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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници, што го усвои 
Сојузната скупштина на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Организационо-политичкиот собор 
од 9 јули 1964 година. 

П. Р. бр. 63 
13 јули 1964 година-

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На општините, републиките и федерацијата за 

остваруваше на нивните со уставот и законот утвр-
дени права и должности им припаѓаат приходи од 
личните доходи на граѓаните и приходи од други 
извори определени со овој закон. 

Со републички закон се утврдува начинот на 
.финансирање на околијата. 

Член 2 
Општината, републиката и федерацијата само-

стојно одлучуваат за воведување на видовите на 
приходи што им припаѓаат според овој закон и ја 
утврдуваат височината^ на тие приходи. 

Заради обезбедување рамноправна положба на 
граѓаните во потлед на обврските од личните дохо-
ди, како -и заради обезбедување можност на опште-
ствено-политичките заедници што поуедначено да 
ги воведуваат приходите што им припаѓаат, опште-
ствено-политичките заедници меѓусебно соработу-
ваат при донесување на прописи за утврдување 
на тие обврски. 

Височината на приходите и нивниот распоред се 
утврдуваат во согласност со односите предвидени со 
општествениот план на општествено-политичката 
заедница. 

Член 3 
Додека во економските односи не се остварат во 

основа еднакви услови и можности за стопанисува-
ње и стекнување доход на работните луѓе и работ-

ните заедници, со сојузниот закон со кој се пропи-
шуваат отопите на сојузните придонеси и даноци 
можат да се определат границите во кои општини-
те и републиките можат да утврдуваат определени 
видови придонеси и даноци што им припаѓаат, а 
кои се од суштествено влијание врз остварување-
то на рамноправната положба на работине луѓе и 
работните организации во работењето и распре-
делбата на општествениот производ. 

Член 4 
Со приходите што им припаѓаат според овој за-

кон, општествено-политичките заедници самостојно 
располагаат. 

Член 5 
Само со сојузен закон можат да се установу-

ваат, покрај изворите и видовите на приходи опре-
делени со овој закон, и други извори и видови на 
приходи на општините, републиките и федераци-
јата 

Општествено-политичката заедница може да во-
ведува одделни видови приходи во корист на опре-
делени самоуправни и други организации, ако4 е тоа 
предвидено со сојузен закон. 

Член в 
. Општествено-политичката заедница е должна од 

приходите што според овој закон и припаѓаат да 
обезбеди средства за подмирување на општестве-
ните потреби, за извршување на задачите и за вр-
шење на службите, што таа е должна да ги финан-
сира врз основа на уставот и законите. 

Општествено-политичката заедница ги користи 
приходите, што и припаѓаат според овој закон, пр-
венствено за подмирување на општествените потре-
би и за извршување на задачите во областа на обра-
зованието, науката, културата, заштитата на здрав-
јето, социјалната заштита и комуналните дејности, 
како и за подмирување на потребите на своето 
претставничко тело и органите на општествено-по-
литичката заедница. 

Член 7 
По обезбедување на средствата од еленот 6 

став 1 на овој закон, општествено-политичката заед-
ница може приходите што и припаѓаат да ги кори-
сти и за инвестиции во стопанството. 

Ако општествено-политичката заедница ги рас-
пореди приходите што и припаѓаат според овој за-
кон и за инвестиции во стопанството, овие средства 
можат да се користат според прописите за користе-
ње на средствата за инвестиции во стопанството. 

Член 8 
На република која не може од приходите што 

и припаѓаат според овој закон да ги финансира оп-
штествените потреби и задачи, федерацијата и 
обезбедува дополнителни средства под условите 
определени со овој закон. 

На општина која не може од приходите што 
п припаѓаат според овој закон да ги финансира оп-
штествените потреби и задачи, републиката и обез-
бедува дополнителни средства под условите опре-
делени со законот на републиката. 
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Член 9 
Дополнителни средства ќ се даваат на опште-

с тв ено - полити ч к а та заедница, по правило, без 
определување намена. 

На општествено-политичката заедница ќ се 
обезбедуваат дополнителни средства додека посто-
јат условите предвидени со закон. 

Член 10 
Општествено-политичќата заедница може од-

делните приходи што и припаѓаат да им ги одстапи, 
во целина или делумно, на опште ствено-политич-
ките заедници на својата територија. 

Општествено-политичката заедница што РИ от-
стапува приходите може да ги определи условите 
под кои можат да се користат тие приходи. 

Со отстапување на приходите не се пренесуваат 
правата на општествено-политичката заедница на 
утврдување на височината на приходите, како и 
другите праша утврдени со посебен закон, ако со тој 
закон не е определено поинаку. 

Член 11 
Општествено-политичката заедница може да ги 

здружува средствата од приходите што и припа-
ѓаат со средствата на други општествено-политич-, 
ки заедници за вршење определени работи од сво-
јата надлежност или заради создавање услови за 
задоволување на потребите од заеднички интерес, 
заради основање заеднички органи, организации и 
служби и заради преземање заеднички^акции. 

Општествено-политичката заедница може зара-
ди финансирање на потребите кои се во склад со 
нејзините задачи да ги здружува своите средства 
со средствата на работните и други организации. 

Член 12 
Ако врз основа на сојузен закон вршењето на 

определени работи или задачи од исклучивата над-
лежност на федерацијата се пренесе на други оп-
штествено-политички заедници, средствата за вр-
шење на тие работи и задачи трајно ги обезбедува 
федерацијата од своите приходи. 

Ако врз основа на закон определени работи 
или задачи се пренесуваат во текот на годината од 
надлежност на една во надлежност на друга опште-
ствено-политичка заедница, општествено-политич-
ката заедница од чија надлежност се пренесуваат 
тие работи или задачи е должна од своите приходи 
да обезбеди средства за вршење на тие работи и 
задачи до крајот на годината во која е извршено 
пренесување на работите и задачите, ако со зако-
нот не е предвидено трајно обезбедување на сред-
ствата за вршење на тие работи односно задачи. 

