто бројот „130.000" се става бројот „140.000", а 
наместо бројот „120.000" се става бројот „130.000". 

4. Точката 13 на одлуката се брише. 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
Сојузна скупштина 

АС бр. 34/1 
1 ноември 1963 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот собор, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

635. 

Врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен, совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСОТ НА К Р Е Д И -
ТИТЕ ОДОБРЕНИ ВО 1963 ГОДИНА ЗА ПОДИГА-
Њ Е П Л А Н Т А Ж И НА Б Р З О Р А С Т Е Ч К И ЛМСТАРИ 

1. На кредитите што Југословенската земјодел-
ска банка и банките на републиките и на автоном-
ните покраини им ги одобруваат во 1963 година на 
стопанските организации од средствата формирани 
во смисла на точката 12 став 1 под 2 и 3 на Одлу-
ката за спроведување на мерките на општата кре-
дитна политика во 1963 година („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 12/63), за подигање плантажи на брзора-
стечки листари, се плаќа интерес по норма од 3% 
годишно. 

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

Р. п. бр. 217 
30 октомври 1963 година 

Белград ^ 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

636. 

Врз основа на членот 14 од Законот за кредит-
ните и други банкарски работи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 10/61 и 53/62), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА НОРМА ЗА КРЕДИТОТ ШТО 
о д општиот ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД МУ СЕ 
ДАВА НА СОБРАНИЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД ЗА 
ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО НОВ 

БЕЛГРАД 
1. За кредитот во износ од 1.000 милиони динари 

кој врз основа на одредбата под 2 од точката 15 на 
главата XI I на Сојузниот општествен план за 1963 
година Југословенската инвестициона банка од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд му го дава 
на Собранието на град Белград како учество на ф е -
дерацијата во финансирањето на изградбата на ко-
мунални објекти во Нов Белград, се утврдува инте-
ресна норма од 1% годишно. 

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

Р. п. бр 216 
30 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

- Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

637. 
Вр^ основа на членот 172" од Царинскиот закон 

(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 24/59 и 13/63), Сојуз-
ниот секретаријат за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЦА-
РИНСКИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИН-

СКИ ЗОНИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Основач на слободна царинска зона (во пона-

тамошниот текст: основач) е она лука-претприЈатие 
односно пристаниште-претпријатие, претпрР1јатие за 
лучко-претозарни услуги односно претпријатие за 
пристанишно-г.ретОЕарни услуги или заедница на 
лучки претпријатија односно заедница на приста-
нишни претпријатија , што добило одобрение за 
основање слободна царинска зона во срлисла на 
членот 143д од Царинскиот закон. 

Член 2 
Корисник на слободна царинска зона (BID пона-

тамошниот текст: корисникот на зоната) може да 
биде секое правно или физичко лице кое во смисла 
на прописите за надворешнотрговското рѕботење и 
прописите за искористувањето на луките и приста-
ништата, во свое или туѓо име, за свота или туѓа 
сметка, врши или користи услуги на подрачјето на 
слободната царинска зона. 

Член 3 
Подрачјето на слободна царинска зона се состои 

од гатови односно" делови брег до кои може да 
се врши пристанување на бродови и од подрачје 
на луката односно пристаниште потребно за ра-
ботата на таа зона. 

Подрачјето на слободна царинска зона мора да 
биде заградено односно обележено така што да е 
обезбедено вршењето на царински надзор. 

Се смета дека се постапило според одредбата од 
ставот 2 на овој член: 

1) ако од копнената страна подрачјето на сло-
бодната царинска зона е заградено така што да ги 
исполнува следнив-е минимални услови' 

а) оградата да е висока 2,5 т , смета јќи од осно-
вата до нејзината на јвисока точка, со тоа нејзиниот 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Ќ а р де л., с. р. 
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вертикален дел да изнесува 2,20 т , на кој се надо-
врзува спрема подрачјето ^ва слободната царинска 
зона искосениот дел под агол од 450; 

б) вертикалниот дел на оградата да е направен 
од челична мрежа — жица дебела 0,2 cm, чии окца 
имаат обем до 12 cm; 

в) искосениот,дел на оградата да е направен од 
три реда бод лива жица; 

г) оградата да е прицврстена за бетонски стол-
бови 20 X 20 cm кои се вкопани в земја во длабо-
чина од 40 cm, а поставени на растојание до 5 т ; 

д) портите на слободната царинска зона да се 
високи 2,20 т - и од ист материјал од кој е и верти-
калниот дел на оградата, и на нив да постои виден 
натпис: „Слободна царинска зона", со назив на осно-
вачот. На определени премини, на кои постои непре-
кинат царински надзор, наместо порта може да 
биде поставена само рампа; 

2) ако е Бодената површина на подрачјето на 
слободната царинска зона обележена со усидрени 
посебно обележени плутачи со пречник од 50 cm 
на растојание до 200 т , со тоа што тоа да не ја 
попсечува редовната пловидба или маневрирање^ 
на бродовите^ во луката односно пристаништето; 

3) ако ноќе портите и оградата на слободната 
царинска зона се на годен начин осветлени. 

Управата за царини може да дозволи на оддел-
ни места да се изврши заградување на слободната 
царинска зона и на друг начин ако за тоа постојат 
оправдани мотиви. 

Член 4 
Во слободна царинска зона може, во смисла на 

членот 143е од Царинскиот закон, да се врши' 
1) прифаќање и отпремање без складирање, на 

увезени неоцаринети стоки, домашни оцаринети 
стоки наменети за извоз и провозни (транзитни) 
стоки; 

2) прифаќање и складирање на увезени неоца- . 
ринети стоки, домашни оцаринети и неоцаринети 
стоки наменети за извоз и провозни (транзитни) 
стоки; 

3) вообичаено приготвување на стоките од точ-
ката 2 на овој став — за пазар (сортирање, мерење, 
маркирање, пакување, егализирање, составување, 
раставување, правење мостри, техничко попра-
вање, итн.); 

4) индустриско облагородување (преработка, 
доработка, обработка или поправка) на стоките од 
точката 2 на овој став, во смисла на посебни прописи 
за облагородување на странски стоки. 

Како неоцаринети домашни стоки наменети за 
извоз, во смисла на точката 2 од ставот 1 на ОВОЈ 
член, се подразбираат стоките кои на подрачјето на 
слободната царинска зона треба да се комплетираат 
за извоз или да се складираат заради извоз. 

Член 5 
Управата за царини му издава на основачот 

уверение за исполнувањето на условите за успешно 
вршење на царинскиот надзор во смисла на членот 
143д став 2 од Царинскиот закон. 

Пред издавањето на уверението Управата за 
царини преку своја посебна комисија ќе изврши 
преглед на оградата, портите, зградите, просториите, 
уредите, земјиштата, гатовите и акваториите, што 
влегуваат во состав на подрачјето на слободната 
царинска зона. 

Комисијата од ставот 2 на овој член ќе и под-
несе на Управата за царини писмен извештај за 
најдената состојба, во кој ќе даде мислење за тоа 
дали се исполнети условите за вршење на царински 
надзор пропишани со одредбите од Царинскиот за-
кон и овој правилник, и врз основа на тој изве-
штај Управата за царини го издава уверението од 
ставот 1 на овој член. 

Член 6 
Основачот е одговорен за одржувањето на огра-

дата, портите, плутачите и осветлението на слобод-
ната царинска зона во исправна состојба, 

Член 7 
За пристанувањето на бродови во повластена 

пловидба на подрачјето на слободна царинска зона 
ќе се применува одредбата од членот 25 став 3 на 
Царинскиот закон. 

Член 8 
За стоките што се увезуваат во слободна ца-

ринска зона односно се извезуваат од неа не се 
поднесува декларацијата од членот 55 на Царин-
скиот закон: 

1) ако стоките се увезуваат и се складираат во 
слободната царинска зона; 

2) ако стоките што се увезени во слободната 
царинска зона, се извезуваат во непроменета или 
не суштествено променета со-стојба; 

3) ако стоките добиени со облагородување на 
странски стоки, се извезуваат без користење на 
извозните инструменти за вредноста на извршеното 
облагородување. 

За стоките од ставот 1 на овој член основачот 
Брз основа на податоците од својата евиденција ќе 
издава, по барање на корисникот на зоната, увере-
нија за фактите што произлегуваат од податоците 
во таа евиденција. Ако е потребно овие уверенија 
ги заверува царинарницата. 

Член 9 
Царинскиот надзор на подрачјето на слобод-

ната царинска зона се состои од контрола на по-
датоците и состојбата на евиденцијата на основа-
чот и од проверување на фактичната состојба на 
стоките во поглед на количината, видот и вредно-
ста и споредување на таа со-стојба со состојбата 
наведена во исправите на основачот и корисникот 
на зоната врз основа на кои тие стоки се прика-
жуваат во евиденцијата на основачот. 

Царинарницата може да го врши царинскиот 
надзор од стасот 1 на овој член во секоја фаза на 
процесот на работата и за таа цел да ги презема 
сите мерки за кои е овластена со царинските про-
писи. 

За извршената проверка царинарницата е долж-
на на соодветната картичка од евиденцијата на ос-
новачот да стави белешка заверена со печат од 
царинарницата и со потпис од службеникот што 
ја извршил проверката. Ако при проверувањето 
утврди неисправност, службеникот на царинарница-
та ќе го констатира ова во својата белешка, ќе 
состави истовремено посебен записник за утврде-
ните неисправности и понатаму ќе постапи според 
соодветните одредби од Царинскиот закон и Царин-
скиот правилник („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/60). 

Проверувањето на фактичната состојба на сто-
ките во поглед на количината (по тежина и бројот 
на колетите) според ставот 1 од овој член се врши 
во присуство на претставник на основачот, кој е 
должен да ги покаже односните стоки, а при про-
верувањето на видот и вредноста на стоките при-
суствува и односниот корисник на зоната или негов 
претставник. 

Член 10 
Приговор против состојбата на стоките во по-

глед на количината, видот и вредноста (член 8) утвр-
дена во записникот при проверувањето може да 
изјави основачот во рок од три дена од денот на 
доставувањето на записникот. 

По приговорот од ставот 1 на овој член, цари-
нарницата е должна да донесе решение во кое ќе 
ја утврди точната состојба на стоките и ќе нареди 
отстранување на утврдената неисправност. Ж а л -
бата изјавена против ова решение го задржува во 
смисла на членот 138 став 5 од Царинскиот закон 
извршувањето на решението. 

Член 11 
Кога е во прашање царинска постапка пове-

дена по барање на корисникот на зоната заради 
докажување на извршениот увоз, извоз или друга 
манипулација од членот 4 на овој правилник — со 
цел за примена на извозните или увозните инстру-
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менти, царинарниците постапуваат според чл. 54 до 
116 од Царинскиот закон. 

Член 12 
Увозот на стоки од странство во слободната ца-

ринска зона им се пријавува на царинарницата и 
основачот согласно со чл. 27 и 45 од Царинскиот 
закон. 

При директно манипулирање со увозни или 
транзитни стоки возачот или негов овластен прет-
ставник е должен да и поднесе на царинарницата 
посебна пријава за увоз и провоз на стоки во сми-
сла на членот 45 точка 2 од Царинскиот закон. На 
ист начин се постапува и при складирањето на 
трап: и ш и стоки што ќе се оглремат по воден пат. 

Пријавата за увоз и провоз на стоки од- ста-
вот 2 на ОВОЈ член и се поднесува на царинарни-
цата во три-примероци, со тоа што е возачот должен 
еден заверен примерок да му предаде на основачот. 

Како директно манипулисање со стоки од ста-
вот 2 на овој член се подразбира директен претовар 
на стоки од брод во друго превозно средство или 
обратно. Како директно манипулирање со стоки 
се подразбира и истоварањето, при што стоките не 
се задржуваат на подрачјето на слободната царин-
ска зона подолго од 48 часови, под услов таков 
рок според општите услови на работењето во сло-
бодната царинска зона да е дозволен односно да не 
е определен во пократко траење. 

Член 13 
Во царинската постапка со бродовите тфи влегу-

вање во слободна царинска зона или излегување 
од неа, се применуваат одредбите од Царинскиот 
закон и Царинскиот правилник, и тоа особено во 
поглед на царинскиот надзор на посадата на бродот, 
залихите на прехранбени продукти и други потреби 
и патниците, Пред почетокот на изговарањето на 
стоките од брод заповедникот на бродот односно 
бродскиот агент е должен на царинарницата и на 
основачот да им достави извод од бродскиот мани-
фест за односниот товар. По предавањето на изво-
дов од бродскиот манифест може да се започне со 
истоварање на стоките, освен ако службеникот на 
царинарницата не преземе посебни мерки во врше-
њето на царинскиот надзор. 

Член 14 
Увезените стоки облагородени во слободната ца-

ринска зона може да ги царини само царинарницата 
во слободната царинска зона, и тоа според состојбата 
на стоките (количина, вредност, вид и квалитет) 
утврдена во моментот на увозот во слободната ца-
ринска зона. 

Неоцаринетите домашни стоки складирани во 
слободната царинска зона мора да ги царини пред 
товарењето царинарницата во слободната царинска 
зона, 

Стоките добиени со облагородување на стран-
ски стоки (член 4 став 1 точка 3) се царинат спо-
ред ставот 2 на овој член, ако за вредноста на из-
вршеното облагородување се користат извозни ин-
струменти. 