Член 13 
Секоја општествено-пол птичка заедница има 

буџет. 
Во буџетот се искажуваат сите приходи на оп-

штествецр-политичката заедница што и припаѓаат 
според овој закон и нивниот распоред. ^ 

Ако општествено-политичката заедница, во сми-
сла на членот 10 од овој закон, & отстапи одделни 
приходи на општествено-порлитичка заедница на 
својата територија, овие приходи се искажуваат во 
буџетот на општествено-политичките заедници на 
кои им се отстапени. 

Член 14 
Преку буџетот се подмируваат потребите4на ор-

ганите на општествено-политичката заедница, об-
врските спрема определени установи на опште-
ствените служби и други општествени потреби. 

Член 15 
Определени општествени потреби, обврски и за -

дачи ч и е финансирање бара трајно обезбедување 
на средства и посебни органи на управувањето, 
отптествено-политичката заедница може да ф и -
нансира преку фондовите. 

Определени обврски и задачи чие извршување 
бара посебен начин на користење на средства 
општествено-политичката заедница може да ф и -
нансира преку посебни сметки. 

Со закон односно одлука се определува кои оп-
штествени потреби, обврски и задачи се финанси-
раат преку фондови односно преку посебни сметки 
и начинот на нивното финансирање. 

Член 16 
Буџетот мора да биде урамнотежен. 

Член 17 
Средствата за подмирување на потребите на др-

жавните органи се обезбедуваат во буџетот. 
За вршење на редовната дејност на државните 

органи средствата во буџетот се утврдуваат во един-
ствен изное. 

Заради подмирување на определени општестве-
ни потреби и извршување на определени задачи, 
во буџетот им се обезбедуваат на државните орга-
ни, во согласност со нивната дејност, и средства 
со посебна намена. 

Средствата за вршење на редовната дејност и 
средствата со посебна намена се обезбедуваат во 
согласност со посебен закон за финансирање на 
државните органи. 

Член 18 
Државен орган можЈе да презема обврски од 

името на општествено-политичката заедница само 
во границите на законот и во рамките на сред-
ствата што ќе му се обезбедат од приходите на 
општествено-политичката заедница. 

Член 19 
Средствата за подмирување на обврските на 

општествено-политичката заедница спрема устано-
вите на општествените служби за чија дејност се 
обезбедуваат средства од приходите на огаите-
ствено-политичката заедница се даваат како на-
доместок за услугите односно за вршењето на д е ј -
носта на установата. 

Средствата за подмирување на обврските спре-
ма определени установи на општествените служби 
се определуваат во буџетот или ' во фондот, ако е 
за тие цели основан. 

Со посебен сојузен закон се уредуваат одно-
сите помеѓу општествено-политичката заедница и 
установите во поглед на утврдувањето на надоме-
стоците за услугите односно дејностите што ги вр-
шат установите. 

Член 20 
Ако определени општествени потреби, обврски 

и задачи се финансираат преку фондови или по-
себни сметки, во буџетот се искажуваат само вкуп-
ните износи на средствата што се распоредуваат 
како приходи на тие фондови односно на посебни 
сметки во годината за која се донесува буџетот. 

Член 21 
При распоредувањето на приходите за подми-

рување на општествените потреби и за извршува-
ње на задачите, општествено-политичката заедница 
е должна, во согласност со нејзините материјални 
можности, да води сметка за остварувањето на 
правата на граѓаните што им се 'гарантирани со 
уставот, законот и со статутот на општествено-по-
литичката заедница. 

Средствата за вршење на дејностите на уста-
новите на општествените служби, државните ор-
гани и другите организации, општествено-политич-
ката заедница ги распоредува на начин со кој се 
обезбедуваат со уставот и законот утврдените само-
управни права на работните луѓе во тие установи, 
органи и организации. * 

Член 22 
Приходите на државните органи, остварени со 

нивната дејност, се внесуваат во буџетот, ако со 
закон или со прописи донесени врз основа на за -
кон не е определено поинаку. 
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Член 23 
Државните органи, работните и други органи-

зации се должни општествените средства што им 
се обезбедуваат од приходите на општествено-по-
литичката заедница да ги користат за намените за 
кои им се дадени тие средства, рационално и во со-
гласност со прописите за користење односно распо-
лагање со тие средства. 

Ако општествените средства не се користат на-
менски, рационално и во согласност со прописите 
за користење односно располагање со тие средства, 
собранието на општествено-политичката заедница 
ќе преземе мерки определени со закон. 

Член 24 
Секоја општествено-пол птичка заедница има 

свој резервен фонд. 
Општествено-политичката заедница е должна 

од приходите што и припаѓаат според овој закон 
да издвојува определен дел* за својот резервен 
фонд. 

Член 25 
По истекот на годината за која е донесен бу-

џетот собранието на општествено-политичката за-
едница донесува завршна сметка на буџетот. 

Член 26 
Општествено-политичките заедници можат да 

се задолжуваат под условите предвидени со овој 
закон. " . 

Општествено-политичките заедници можат да 
распишуваат заеми со јавно запишување и да склу-
чуваат договори за кредит. 

Државни заеми во странство може да склучу-
ва само федерацијата. 

Член 27 
За своите обврски општествено-политичката 

заедница одговара со средствата со кои располага. 
N 

Член 28 
Собранието- на општествено-политичката заед-

ница врши буџетска контрола над правилното и 
целесообразното користење на средствата што и 
се распоредени со буџетот од приходите на опште-
ствено-политичката заедница и во рамките на таа 
контрола може да ги презема мерките предвидени 
со овој закон. 

Член 29 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница контролира дали приходите искажани во бу-
џетот се остваруваат во височината утврдена со бу-
џетот и дали остварените приходи се распределу-
ваат во согласност со буџетот. 

Во вршењето на буџетската контрола собрани-
ето на општествено-политичката заедница го раз-
гледува извршувањето на задачите, програмите и 
дејностите, заради чие. извршување се дадени сред-
ствата и ги презема мерките определени со закоч. 

Член 30 
Контрола на законитоста на актите за распо-

лагање со средствата на општествено-политичките 
заедници од страна на корисниците на тие сред-
ства врши Службата на општественото книговод-
ство според важечките прописи. 

И. ИЗВОРИ И ВИДОВИ НА ПРИХОДИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 31 
Приходите на општествено-политичката заед-

ница се остваруваат од придонесите, даноците, так-
сите и другите давања; што се установени со по-
себни сојузни закони. 

Член 32 
Приходи на општината се: 
1) општински придонеси: 
а) придонес од личниот доход од работен однос; 
б) придонес од личниот доход од .земјоделска 

дејност; 

в) придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење занаетчиски и други стопански дејности; 

г) придонес од личниот доход од самостојно вр-
шење на интелектуални услуги; 

. д) придонес од личниот доход од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања; 

ѓ) придонес за користење на градско земјиште; 
2) општински даноци: 
а) данок на промет на производи и услуги; 
б) данок на приходи од згради; 
в) данок на приходи од имот и имотни права 
г) данок на орудија за производство во замјо-

делството; 
д) данок на приход остварен со употреба на 

дополнителна работа на други лица; 
3) општински такси: 
а) административни такси; 
б) комунални такси; 
в) судски такси. 
На општината и припаѓаат придонесите од 

личните доходи што се плакат во паушален износ, 
како и придонесите што се плаќаат во процент од 
бруто остварениот приход, освен придонесот што го 
плаќаат странски превозници на патници и стоки 
според одредбите од Основниот закон за придонеси-
те и даноците на граѓаните. 

Член 33 
На опитната и припаѓаат и приходите устано-

вени со посебен сојузен закон, ако со тој закон не 
е определено да и припаѓаат тие приходи на друга 
општествено-политичка заедница или на друг ко-
рисник. 

Член 34 
Приходи на Републиката се: 
1) републички придонеси: 

а) придонес од личниот доход од работен 
однос; 

б) придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност; 

в) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански 
дејности; 

г) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на интелектуални услуги; v 

д) придонес од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања; 

2) републички даноци: 
а) данок на промет на производи и услуги; 
б) данок на наследства и подароци; 

3) републички такси: 
а) административни такси; 
б) судски такси. 

Член 35 
Приходи на федерацијата се: 
1) сојузни придонеси: 

а) придонес од личниот доход од работен 
однос; 

б) придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност; 

в) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на занаетчиски и други стопански 
дејности; 

г) придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на интелектуални услуги; 

д) придонес од личниот доход од авторски 
права, патенти и технички унапредувања; 

ѓ) придонес од вкупниот приход на граѓаните; 
2) сојузен данок на промет на производи и 

услуги; 
3) сојузни такси: 

а) административни такси; 
б) судски такси; 
в) конзуларни такси; 
г) царински такси; 
д) такси на странски! др^сќ!и возила; 

4) царини. 
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На федерацијата и припаѓа и придонесоа што го 
плаќаат с-ѓранеки превозници на патници и стоки 
според одредбите од Основниот закон за придоне-
сите и даноците на граѓаните* 

Член 36 
Придонесот од вкупниот приход на граѓаните и 

се отстапува на општината на чија територија се 
наоѓа живеалиштето на обврзникот на овој при-
донес. 

Член 37 
Приходите од парични казни и припаѓаат на 

општествено-политичката заедница определена со 
сојузен закон. 

ХП. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА РЕПУБЛИКИТЕ 

1. Дополнителни средства 

Член ЗЅ 
Федерацијата и обезбедува дополнителни сред-

ства на република (член 8) во која приходите што 
според овој закон и припаѓаат на републиката и на 
општините по жител се пониски од приходите по 
жител во републиката во која тие приходи се на 
југословенски просек или му се доближуваат на 
тој просек. 

Федерацијата .и обезбедува дополнителни сред-
ства на републиката од ставот 1 на овој член која, 
во согласност со економската сила н«а населението, 
ја утврдува височината на своите приходи водејќи 
сметка за обезбедувањето на средствата за подми-
рување на општествените потреби што е должна да 
ги финансира врз основа на уставот и законите. 

При примената на одредбата од ставот 2 на овој 
член ќе се земе предвид дали вкупниот износ на 
приходите од придонесот од личните доходи од ра-
ботен однос, од придонесот од личните доходи од 
земјоделска дејност и од данокот на промет што го 
воведуваат републиката и општината му одговара 
на вкупниот износ на приходитие од тие придонеси 
и даноци што би се добил во таа република со при-
мена на стапите на тие придонеси и даноци пропи-
шани во републиката во која приходите по жител 
се на Југословенски просек или му се доближу-
ваат на тој просек. При тоа ќе се земат предвид и 
околностите што се од значење за примената на од-
редбата од ставот 2 на овој член, како што се струк-
турата на поседот, бројот на членовите и височи-
ната на доходот во земјоделските домаќинства, 
структурата на прометот на производите за лична 
потрошувачка и слично. 

Сојузниот извршен совет донесува, по потреба, 
упатства за примена на овој член. 

I Член 39 
Федерацијата им обезбедува на републиките 

во смисла на членот -38 на овој закон дополнителни 
средства до височината на приходите по жител во 
републиката во која приходите по жител се на 
југословенски просек односно во која тие при-
ходи му се доближуваат на тој просек. 

По исклучок од одредбата на ставот I од овој 
член, на републиката во која обврските за финанси-
рање на општествените потреби и задачи што таа 
врз основа на уставот и законот е должна да ги 
финансира, по жител се нужно над југословенскиот 
просек, Сојузната скупштина може да и обезбеди 
дополнителни средства и поголеми од средствата 
што се обезбедуваат според ставот 1 на овој член. 

Член 40 
Федерацијата и обезбедува дополнителни сред-

ства на републиката и за" автономната покраина ко-
ја ги исполнува условите утврдени за републиката 
според одредбите од членот 38, - а до височината 
според членот -39 од овој закон. 