Домашни стоки кои пред внесувањето во сло-
бодна царинска зона се оцаринети за извоз ка ј не-
која од царинарниците во земјата, се отпремаат во 
странство од слободната царинска зона врз основа 
на извозните царински исправи на царинарницата 
што го извршила царинењето. 

Член 15 
Увозот и внесувањето на основни средства што 

се употребуваат на подрачјето на слободната царин-
ска зона, како и увозот, внесувањето односно^ по-
трошувачката на репродукциони материтали наме-
нети за процесот на производството на стол^н^гмте 
организации што работат на подрачјето на слобод-
ната царинска зона, или на прехранбени произво-
ди наменети за потребите во угостителството на 
подрачјето на слободната царинска зона, ги евиден-
тираат односните стопански организации според ва-
жечките прописи 

Материјалот и стоките од ставот 1 на овој член 
односната стопанската организација е должна по-

себно, со список во два примерка, да и ги пријави 
на царинарницата при внесувањето во слободната 
царинска зона. Еден примерок од ТОЈ С П И С О К задр-
жува царинарницата, а вториот по заверката и го 
пред ова на стопанската организација. 

Основните средства од ставот 1 на овој член ко-
рисникот на зоната ги внесува во посебен список 
на такви средства, кој го заверува царинарницата. 
II. Еведенција за потребите на царинскиот надзор 

Член 16 
Својата еведенција за работење на подрачјето 

на слободната царинска зона основачот мора да ја 
води на начинот КОЈ овозможува потребен увид на 
царинарницата во работењето на подрачјето на сло-
бодната царинска зона. а заради вршење на царин-
скиот надзор 

Увидот на царинарницата од ставот 1 на овој 
член е овозможен ако евиденцијата на основачот 
обезбедува следење на движењето на стоките во 
слободната царинска зона. Како движење на сто-
ките се подразбира увозот или внесувањето на сто-
ки во слободната.царинска зона, манипулациите со 
тие стоки предвидени со членот 4 од овој правил-
ник, преместувањето на тие стоки од еден склад во 
друг и извозот односно изнесувањето на тие стоки 
од слободната царинска зона. 

Евиденцијата на основачот за работењето на 
подрачјето на слободната царинска зона се состои 
од картотека и средени уредни исправи. 

Евиденцијата од ставот 3 на овој член мора да 
се води така што за секоја одделна пратка да се 
води посебна картичка во која се внесуваат пода-
тоците пропишани со овој правилник. Податоците 
во каотичката можат да се внесуваат само врз ос-
нова на уредни исправи, кои се вложуваат во по-
себни палки. На картичките на соодветен начин се 
назначува врската со исправите. 

Картичките на картотеката мораат да бидат за-
верени од надлежната царинарница и обележени со 
редниот број од посебниот регистар, кој за таа цел 
го води царинарницата 

Основачот е должен да изработи потребни кар-
тички благовремено. 

Член 17 
Пред изработката на картичките предвидени со 

членот 16 од овој правилник основачот е должен да 
прибави од Управата за царини решение со кое се 
дава согласност за оние колони од картичката во 
кои Се внесуваат податоците потребни за водење на 
царинскиот надзор. 

Член 18 
Картичката предвидена со членот 16 од овој 

правилник мора да содржи во горниот дел, над ко-
лоните, преку целата широчина на картичката: на-
зив на основачот, податоци за видот на стоките (во 
трговијата вообичаен назив на стоките) и за пре-
возното средство со кое се превезени стоките и број 
на исправата врз основа на која стоките пристиг-
нале во слободната царинска зона (бродски мани-
фест, товарен лист и сл.). 

Просторот на картичката под податоците наве-
дени во ставот 1 од овој член е поделен на два дела, 
за посебно евидентирање на влегувањето и излегу-
вањето на сто-ките. Во секој од тие делови се вне-
с.уваат податоци за подносителите на диспозициите, 
за регистарските броеви на диспозициите и за бро-
евите на товарниците според манифестот. Во соод-
ветните колони врз основа на уредни исправи, во 
секој дел посебно, се внесуваат по хронолошки ред 
податоците за количината и вредноста на стоките. 
На кратот, од десната страна на колоните на секој 
дел од картичката се внесуваат во посебна колона 
податоци за бројот на фа-сциклата во која е вло-
жена односната исправа. Количината на стоките се 
внесува во картичката по единица на мера (kg, 
литар, т 8 и сл.), бројот, видот и ознаката на коле-
тот. Поблиските ознаки на местото на кое се скла-
дирани стокртте (бр01 на складот, и сл.) се внесуваат 
во посебна колона. Во согласност со Управата ца-
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рини редоследот во колоните може да биде и пои-
наков. 

Секоја промена на состојбата на стоките мора 
врз основа на уредни исправи во картичката да 
се внесе хронолошки под веќе внесените податоци 
во соодветните колони (записник за констатиран 
кусок, цертификат за квалитативно или квантита-
тивно преземање, преносна диспозиција, итд.). 

Ако стоките складирани во слободна царинска 
зона се облагородуваат, раздолжувањето на картич-
ката односно картичките се врши врз основа на 
писмена при!ана од корисникот на зоната за на-
мераваното облагородување и извештајот за извр-
шеното складирање, а раздолжените стоки се еви-
дентираат на посебна картичка во која се внесуваат 
податоците од картичката односно од сите картички 
на кои биле евидентирани одделни партии на сто-
ките што ќе бидат облагородени. 

Податоците предвидени со овој правилник се 
внесуваат само на првата страна од картичката, 
додека на нејзината опачина се наоѓа простор за 
внесување забелешки и поблиски податоци евенту-
ално потребни во одделен случај. 

Врз основа на извештајот за завршеното облаго-
родување и потврдата за складирање, на опачината 
од картичката се внесуваат податоци за произво-
дите добиени со облагородувањето, а за секој од-
делен производ на облагородување се отвора посебна 
картичка со потребните податоци што се предвиде-
ни со овој член. 

При пренесувањето на стоките од една картич-
ка на друга мора на нив да се назначи врската на 
регистарските броеви на односните картички. 

За стоките од членот 12 став 2 на овој правил-
ник можат, по исклучок од членот 16 став 4 на 
овој правилник, на една картичка да се внесуваат 
податоци за разни пратки на стоки. 

Член 19 
Покрај податоците од членот 18 на овој правил-

ник, основачот може во картичката да внесува и 
други податоци, што му се потребни во врска со 
неговото работење. 

Член 20 
Картотеката се води за увезени стоки на бели 

картички, за домашни стоки на црвени картички, 
а за транзитни (превозни) стоки на зелени картички. 
Картичките за увезени или транзитни стоки со кои 
се вршат директни манипулации во смисла на чле-
нот 12 став 2 од овај правилник се обележени во 
горниот десни агол со црна коса црта. Картичките 
на кои се евидентира облагородување на стоки се 
жолти. 