Член 41 
Сојузната скупштина определува кои републики 

имаат право на дополнителни средства и износот на 
тие средства 

Износот на дополнителните средства до височи-
ната од членот 39 ва овој закон се утврдува во со-
гласност со односите утврдени со среднорочниот 
општествен план на Југославија, и тоа така што да 
се обезбеди развојот на општествените служби во со-
гласност со развојот на стопанството. 

Член 42 
Дополнителните средства и се обезбедуваат на 

републиката во годишни износи, и тоа за периодот 
за кој е донесен среднорочниот општествен план на 
Југославија. 

Годишниот износ на дополнителните средства се 
зголемува, по правило, во склад со просечното зго-
лемување на придонесите од личните доходи во Ју -
гославија. 

2. Наменски дополнителни средства 

Член 43 
Федерацијата може од своите приходи да k 

обезбеди на републиката посебни дополнителни 
средства за финансирање определени служби и за 
извршуваше определени задачи (наменски дополни-
телни средства). 

Член 44 
Давањето на наменски дополнителни средства 

може да се запре ако тие не се користат во со-
гласност со намената за која се дадени. 

Републиката е должна да ги врати наменските 
дополнителни средства ако не се употребен** за на-
мените за кои се дадени. 

Сојузната скупштина одлучува за запирање па 
давањето и за враќаше на дадените наменски до-
полнителни средства. 
IV БУЏЕТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

1. Донесуваше на буџетот 

Член 45 
Буџетот го донесува собранието на општестве-

но-пшштичката' заедница. 
Буџетот се донесува за една календарска годи-

на и важи за годината за која е донесев. 

Член 46 
Буџетот се состои од општ и посебен дел. 

Член 47 
Општиот дел на буџетот содржи: вкупен износ 

на предвидените приходи и 'вкупен износ на рас-
поредените приходи; одредби за правата и обвр-
ските на органите во извршувањето на буџетот, 
како и мерки за извршување на буџетот и за одр-
жување на неговата рамнотежа. 

Во општиот дел на буџетот посебно се иска-
жуваат сите приходи на општествено-политичката 
заедница по изворите и видовите на приходите, 
како и општиот распоред на приходите по основни-
те намени во вкупни износи, како на оние Што се 
распоредени со буџетите, така и на оние што со 
посебни акти на собранието на општествено-поли-
тичката заеднина' се распоредени на фондови или 
посебни сметки. 

Општиот дел на буџетот содржи и буџетска ре-
зерва, како нераспореден дел на приходите. 

Член 48 
Посебниот дел на буџетот содржи, во рамките 

на општиот распоред на приходите во општиот дел 
на буџетот,. распоред на приходите по корисниците 
и поблиските намени, освен приходите кои во 
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општиот дел на буџетот се распоредени во фондо-
ви, на посебни сметки и по основните намени, а по 
натаму не се распоредуваат.^ 

Ако е со закон или со* одлука на собранието 
на општествено-политичката заедница пропишан 
начинот за распределба на средствата на опреде-
лени носители на средствата или за определени 
намени, во овој дел 1 на буџетот ќе се искаже и 
распоредот на средствата на начинот предвиден 
со тој закон односно одлука. 

Член 49 
Ако при донесувањето на буџетот се утврди 

дека тој не може да се урамнотежи поради тоа 
што општествено-политичката заедница со посе-
бни акти претходно ги распоредила приходите на 
фондови, посебни сметки односно за финансиски 
програми, урамнотежување на буџетот може да се 
изврши со намалување на приходите распоредени 
со посебните акти на општествено-политичката за-
едница, и тоа само со измена на актот со кој при-
ходот или износот на средствата бил утврден. 

По исклучок, ако измените од ставот 1 на овој 
член се вршат само за годината за која се доне-
сува буџетот, овие измени можат да се извршат и 
со одредбите на општиот дел од буџетот. 

Член 50 
Буџетот се донесува пред почетокот на годи-

ната на која Ge однесува. 
Ако собранието . на општествено-политичката 

заедница не донесе буџет пред почетокот на го-
дината, финансирањето се врши привремено врз 
основа на буџетот за изминатата година, а најдолго 
за три месеци. 

Привременото финансирање врз основа на ста-
вот 2 на овој член се врши сразмерно со користе-
ните средства во истите периоди според буџетот 
за изминатата година, а најмногу до една четврти-
на на вкупните приходи распоредени со буџетот за 
претходната година. 

Одлука за привремено финансирање доне-
сува собранието на општествено-политичката за-
едница. 

Член 51 
Предлогот на буџетот на општината се изнесу-

ва пред собирите на избирачите пред неговото до-
несување од страна на општинското собрание^ 

Заклучоците на собирите на избирачите што не 
се усвоени во предлогот на буџетот мораат да се 
изнесат пред општинското собрание кон предлогот 
на буџетот. 

Член 52 
Буџетот се објавува на начинот на кој се обја-

вуваат законите односно одлуките на собранието 
на општествено-иолитичката заедница. 

Со републички закон може да се определи са-
мо општиот дел на буџетот на општината да се об-
јавува на начинот од ставот 1 од овој член. 

Ако во смисла на ставот 2 од овој член се об-
јавува само општиот дел на буџетот, општината 
е должна на секој граѓанин и организација на по-
годен начин да им овозможи увид во буџетот во це-
лина. 

2. Извршување на буџетот 

Член 53 
Буџетот се извршува со наплата на приходите 

на- начинот определен со закон и со други пропи-
си, со расподелба на остварените приходи на носи-
телите односно корисниците на средствата во рам-
ките на распоредот утврден со буџетот и со става-
ње на располагање на тие средства на носителите 
односно корисниците. 

Член 54 
Распределбата на средствата се врши, по пра-

вило, рамномерно во текот на годината на сите 
носители односно корисници на средствата, ако со 

закон, со општиот дел на буџетот или со посебни 
акти на општествеио-политичката заедница, однос-
но со договор помеѓу општествено-политичката за-
едница и носителот односно корисникот на сред-
ствата не е определено поинаку. 