Погрешно пополнетите или од други причини 
неупотребливите картички се поништуваат запис-
нички под надзор од царинарницата. 

Член 21 
Устројувањето на евиденцијата предвидена со 

овој правилник се заснова врз системот на диспо-
зиции што секој корисник на зоната му ги дава 
на основачот. 

При изнесувањето на стоки складирани во сло-
бодна царинска зона р а з д о л ж у в а њ е ^ во евиден-
цијата на основачот се врши врз основа на диспо-
зицијата заверена од царинарницата и потврдата за 
складирањето на стоките. Еден примерок од заве-
рената диспозиција останува во евиденцијата на 
основачот. 

Р а з д о л ж у в а њ е ^ во евиденцијата на основачот 
за стоките од членот 12 став 2 на овој правилник 
се врши врз основа на заверената пријава за уво-
зот и провозот на стоки што царинарницата на ко-
рисникот на зоната му ја заверува во два при-
мерка, од кој еден примерок корисникот на зоната 
му доставува на основачот. 

Член 22 
Корисникот на зоната е должен во случаите 

предвидени со чл. 143ж и 143з став 1 од Царин-
скиот закон пред употребата на односните стоки да 
изврши царинење во смисла на чл. 54 до 94 од 
Царинскиот закон. 

III. Други одредби 
Член 23 

При превозот на стоки од еден дел на слободната 
царинска зона во друг нејзин дел, кој се врши 
преку подрачје што не е опфатено со слободната 
царинска зона, е потребна посебна превозница изда-
дена од основачот за секое превозно средство. Пре-
возните средства употребени за ваков превоз мораат 
од секоја страна да имаат по едно зелено знаменце 
и не смеат патем да се запираат, 

Превозницата од ставот 1 на овој член се из-
дава во три примероци, од кои еден останува ка ј 
основачот, еден му се предава на царинскиот служ-
беник при излегувањето од слободната царинска 
зона, а еден на царинскиот службеник при влегу-
вањето во слободната царинска зона. Царинските 
службеници на предадените превозници го запишу-
ваат денот и часот на излегувањето односно влегу-
вањето на превозното средство во слободната ца-
ринска зона. 

Царинарницата може, по потреба, да определи 
царинска придружба аа овие превозни средства. 

Член 24 
Царинарницата џо слободната царинска зона мо-

ж е да определи во одделни одвоени простории да се 
складираат стоки за кои важат посебни прописи за 
прометот (опојни дроги, оружје, итн.) или за кои 
е поради нивната особена вредност или од други 
причини потребен посебен царински надзор (благо-
родни метали, накит, бижутерија, итн.). Вратата на 
овие простории мора да има две различни брави. 
Клучот на една брава го држи царинарницата, а 
клучот на другата брава — корисникот на про-
сторијата. 

Едно рало резервни клучеви на ваквите про-
стории стои запечатено од страна на царинарни-
цата к а ј дежурната служба за безбедност на по-
себно означено место осигурено и лесно достапно 
Користењето на овие клучеви е дозволено само во 
случај на пожар, експлозија, поплава или слични 
настани по кои е потребна итна и неодложна интер-
венција, заради спречување поголема штета на сто-
ките сместени во тие простории или заради отстра-
нување на последиците од штетата што настапиле 
или би можеле да настапат на некои други стоки 
сместени во слободната царинска зона Користењето 
на резервните клучеви е дозволено само во прису-
ство на припадник на органите за безбедност, а за 
тоа користење без одлагање мора да се извести де-
журниот службеник на царинарницата. За секое 
користење на овие клучеви се составува посебен 
записник. 

Член 25 
На подрачјето на слободната царинска зона не 

смее никој да живее, па ниту лицата што се посто-
јано запослени во неа или кои по природата на 
службата во слободната царинска зона вршат не-
која контролно-управна функција. 

Влегувањето на подрачјето на слободната царин-
ска зона им е дозволено само на лица што се запо-
слени во слободната царинска зона или што во неа 
влегуваат од оправдани причини. 

На лицата што влегуваат на подрачјето на сло-
бодната царинска зона или излегуваат од тоа под-
рачје службениците на царинарницата можат да ги 
применат сите мерки предвидени со царинските 
прописи за постапката спрема лицата што ја пре-
минуваат царинската линија, 

IV. Завршна одредба 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Бр 3-16914/1 
2 ноември 1963 година 

Белград 
Сотузен секретар 

за финансии. 
Киро Глигоров, с. р. 
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638. 
Врз основа на тон. 2 и 8 од Одлуката за начи-

нот на исплатување на приходите што ги оствару-
ваат граѓани од државни органи и општествени 
правни лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 44/63), Сојузниот 
секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ 
ЖИРО-СМЕТКА НА ГРАЃАНИТЕ ШТО ОСТВА-
РУВААТ ПРИХОДИ ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И 
ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВ НИ ЛИЦА И ЗА НАЧИНОТ 

НА ПЛАЌАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ТАА 
СМЕТКА 

I. Услови и рокови за отворање жиро-сметка 
1. Граѓаните што од државни органи и опште-

ствени правни лица (установи, стопански органи-
зации4 станбени заедници, станбени згради: под 
општествено управување и други организации со 
средства во општествена сопственост) остваруваат 
приходи се должни да отворат жиро-сметка ка ј 
комуналната банка на чие подрачје е нивното ж и -
веалиште, и тоа; 

1) граѓани што од државни органи и опште-
ствени правни лица остваруваат приходи од теко-
винска дејност (занаетчиска дејност, самостојна 
професионална дејност и секоја друга дејност што 
се врши со цел за заработка) на кои облогот со 
данок на доход им се врши според годишната да-
ночна основица (чл 61, 70 и 71 од Уредбата за 
данокот на доход — ,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/61, 53/61, 30/62 и 42/62); 

2) граѓани што од државни органи и опште-
ствени правни лица остваруваат приходи од автор-
ски права, дополнителна и хонорарна работа и дру-
ги приходи. 

2. Граѓаните наведени во точката 1 од оваа на-
редба се должни да отворат жиро-сметка штом во 
текот на% една календарска година од, еден или 
повеќе државни органи или општествени правни 
лица треба да остварат приход КОЈ вкупно го над-
минува износот од 100.000 динари. 

3 На граѓани ќе им се исплатуваат непосредно 
а не преку жиро-сметка: 

1) приходите што ги остваруваат од државен 
орган или општествено правно лице со кое. се во 
редовен (постојан) работен однос, без оглед на тоа 
по кој основ ги остваруваат приходите од тој 
исплатител; 

2) приходите што ги остваруваат од државен 
орган или општествено правно лице со кое се 
во привремен работен однос заснован според чл. 
160 до 165 од Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/61) и според прописите 
донесени за -извршување на тие одредби (повре-
мена работа во земјоделски дејности; определени 
работи ка ј сервиси за помош на домаќинствата и 
ка ј станбени заедници; работи на повремено чи-
стење и суредување станбени простории и сл.); 

3) приходите што ги остваруваат по основот на 
социјално осигурување (пензија, инвалиднина и 
др.), како и приходите на воените инвалиди од 
војните што не произлегуваат од социјално осигу-
рување туку се исплатуваат од буџетот; 

4) приходите од редовен работен однос што ги 
остваруваат покрај приходите по основот на соци-
јално осигурување (пензија, инвалиднина и друго), 
или покрај приходите што воените инвалиди од 
војните ги остваруваат од буџетот; 

5) приходите кои, покрај приходите по основот 
на социјално'осигурување (пензија, инвалиднина и 
друго) или покрај приходите ш^о воените инвалиди 
од војните ги остваруваат од буџетот, ги оствару-
ваат само од еден државен орган или општестве-
но правно лице со кое не се во редовен работен 
однос; 

6) приходите на кои облогот со данок на доход 
не се врши според годишна даночна основица туку 
се плаќа во постојан (паушален) износ (член 119 
од Уредбата за данокот на доход), во процент од 
прометот или оруто-приходот (чл. 123 и 124 од 
Уредбата за данокот на доход) или на друг начин; 

7) приходите што ги остваруваат со продажба 
на сопствени земјоделски производи; 

8) приходите што ги остваруваат со продажба 
на подвижен и недвижен имот; 

9) приходите што ги остварз^ваат од државни 
органи и општествени правни лица со продажба 
на производи добиени со искористување на земји-
ште за други цели, а не за земјоделски, и прихо-
дите од споредни дејности во земјоделството, ако 
на нив, во смисла на членот 19 од Уредбата на да-
нокот на доход, не се плаќа данок на доход од 
самостојни занимања и друг имот; 

10) приходите што ги остваруваат од давање во 
закуп на празни и наместени станбени и деловни 
простории на државните органи и општествените 
правни лица; 

И) приходите што ги остваруваат од повре-
мено давање на употреба на државните органи и 
општествените правни лица подвижни предмети, 
кое не се врши во вид на занимање; 

12.) приходите што ги остваруваат со превоз 
на патнион како со ^самостојна стопанска дејност 
(такси-шсфери, пајтснџии, скелеџии и други пре-
возници на патници) од државни органи и опште-
ствени правни лица, со вршење превоз од случај 
до случај а не како постојана услуга; 

13) приходите што како иматели на ушурни 
мелници ги остваруваат од овластени претпријати-
ја за промет на жито на големо од продаденото 
жито собрано со ушур. 

14) приходите до 3.000 динари месечно што ги 
остваруваат од новински претпријатија за надво-
решна соработка во весниците (пишување писма и 
помали написи во веснииите). 

4. За приходите од точката 3 на оваа наредба, 
како и за приходите од точката 1 на оваа наредба 
што не го надминуваат износот од 102.000 динари, 
граѓаните можат да отворат жиро-сметка к а ј ко-
мунална банка. 

5. На граѓаните што од државни оргзчи и оп-
штествени правни лица во текот на една кален-
дарска година уште не оствариле приходи во износ 
кој повлекува обврска за отворање жиро-сметка, 
ќе им се изврши исплата на приходите непосредно, 
сам-о со писмена изјава на исплатниот документ или 
на посебен поднесок упатен до исплатителот, кој 
гласи: „Од 1 јануари оваа година до денес, заедно 
со ова примање (да се наведе основот на прима-
њето) не сум остварил приход кој повлекува обвр-
ска за отворање жиро-сметка во вкупен износ што 
го надминува износот од 100.000 динари, та не сум 
должен да отворам жиро-сметка", 

Изјавата од ставот 1 на оваа точка не се одне-
сува на приходите наведени во точката 4 од оваа 
наредба. 

6. На граѓаните наведени во точката 1 од оваа 
наредба кои според одредбите на оваа наредба отво-
риле жиро-сметка или се должни да отворат жиро-
сметка, државните органи и општествените правни 
лица се должни да им ги исплатуваат сите приходи 
преку жиро-сметката, освен приходите наведени во 
точ. 3 и 4 од оваа наредба, 

7. При исплатата на приходите остварени од 
дополнителен работен однос или од хонорарна ра-
бота. како и при исплатата на приходите оства-
рени по основот на авторски права и по основот на 
патенти и технички унапредувања, исплатителот на 
тие приходи ќе ја изврши исплатата непосредно 
односно во кори-ст на жиро-сметката на примате-
лот, по одбивање, според важечките прописи, на 
придонесот ^ за буџетите и на другите придонеси 
што се плаќаат од личниот доход од работен однос, 
односно по одбивање на данокот на приходот од 
авторско право кој се плаќа на приходот остварен 
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по основот на авторски права, односно по основот 
на патенти и технички унапредувања. 
' 8. Граѓаните што од државни органи и опште-
ствени правни лица ќе остварат приход КОЈ според 
одредбите на оваа наредба можат да го примаат 
само преку жиро-сметка, поднесуваат пријава за 
отворање жиро-сметка до комуналната банка на 
чие подрачје е нивното живеалиште, 

По пријавите од ставот 1 на оваа точка кому-
налната банка е должна да отвори жиро-сметка 
во рок од 8 дена од денот на приемот на пријавата . 

9. Н а граѓаните на кои им е отворена ж и р о -
сметка во претходната година приходите од др-
ж а в н и органи и општествени правни лица оства-
рени во текот на наредната календарска година до 
износот од 100.ООО динари ќе им се исплатуваат, 
непосредно, ако не бараат исплатата на тие при-
ходи да им се врши преку жиро-сметката. 

Во случаите наведени во ставот 1 од оваа точка 
приходот остварен одеднаш кој го надминува изно-
сот од 100.000 динари, како и приходот кој заедно 
со порано остварените приходи во текот на една 
календарска година го надминува износот од 100.000 
динари може да се исплати само преку ж и р о -
сметката. 

10. На граѓаните што на денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба имаат отворена ж и р о -
сметка, се додека во 1963 година од д р ж а в н и ор-
гани и општествени правни лица не остварат при-
ход во износ поголем од 100.000 динари ќе им се 
исплатува приходот до тој износ непосредно, ако 
не бараат исплатата да им се изврши преку ж и р о -
сметката. Во се друго и на нив ќ е се применуваат 
одредбите од точката 9 на оваа наредба. 

11. Граѓаните можат својата постојна ж и р о -
сметка да ја Изгаснат ако сметаат дека во текот на 
една календарска година нема да остварат приходи 
во износ кој според одредбите на оваа наредба по-
влекува обврска за отворање жиро-сметка. 