Ако е со буџетот или со посебен акт на собра-
нието на општествено-политичката заедница пред-
видено определени општествени потреби да се ф и -
нансираат со отстапување одделни видови прихо-
ди или дел од тие приходи на фондовите или на 
посебни сметки, средствата на фондовите или на 
посебните сметки се остваруваат во текот на го-
дината зависно од остварувањето на тие приходи. 

Член 55 
Расподелбата на приходите распоредени за по-

себни намени се врши во согласност со потребите 
односно спрема роковите на стасонаста на обвр-
ските. 

Член 56 
Правата на носителите односно корисниците на 

средствата да ги користат непотрошените средства 
предвидени за посебни намени се гаснат со истекот 
на годината, ако со закон односно со одлука на 
собранието на општествено-политичката заедница 
или со општиот дел на буџетот не е определено 
поинаку. 

Член 57 
Расподелбата на приходите во текот на годи-

ната се врши со плановите за извршување на бу-
џетот, во согласност со законот. 

Член 58 
Секоја исплата што се врши на товар на сред-

ствата што се распределуваат од буџетот мора да 
биде заснована врз закон и врз прописи донесени 
врз основа на закон. 

Секоја исплата на товар на средствата што се 
распределуваат од буџетот се врши врз основа на 
документи со кои се утврдува обврската и височи-
ната на исплатата. 

Член 59 
За законитата употреба на средствата што му 

се распоредуваат на државниот орган со буџетот 
е одговорен старешината на државниот орган како 
наредбодавец. 

Покрај старешината на државниот орган, за 
законитата употреба на средствата од ставот 1 на 
овој член е одговорен и раководителот на служ-
бата на сметководството во државниот орган. 

Член 60 
Надлежниот орган на општествено-политичка-

та заедница е должен на собранието на општестве-
но-политичката заедница да му поднесува извештај 
за извршувањето на буџетот во роковите што ќе 
ги определи собранието. 

Член 61 
Службата на општественото книговодство води 

евиденција за извршување на буџетот. Со оваа еви-
денција Службата на општественото книговодство 
е должна да обезбеди податоци за приходите и за 
нивната распределба на начинот како се искажа-
ни приходите и распределбата во буџетот. 

Службата на општественото книговодство им 
поднесува на органите на општествено-политичка-
та заедница извештаи за состојбата на извршува-
њето на буџетот, во согласност со законот. 

Член 62 
Ако приходите на општествено-политичката 

заедница не се остваруваат во согласност со при-
ходите предвидени во буџетот и ако поради тоа 
може да дојде до потрајна неусогласеност помеѓу 
остварувањето на приходите и нивниот распоред, 
ќе се изврши измена на буџетот со цел за негово 
урамнотежување. 

Измена на буџетот може да се врши ,и кога 
приходите на општествено-политичката заедница 
се остваруваат во поголеми износи од предвидени-
те, како и во другите случаи определени со закон-
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Измената на буџетот се врши според постап-
ката што е пропишана за донесување на буџетот, 
ако со закон не е определено поинаку. 

До измената на буџетот во смисла на ставот 3 
од овој член собранието на општествено-политич-
ката заедница може да презема мерки за привре-
мено урамнотежување на буџетот. 

3. Завршна сметка на буџетот 

Член 63 
Во завршната сметка на буџетот се искажуваат 

предвидените и остварените приходи, предвидени-
от и извршениот распоред на средствата, користе-
њето на средствата за посебни намени, билансот 
на извршувањето на буџетот и распоредот на оства-
рениот вишок на приходите односно начинот за 
покривање на дефицитот на буџетот. Завршната 
сметка на буџетот содржи и преглед на неизмире-
ните обврски на општествено-политичката заедни-
ца според буџетот. 

Како посебни прилози завршната сметка на 
буџетот содржи завршни сметки на државните ор-
гани, завршна сметка на резервниот фонд и пре-
глед на потрошените средства од посебните сметки. 

Член 64 
Предлогот на завршната сметка на буџетот го 

утврдува надлежниот орган на собранието на оп-
штествено-политичката заедница и и го доставува 
на Службата на општественото книговодство до 
31 март наредната година заради контрола на за-
конитоста на извршувањето на буџетот според ва-
жечките прописи. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да изврши преглед на завршната сметка 
и да му достави извештај на надлежниот орган 
на собранието на општествено-политичката заед-
ница кој го утврдил предлогот на завршната смет-
ка во рок од триест дена од денот на приемот на 
предлогот на завршната сметка. 

Предлогот на завршната сметка на буџетот за 
изминатата година органот од ставот 1 на овој член 
му го поднесува на разгледување и донесување 
на собранието на општествено-политичката заед-
ница пред поднесувањето на предлогот на буџе-
тот за наредната година. Кон предлогот на заврш-
ната сметка се доставува и извештајот од Служба-
та на општественото книговодство. 

Сојузниот извршен совет може, по потреба, да 
определи пократки рокови од роковите предвидени 
во ст. 1 и 2 на овој член, 

Член 65 
Делот на завршната сметка во кој е искажано 

извршувањето на општиот дел на буџетот се обја-
вува на начинот на кој се објавуваат законите 
односно одлуките на собранието на општествено-
-политичката заедница. 

V. ФОНДОВИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА-
ТА ЗАЕДНИЦА 

Член бб 
Фондовите се основаат со закон односно со од-

лука на собранието на општествено-политичката 
заедница. 

вааЛсобеТно: 3 3 ° С Н 0 В а Њ е н а Ф°«Д 0 т се »прадеду-
1) називот на фондот; 
2) целите и задачите на фондот; 
3) органите на управувањето на фондот; 
4) работењето на фондот; 

п ^ Ј и з в 0Рите на приходите на фондот и сред-ствата на фондот. * " 

Член 67 
ОВО]' зТкТЈгТ* с в о ј с т в о н а правно лице, ако со 
ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Член 68 

и л и Н з ^ е Н н а ^ Г д Т о Т
М О Р а Д а У Ш Т У В а Н а « е Л И Т в 

Член 69 
Со закон можат да се пропишат посебни усло-

ви за основање на фоџдот. 
Член 70 

Управувањето на фондот се заснова врз на-
челата на општественото управување. 

Во управувањето на фондот се обезбедува уче-
ство на организациите и граѓаните заинтересирани 
за функционирањето на општествените служби за 
чија дејност се обезбедуваат средствата во фондот. 

Ако фондот има посебна администрација, ра -
ботната заедница што ги врши работите на адми-
нистрацијата ги има правата и обврските на ра-
ботна заедница во државен орган. 

Член 71 
Фондот има статут. 
Покрај податоците од членот бб на овој за-

кон, со статутот се утврдуваат: начинот на форми-
рањето на средствата на фондот, начинот на рабо-
тењето на фондот, органите што се овластени за 
располагање со средствата и се одговорни за зако-
нитоста и правилноста на употребата на средства-
та на фондот, органите што се одговорни за пра-
вилното вршење на сметководствената служба и за 
ракувањето со средствата како и други работи и 
задачи од делокругот на органите на управувањето 
на фондот, правата и должностите на органите на 
управувањето спрема основачот на фондот и спре-
ма корисниците на средствата на фондот, постап-
ката за донесување на финансискиот план и заврш-
ната сметка на фондот, начинот за известување на 
јавноста за работењето на фондот, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето и рабо-
тењето на фондот. # 

Статутот го донесува највисокиот орган на упра-
вувањето »а фондот. 

Статутот на фондот го потврдува собранието на 
општествено-политичката заедница што го основала 
фондот. 

Член 72 
Од средствата на фондот се финансираат опре-

делените општествени потреби и задачи односно се 
подмируваат обврските на општествено-политич-
ката заедница спрема установите на општествените 
служби. 

Средствата на фондот за намените од ставот 1 
на овој член се дават, по правило, без обврска за 
враќање. 

Со актот за основање на фондот може да се 
предвиди фондот да им дава кредити на работните 
и други организации и на граѓани заради под-
мирување на потребите и извршување на задачите 
заради кои е основан фондот. 

Член 73 
Ако ошптествено-политичката заедница ги рас-

пореди приходите, што п припаѓаат според овој 
закон, во посебен фонд за инвестиции во стопан-
ството, средствата на фондот се користат согласно 
со одредбата од членот 7 став 2 на овој закон. 

Член 74 
Утврдувањето и распоредувањето на приходите 

на фондот се врши со финансискиот план. 
Приходите на фондот се утврдуваат по видови на 

приходи. 
Распоредувањето на приходите на фондот се 

врши според намените, а во рамките на намените, 
ако и одговара тоа ва природата на фондот, и според 
корисниците. 

Член 75 
Финанскиот план го донесува органот на упра-

вувањето на фондот определен во актот за осно-
вање на фондот односно во статутот. 

Финанскиот план му се доставува на собранието 
на општествено-политичката заедница што го осно-
вала фондот заради увид. 

Со актот за основање на фондот може да се 
предвиди собранието на општествено-политичката 
заедница да дава согласност на финанскиот план. 
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Финанскиот план на фондот се донесува за една 
календарска година и важи за годината за која се 
донесува. 

Финансискиот план на фондот се донесува пред 
почеткот на годината на која се однесува, а на ј -
доцна петнаест дена по донесувањето на буџетот на 
општествено-политичката заедница. 

Ако финансискиот план на фондот не се донесе 
пред почетокот на годината затоа што буџетот на 
општествено-политичката заедница не е донесен 
пред почетокот на годината, финансирањето од 
фондот се врши привремено врз основа на финан-
сискиот план за измината година, и тоа најдолго 
за три месеци, а на начинот на кој се врши привре-
меното финансирање според членот 50 од овој закон. 

Член 76 
Органите што со актот за основање на фондот 

или со статутот на фондот се овластени за распола-
гање со средствата на фондот и за вршење на смет-
ководствената служба се одговорни за законитата 
употреба на тие средства. 

Во поглед на исплатите што се вршат на товар 
на средствата на фондот ќе се применува и членот 
58 од овој закон. 

Во поглед на постапката за материјалното и ф и -
нансиското работење на фондот ќе се применуваат 
прописите со кои е регулирано финанското и мате-
ријалното работење во државните органи, ако со 
закон или со пропис донесен врз основа на закон 
не е определено поинаку. 

Член 77 
Фондот не може да се занимава со дејност на 

општествените служби, како ниту со стопанска 
дејност. 

Ако определени потреби и задачи што се ф и -
нансираат од средствата на фондот можат да се 
извршуваат само со вршење определени општестве-
ни служби односно со вршење стопански дејности, 
со актот за основање може да се предвиди фондот 
да основа работна организација, во согласност со 
закон, или фондот да ft се предаде на управување 
на определена работна односно друга самоуправна 
организација. 

Член 78 
Меѓусебните односи на фондот и работната орга-

низација пио ја основал фондот се утврдуваат со 
договор. 

Член 79 
Фондот ft се предава на управување на работна-

та односно дру*а самоуправна организација врз осно-
ва на договор што ќе го склучат општественово ли-
тичката заедница што го основала фондот и таа 
организација. 

Со договорот помеѓу основачот на фондот и ра-
ботната односно друга самоуправна организација 
можат да се определат услови во поглед на упра-
вувањето со средствата на фондот. 

Фондот што ft се дава на управување на работ-
ната односно друга самоуправна организација нема 
својство на правно лице. 

Член 80 
Работната односно друга самоуправна организа-

ција располага со средствата на фондот што и е 
даден на управување во соглрасност со задачите 
заради кои е основан фондот, но не може да биде 
корисник на средствата на тој фонд. 

Работничкиот совет оди«: сно соодветниот орган 
fcca управувањето на работната односно друга само-
управна организација на која и е предаден фон-
дот на управување ги има сите права и обврски на 
орган на управување на фондот, ако со актот за 
основање на фондот не се определени и посебни 
услови за управување на фондот. 