II. Располагање со средствата на жиро-сметката 
12. Граѓаните што според одредбите од оваа 

наредба имаат отворена жиро-сметка можат со п а -
ричните средства на својата жиро-сметка да распо-
лагаат на еден од следниве начини: 

1) со готовински чек односно друг банчин налог 
да подигаат пари на благајната на банката к а ј која 
имаат жиро-сметка; 

2) со банчин чек, за чија исплата на подноси-
телот му гарантира комуналната банка, да им вр-
шат по кој и да е основ непосредни плаќања на 
општествени правни лица и на државни органи 
(купување на стоки,^ плаќање на користени услуги: 
угостителски, туристички, сообраќајни, комунални, 
културно-просветни и други, како и плаќање на 
такси, даноци и друго); 

3) банчин чек да наплатат (претворат во пари) 
к а ј која и да е друга комунална банка во Југо-
славија; 

4) со издавање налог на банката к а ј која имаат 
жиро-сметка да им вршат дознака на средства на 
други граѓани и други лица кои немаат ж и р о -
сметка; 

5) со издавање налог на банката к а ј која имаат 
жиро-сметка да им вршат плаќање по КОЈ и да е 
основ на корисниците на општествен имот (налог 
за пренос — вирманско плаќање). 

13. Граѓанин може на комуналната банка к а ј 
која има жиро-сметка да издаде траен налог ' или 
друго овластение средствата што пристигаат на не-
говата жиро-сметка да ги пренесува на неговиот 
штеден влог к а ј таа банка или од тие средства да 
им врши определени исплати на трети лица. 

14. Комуналната банка може со граѓаните што 
к а ј неа имаат жиро-сметка со посебен договсо а 
врз основа на својот правилник да ги регулира 
меѓусебните права и обврски што произлегува т од 
работењето со банчхгнпте чекови и со другите ин-
струменти на внатрешниот платен промет што се 

користат во врска со располагањето со средствата 
на жиро-сметката . 

HI. Завршни одредби 
15. Со денот на влегувањето во сила на овга 

наредба престанува да в а ж и Наредбата за усло-
вите и роковите за отворање жиро-сметки на гра-
ѓаните што остваруваат приходи од д р ж а в н и ор-
гани и општествени правни лица („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 23/62 и 33/62). 

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

Бр . 6—16810/1 
31 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

639. 
Врз.основа на членот 90 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", , бр. 49/59, 9'/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), Сојузниот се-
кретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОДДЕЛНИ 
ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ ДА КУПУ-
ВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ о д 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА-

ДВОР о д ПАЗАРИТЕ 
1. Во Наредбата за определување на условите 

под кои одделни големи потрошувачи можат да 
купуваат селскостопански производи од индивиду-
алните производители и надвор од пазарите („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 19/58) во точката 1 по 
зборовите: „и на Народната милиција ," се додаваат 
зборовите: „организациите и установите што сто-
панисуваат со шуми (шумските стопанства),". 

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

Бр. 4896/1 
^30 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, с. р. 

640. 
Врз основа на членот 61 став 3 од Законот за 

претпријатијата за патишта (,,Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 27/61 и 53У.62), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот секретаријат за сообра-
ќ а ј и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ГОДИШНАТА ПРОГРАМА З А К О Р И С Т Е Њ Е 
НА СРЕДСТВАТА ОД Т А К С И Т Е Ш Т О СЕ НАПЛА-
ТУВААТ НА СТРАНСКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 
1. Средствата што ќе се остварат до кра јот на 

1963 година од таксите што се наплатуваат на 
странски друмски моторни возила според тар. бр. 
146 и 147 од Законот за административните такси 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 28/59 и 23/61), ќе 
се користат за намените и на начинот што се опре-
делени со ова решение. 

2. Сред'"тезата од точката 1 на ова решение ќе ги 
користат С О Ј У З Н И О Т секретаријат за сообраќај и 
врски и републичките фондови за патишта — за 
студии, изработка на проекти, изработка на пробни 
делници на патишта од I ред и за набаска на 
опрема за студиски иаботи, а врз секова на своите 
годишни п р о г р м и , и тоа: 

1) Сој завист секретаријат за сообраќај и 
врски — — — — — — — — — — 10% 
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2) Фондот за патишта на Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина — — — 17% 

3) Фондот за патишта на Соци ја листичка 
Република Македонија - — — — — — 7% 

4) ,Фондот за патишта на Социјалистичка 
Република Словенија — — — — — — 7% 

5) Фондот за патишта на Социјалистичка 
Република Србија — — — — — — — 30% 

6) Фондот за патишта на Социјалистичка 
Република Хрватска — — — — — — — 22%? 

7) Фондот за патишта на Социјалистичка 
Република Црна Гора — — — — — — 7%? 

3. Средствата од точката 1 на ова решение се 
користат до потрошувањето. 

4. Поблиски упатства за начинот на изработката 
и реализацијата на програмите од точката 2 на ова 
решение донесува, по потреба, Сојузниот секрета-
ријат за сообраќај и врски. 

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

Бр. 3109 
30 октомври 1963 година 

' Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, с. р. 

Испитување, точноста на верти-
калните стругови (карусели) Обра-
зец на записникот за испитувањето J U S M.G0.535 

РЈспитување точноста на едио-
вретените стружни автомати. Обра-
зец на записникот за испитувањето JUS М.GO.570 

Испитување точноста на повеќе-
вретените стружни автомати Обра-
зец на записникот за испитувањето JUS M.G0.571 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

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

Бр. 11—7270 
4 ноември 1963 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

641. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4, од Законот за југословенските стандарди (,.Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/60 и 30/62), Југосло-
венскиот завода за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАШИНИТЕ 

АЛАТКИ 
1 Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следниве југосло-
венски стандарди: 

Испитување точноста на струго-
вите со шилци. Височина на ш и л -
ците до 400 m m - - - - - J U S M.G0.120 

Испитување точноста на струго-
вите со шилци. Височина на ш и л -
ците над 400 mm - - - - - J U S M.G0.121 

Испитување точноста на преци-
зните стругови со шилци - - - J U S М.GO.122 

Испитување точноста на револ-
вер-струговите со вертикална глава J U S M.G0.125 

Испитување точноста на револ-
вер-струговите со хоризонтална глава J U S M.G0.126 

Испитување точноста на верти-
калните стругови (карусели) — — J U S M.G0.135 

Испитување точноста на едно-
вретените стружни автомати — — J U S M.G0.170 

Испитување точноста на повеќе-
вретените стружни автомати — — J U S M.G0.171 

Испитување точноста на струго-
вите со шилци. Височина на ш и л -
ците до 400 mm, Образец на запи-
сникот за испитувањето - — — J U S M.G0.520 