Член 81 
Фондот може да" презема обврски врз основа на 

договр или друг акт за располагање со средствата 
до височината на приходите што се предвидени со 
финансискиот план на фондот за соодветната 
година. 

Член 82 
Фондот може да презема долгорочни обврски на 

товар на своите средства. 
Општествено-политичката заедница што го о-

сновала фондот одговара за долгорочните обврски 
на фондот ако дала согласност за преземање на 
такви обврски. 

Член 83 
За обврските на фондот одговара фондот со 

сите свои средства. 
Член 84 

Општествено-политичката заедница што го о-
сновала фондот одговара за обврските на фондот 
преземени во смисла на членот 81 од овој закон 
само до височината на своите приходи што биле 
распоредени како приход на фондот во времето 
кога фондот ја презел обврската. 

Член 85 
Работната односно друга самоуправна органи-

зација на која ft е предаден фондот на управува-
ње одговара со сите свои средства за сите обврски 
што произлегуваат од управувањето со средствата 
на фондот. 

Член 86 
По истекот на годината се составува завршна 

сметка на фондот. 
Завршната сметка на фондот ја донесува ор-

ганот на управувањето што го донесува финанси-
скиот план на фондот. 

Завршната сметка на фондот мора да се донесе 
најдоцна во рок од триесет дена по истекот на го-
дината за која се донесува, ако со закон или со-
одлука на собранието на општествено-политичката 
заедница не е определен, пократок рок. 

Завршната сметка на фондот ft се доставува иа 
Службата на општественото книговодство на прег-
лед во рок од десет дана од денот на донесувањето. 

Завршната сметка му се доставува на собрани-
ето на општествено-политичката заедница што го 
основало фондот заради увид 

' Член 87 
Со актот за основање на фондот може да се 

предвиди завршната сметка на фондот да му се 
поднесува на одобрување на собранието на опште-
ствено-политичката заедница. 

Член 88 
Органот на управувањето на фондот е должен 

да ft овозможи на секоја заинтересирана органи-
зација или граѓанин увид во финансискиот пла« 
и завршната сметка на фондот, ако со закон или со 
статутот на општината не е предвиден друг начин 
за известување на јавноста за работењето на 
фондот. 

Член 89 
Одредбите на чл. 86 и 87 од овој закон важат 

и за фондовите што им се предадени на управу-
вање на работни односно други самоуправни ор-
ганизации. 

Член 90 
На фондот може да му се додели определен имот 

(недвижни и подвижни предмети што сочинуваат 
определено единство) на управување. 

Општествено-политички организации, здруже-
нија »а граѓани и т р а г а ј можат да му дадат свои 
средства на управување на фондот. 

Член 91 
Ако со сојузен закон се пропише задолжително 

основање на фонд, со тој закон се утврдуваат и 
неговите приходи. 
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Ако со сојузен закон се пропише задолжително 
основање на фонд од страна на република или 
општина, со тој закон не можат како приходи на 
фондот да се опредалат приходи кои според овој 
закон ft припаѓаат на републиката односно општи-
ната. 

VI. ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 

Член 92 
Средствата за работи и акции чие остварува-

ње трае повеќе години можат да се утврдуваат со 
финансиска програма. 

Финансиските програми ги донесува собранието 
на општествено-политичката заедница. 

Член 93 
Со финансиската програма се утврдува програ-

мата на работите и акциите и роковите за нивното 
извршување; вкупните средства потребни за извр-
шување на програмата во целина; височината на 
средствата што се потребни за извршување на про-
грамата во секоја година; органите надлежни за 
извршување на програмата и мерките за извршу-
вање на програмата. 

Член 94 
Средствата за извршување на финансиската 

програма во одделна година во рамките на програ-
мата се обезбедуваат во буџетот или во финанси-
скиот план на фондот на општествено-политич-
ката заедница преку кој се врши финансирањето 
на односните општествени потреби. 

VII. РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОПШЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 95 
Општествено политичката заедница е должна 

во резервниот фонд формиран во смисла на чле-
нот 24 на овој закон да распореди секоја година 
најмалку 1% од вкупните годишни приходи што 
и припаѓаат според овој закон. 

Обврската за издвојување во резервниот фонд 
престанува кога средствата на резервниот фонд ќе 
бидат остварени во височина од 15% од просекот 
на вкупните годишни приходи што се искажуваат 
во буџетот за последните три години. 

Обврската за издвојување средства во резерв-
ниот фонд повторно настанува кога средствата на 
фондот ќе се намалат под износот утврден според 
ставот 2 на овој член 

Член 96 
Средствата на резервниот фонд служат: 
1) за подмирување' на расходите настанати како 

последица на вонредни околности за кои не се 
обезбедуваат средства во буџетот и во фондовите, 
како што се особено: поплава, суша, пожар, зем-
јотрес и други елементарни непогоди, сузбивање 
на епидемии, сузбивање на заразни болести кај до-
битокот, сузбивање на растителни штетници; 

2) за обезбедување средства за буџетот и фон-
довите на општествено-политичката заедница во 
случај на l рамномерно остварување на приходите 
на буџетот и фондовите; 

3) за санација на установите на општествените 
служби ако врз основа на посебен закон не се фор-
мирани посебни средства за ова. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
употребат за покривање на дефицитот' на буџетот. 

Ако средствата на резервниот фонд се користат 
за покривање на дефицитот на буџетот, општестве-
но -пол итич ка т а заедница е должна, покрај редов-
ните 1%, да издвојува во својот резервен фонд 
почнувајќи од наредната бодина уште најмалку 1°/о 
од своите вкупни приходи, се додека од посебното 
издвојување не го надомести износот употребен за 
покривање на дефицитот на буџетот. 

Средствата на резервниот фонд првенствено се 
користат за подмирување на потребите според ст, 
1 и 2 на овој член, а можат да се користат и за 

оа нации на стопански организации, ако не можат 
да се обезбедат средства за тие цели од заеднич-
ките резерви на стопанските организации и од дру-
ги извори. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
дадат за санација на стопански организации само 
во вид на кредити за заедничките резерви на сто-
панските организации. 