Испитување точноста на струга-
ните со шилци. Височина на ш и л -
ците над 400 mm Образец на запи-
сникот за испитувањето — — — J U S M.G0.521 

Испитување точноста на преци-
зните стругови со шилци. Образец на 
записникот за испитувањето — — J U S M.G0.522 

Испитување точноста на револ-
вер-струговите со вертикална глава. 
Образец на записникот за испиту-
вањето - - - - - - - - J U S M.G0.525 

Испитување точноста на револ-
вер-струговите со хоризонтална гла-
ва. Образец на записникот за испи-
тувањето - - - - - - - J U S M.G0.526 

642. 
Врз основа на членот 6 став 2 од Уредбата за 

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 4/63), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ДИ-

РЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 
ПЛОВИДБА 

I. Организација и делокруг 
Член 1 

Работите што и се ставени во надлежност на 
Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба со 
Уредбата за Дирекцијата за цивилна воздушна пло-
видба и со други прописи, Дирекцијата за цивилна 
воздушна пловидба (во понатамошниот текст: Дирек-
цијата) ги врши непосредно и преку свои подрачни 
органи. 

Член 2 
За непосредно вршење на работите што и се 

ставени во надлежност во Дирекцијата постојат: 
1) Одделение за водење воздухоплови; 
2) Техничко одделение; 
3) Одделение за меѓународна соработка; 
4) Отсек за воздухоплови; 
5) Отсек за летани; % 
6) Правен отсек; 
7) Општ отсек. 

Член 3 
За вршење определени стручни работи во Ди-

рекцијата можат да се формираат стручни комисии. 
Членовите на стручната комисија и нивниот број 
ги определува директорот на Дирекцијата. 

Член 4 
За непосредно водење и контрола на воздухо-

пловите на воздушните патишта, Дирекцијата има 
обласни центри со седишта во Белград и Загреб, 
како свои подрачни органи. 

Член 5 
Во делокругот на Одделението за водење воз -

духоплови спаѓаат: работите во врска со спрове-
дувањето и контролата на воздухопловите на во -
здушните патишта во воздушниот простор на Ј у -
гославија; утврдувањето на постапката за в р ш е њ е 
безбедна воздушна пловидба и соработката со соод-
ветните служби, организации и установи со цел 
за единствено спроведување на мерките за безбед-
ност на воздушната пловидба; утврдувањето, во со-
гласност со определени органи на управата, на во -
здушните патишта и граничните влезно-излезни 
коридори во воздушниот простор на Југославија ; 
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работите околу собирање, средување и објавување 
на податоците и прописите што се однесуваат на 
безбедноста на воздушната пловидба; работите око-
лу организирање и следење на функционирањето 
на сите оперативни врски потребни за безбедноста 
на воздушната пловидба и други управни работи од 
областа" на водењето и контролата на воздухопло-
вите. 

Одделението за водење воздухоплови има во свој 
состав Отсек за контрола на летањето и Отсек за 
оперативна служба на врските. 

Член 6 
Во делокругот на Техничкото одделение спа-

ѓаат: планирањето, набавката, поставувањето, рас-
поредувањето и организацијата на одржувањето на 
сите технички средства и организацијата на изград-
бата и одржувањето на сите технички објекти што 
служат за спроведување и контрола на воздухопло-
вите; утврдувањето на начинот за ракување и те-
хничко одржување на сите технички средства и 
објекти што се во употреба. 

Техничкото одделение има во свој состав Отсек 
за план и инвестиции и Отсек за одржување на 
уредите. w 

Член 7 
Во делокругот на Одделението за меѓународна 

соработка спаѓаат: работите во врска со проучува-
њето на препораките од Организацијата на меѓу-
народното цивилно воздухопловство (ИЦАО) и со 
предлагањето на нивната примена во Југославија; 
работите во врска со соработката со установите и 
организациите на Д Р У Г Ј ! земји и со меѓународните 
организации во областа на водењето и контролата 
на воздухопловите; подготвувањето на материја-
лите за склучување меѓународни спогодби во обла-
ста на водењето и контролата на воздухопловите и 
грижите за нивното извршување f работите во врска 
со остварувањето на научно-техничка соработка во 
областа на спроведувањето и контролата на возду-
хопловите; работите во врска со примената на ме-
ѓународните стандарди во воздушната пловидба; 
работите околу подготвувањето и издавањето на 
воздухопловните информации и публикации, наме-
нети за странство и југословенската. јавност. 

Одделението за меѓународна соработка има во 
свој состав: Отсек за меѓународна воздушна пло-
видба, Отсек за работите на ИЦАО и Отсек на слу-
жбата за воздухопловни известувања. 

Член 8 
Во делокругот на Отсекот за воздухоплови 

спаѓаат: техничкиот преглед на воздухопловите, 
моторите, падобраните, опремата и материјалите, 
прегледите на соодветната техничка документација 
со цел за утврдување способноста на воздухопло-
вите, моторите, падобраните, опремата на материја-
лите за безбедна употреба во воздушната пловидба 
и установување на техничките услови за регистра-
ција на воздухопловите и издавање на докумен-
тите; работите во врска со регистрацијата на во-
здухопловите и издавањето на соодветните доку-
менти и водењето на соодветните регистри за во-
здухоплови и падобрани. 

Член 9 
Во делокругот на Отсекот за летани спаѓаат: 

спроведувањето на стручните испити на летачкиот 
персонал и издавањето на уверенија за тие испити; 
проверувањето на способноста за решение на оддел-
ни летачки должности и работите во врска со изда-
вањето, продолжувањето и обновувањето на дозво-
лите за работа и на специјалните овластувања на 
летачкиот персонал. 

Член 10 
Во делокругот на Правниот отсек спаѓаат: из-

работката на нацрти на прописите што ги донесува 
или предлага Дирекцијата; подготвувањето на ре-
шенијата во управната постапка и второстепените 
решенија во административно-казнената постапка 
по воздухопловните прекршоци; работите од обла-
ста на имотно-правните односи и други правни р а -

боти; грижите за запознавањето на подрачните ор-
гани со донесените прописи и водењето на евиден-
цијата за прекршоците, 

Член 11 
Во делокругот на Општиот отсек спаѓаат: ф и -

нансиско-сметководствените работи, персоналните 
работи и работите на администрацијата. 

Член 12 
Во делокругот на обласниот центар' за водење 

воздухоплови спаѓаат: непосредното спроведување 
и контрола на воздушната пловидба на подрачјето 
на центарот и контролата на правилната примена 
на прописите, техничката исправност и прецизност 
на работата на уредите што се користат при рабо-
тата; оперативниот надзор над полетувачко-слету-
вачките и маневарските површини на аеродромите; 
непосредната контрола на документите за технич-
ката исправност на воздухопловите и на дозволите 
за работа на летачкиот персонал; соработката со 
помошните служби, други установи и со обласните 
контроли на соседните земји; обезбедувањето на 
летањата на домашните и странските воздухоплови 
во воздушниот простор на подрачјето на центарот. 

Член 13 
Обласните центри имаат како свои организа-

циони единици реонски и аеродромски центри. 
Овие центри ги вршат работите на определен 

сектор на подрачјето на обласниот центар. 

II. Колегиум 
Член 14 

За разгледување и давање мислење за одделни 
начелни и други важни прашања од делокругот на 
Дирекцијата и нејзините подрачни органи во Дирек-
цијата постои колегиум. 

Колегиумот го сочинуваат началници на одде-
ленијата и шефовите на самостојните отсеци, како 
и други стручни службеници што ќе ги определи 
директорот 

Колегиумот го свикува и неговата работа ја 
раководи директорот. 
III. Овластувања и должности на раководните и 

други службеници 
Член Л 5 

Работата на Дирекцијата ја раководи директор. 
Во отсутноста директорот го заменува службе-

никот што тој ќе го определи. 
Член 16 

Директорот ја застапува Дирекцијата во имот-
но-правните односи пред судовите, државните ор-
гани, правните лица и други организации како и 
пред физичките лица, во границите определени со 
закон и други важечки прописи. Директорот склу-
чува и потпишува договори и донесува решенија во 
поглед на имотот што и е даден на користење на 
Дирекцијата и на нејзините подрачни органи. 

Член 17 
Работата на одделението ја раководи началник. 
Во вршењето на работите началниците се дол-

жни да се придржуваат кон упатствата што им ги 
дава директорот и пред него се одговорни за сво-
јата работа. 

Ако е началникот отсутен или спречен, него го 
заменува службеникот што ќе го определи дирек-
торот. 

Член 18 
Работата на самостојниот отсек ја раководи шеф 

на отсекот. 
Шефовите на отсеците работат по упатствата 

од директорот и пред него се одговорни за својата 
работа. 

Член 19 
Работата на отсекот во состав на одделение ја 

раководи ш е ф на отсекот. Шефот на отсекот во 
состав на одделение непосредно е одговорен за сво-
јата работа пред началникот на одделението. 
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Член 20 
Работата на обласниот центар ја раководи на -

чалник на обласниот центар. 
Во вршењето на должноста началникот на обла-

сниот центар е одговорен за својата работа пред 
директорот. 

Член 21 
Работниците и службениците на Дирекцијата и 

на нејзините подрачни органи работите ги вршат 
на определеното работно место. Секој работник и 
службеник е одговорен за работата што ја врши. 

Работниците и службениците на Дирекцијата^ и 
началниците на обласните центри дисциплински се 
непосредно одговорни пред директорот, а работни-
ците и службениците на обласните центри и на 
нивните организациски единици — пред начални-
ците на обласните центри. 

/ 
IV. Завршна одредба 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
Бр. 09—5106/1 

12 октомври 1963 година 
Белград 

Директор, ^ 
Батриќ Јовановиќ, с. р. 

643. 
Врз основа на членот 12 став 1 во врска со 

членот 23 став 1 точка 4 и со членот 152 од Зако-
нот за изборот на сојузните пратеници („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 14/63), а бидејќи во Организа-
ционо-политичкиот собор на Сојузната скупштина 
остана упразнето пратеничкото место во Избор-
ната единица 100 — Рума, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из -
бор на сојузен пратеник во Организационо-поли-
тичкиот собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 100 — Рума. 

2. Дополнителните Избори ќе се одржат на 28 
декември 1963 година. 

Бр. 431/3 
7 ноември 1963 година 

Белград 
в Претседател 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А , 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА ТЕ-

ХНИЧКА СОРАБОТКА 
Се разрешува од должноста на помошник ди-

ректор на Сојузниот завод за меѓународна техничка 
соработка Јован Божовиќ, поради одење на нова 
должност во Сојузната скупштина' 

Б. бр. 134 
28 октомври 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с, р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

630 Указ за прогласување на Законот за пре-
несување работите од надлежноста на 
околиските органи на управата надлежни 
за внатрешни работи врз општинските 
органи на управата надлежни за внатреш-
ни работи — — — — — — — — 859 

Закон за пренесување работите од надлеж-
носта на околиските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи врз оп-
штинските органи на управата надлежни 
за внатрешни работи — — — — — 859 

631. Указ за прогласување на Законот за по-
себно регулирање на определени п р а ш а њ а 
на судската постапка во врска со земјо-
тресот во Скопје — — — — — — 860 

Закон за посебно регулирање на определени 
прашања на судската постапка во врска 
со земјотресот во Скопје — — — — 860 

632. Указ за прогласување на Законот за за -
вршната сметка за . извршувањето на 
Сојузниот буџет за 1962 година — — 860 

Закон за завршната сметка за извршување-
то на Сојузниот буџет за 1962 година — 860 

633. Указ за прогласување на Законот за за -
брана на одржување и воспоставување 
економски односи со Ј у ж н о а ф р и ч к а т а 
Република — — — — — — — — 861 

Закон за забрана на одржување и воспо-
ставување економски односи со Ј у ж н о -
афричката Република — — — — — 861 

634. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за привремено регулирање на на-
доместоците на сојузните пратеници и на 
функционерите што ги избира или имену-
ва Сојузната скупштина — — — — 861 

635. Одлука за височината на интересот на 
кредитите одобрени во 1963 година за 
подигање плантажи на брзорастечки ли-
стари — — — — — — — — — 862 

636". Решение за интересната норма за креди-
тот што од Општиот инвестиционен фонд 
му се дава на Собранието на град Б е л -
град за изградба на комунални објекти^во 
Нов Белград - - - - - - - - 862 

637. Правилник за спроведување на одредбите 
од Царинскиот закон за слободните царин-
ски зони — — — — — — — — 862 

638. Наредба за условите и роковите за отво-
рање жиро-сметка на граѓаните што 
остваруваат приходи од д р ж а в н и органи 
и општествени правни лица и за начинот 
на плаќање со средствата на таа сметка 866 

639. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на условите под кои оддел-
ни големи потрошувачи можат да купу-
ваат селскостопански производи од инди-
видуалните производители и надвор од па -
зарите — — — — — — — — — 867 

640. Решение за годишната програма за кори-
стење на средствата од таксите што се 
наплатуваат на странски друмски моторни 
возила — — — — — — — — 867 

641. Решение за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на машините 
алатки — — — — — — — — 868 

642. Правилник за организацијата и работата 
на Дирекцијата за цивилна воздушна 
пловидба — — — — — — — — 868 

643. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Организационо-политичкиот 
собор - 870 
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