За подмирување на расходите од ставот 1 точка 
1 од овој член општествено-политичката заедница 
може од својот резервен фонд да и дава средства 
на друга општествено-политичка заедница. 

За потребите од ставот 1 точка 2 на овој член, 
о пштеств ено - п о л ит и ч к ата заедница може од сво-
јот резервен фонд да и дава кредити на друга 
оптествево-политичка заедница, под условот од 
членот 97 став 3 на овој закон. 

Член 97 
Средствата на резервниот фонд за целите пред-

видени во членот 96 од овој закон можат да се 
даваат во вид на кредити или без обврска за вра-
ќање. 

Без обврска за враќање не можат да се даваат 
средства за обезбедување средства на буџетот и 
фондовите во случај на нерамномерно остварување 
на приходите на буџетот односно фондовите. 

Средствата употребени според членот 96 став 1 
точка 2 од овој закон мораат да му се вратат на 
резервниот фонд до крајот на годината во која се 
дадени 

Член 98 
За користењето на средствата на резервниот 

фонд одлучува собрана уго на општествено-поли-
тичката заедница. 

Собранието на о пште Е ТБ ено - полити ч ка та заед-
ница може да го овласти извршниот совет односно 
советот на собранието да одлучува за употребата 
на средствата од резервниот фонд за целите пред-
видени во членот 96 став 1 точка 2 на овој закон, 
а до определен износ и за другите цели од членот 
96 на овој закон. 

Член 99 
Завршната сметка . за состојбата и користењето 

на средствата на резервниот фонд сочинува, како 
посебен прилог, составен' дел на завршната сметка 
на буџетот на о п т тес тв ено- л ол итич ка та заедница. 

VIII. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 100 
Одлуката за здружување на средства заради 

заедничко финансирање определени општествени 
потреби и задачи во смисла на членот 11 од овој 
закон ја донесува собранието на општествено-по-
литичката заедница. 

Сред ствата што општествено- пол итичките з а-
едници меѓусебно ги здружуваат заради финанси-
рање определени општествени потреби и задачи од 
заеднички интерес се утврдуваат во буџетите на 
тие општествено-политички заедници односно во 
нивните фондови наменети за финансирање на тие 
потреби односно задачи. 

Член 101 
Заедничкото финансирање на општествените 

потреби и задачи општествено-политичките заед-
ници го встваруваат со основање заеднички орга-
ни, организации и служби, односно со основање 
заеднички фонд или со доверување вршењето на 
тие задачи односно подмирувањето на потребите на 
орган, организација или фонд на една од опште-
ствено- пол итич ките заедници. 

Член 102 
Со договор помеѓу општествено-полетим ки те 

заедници се утврдува нивното учество во фина кси-
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рањето на општествените потреби и задачи од за-
еднички интерес, како и прав;ата и обврските на 
општгствено-политичките заедници во подмирува-
њето на тке потреби и извршувањето на задачите. 

Член 103 
Средствата што со буџетот или фондот на оп-

штествено-политичката заедница се распоредени за 
подмирување на општествените потреби и задачи 
од заеднички интерес му се пренесуваат на орга-
нот, организацијата односно фондот од членот 101 
на овој закон на кои, во, согласност со договорот 
од членот 102 на овој закон, им е доверено подми-
рувањето на тие потреби односно извршувањето на 
задачите. 

За користење на средствата што се здружуваат 
според одредбите од овој закон може да ое форми-
ра и посебна сметка. 

Член 104 
Со статутот на град што е поделен на општини, 

се регулира начинот на здружување на средствава 
на општините на подрачјето на градот односно на-., 
чинот за обезбедување средства за финансирање 
на комуналните и другој-служби и подмирување по-
требите од заеднички интерес за општините на 
подрачјето на градот во согласност со уставот и 
за кошут. 

Член 105 
Заради финансирање на определени општестве-

ни потреби. и задачи што се од интерес и за ра-
ботните , и други организации, општествено-поли-
тичката .заедница може да ги здружува средствата 
од приходите што и припаѓаат со средствата на тие 
организации што тие можат да ги користат за тие 
цели. 

Здружувањето на средствата според ставот 1 
на овој член се врши врз основа на договор по-
меѓу општествено-политичката заедница и работ-
ната односно друга организација. 

IX. ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 106 
Општествено-политичките заедници можат да 

се задолжуваат за финансирање на изградбата на 
определени објекти со кои се остваруваат потрајни 
услови за работа и функционирање на државните 
Органи и општествените служби, како и за вложу-
вања во други инвестиции од општ интерес за ол-
штествено-политичката заедница. 

Општествено-политичка заедница не може да 
се задолжува заради финансирање на редовната 
дејност на своите претставнички тела, органи ет 
служби, за подмирување на редовните обврски спре-
ма установите на општествените служби, како ни-
ту за подмирување на други текушти општествени 
потреби. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 ој? овој 
член општествеио-политичката заедница може крат-
корочно. да се .задолжи во случај на нерамномерно 
остварување на приходите во текот на годината. 

Член 107 
По исклучок, за подмирување на потребите од 

ставот 2 на членот 106 од овој закон, општествено-
-полптичка заедница може да се задолжи к а ј дру-
га општествено-политичка заедница. 

Општествено-политичката заедница може да го 
одобри кредитот според ставот 1 на овој член само 
од приходите што и припаѓаат според овој закон. 

Член 108 
За задолжувањето на општествено-политичката 

заедница одлучува нејзиното собрание. 
Републичкото односно општинското собрание 

може да го овласти извршниот совет односно сове-
тот на општинското собрание да одлучува за крат«-
порочно задолжување на општествено-политичката 
заедница во случај на нерамномерно остварување 
на приходите во текот на годината, 

Член 109 
-Договорите за кредит од името на општестве-

но-политичката заедшница ги склучува органот 
што ке го определи собранието • на општествено-
-политичката заедница. 

Член НО 
Заемите со јавно запишување во земјата се 

распишуваат со закон односно со одлука на со-
бранието на општествено-политичката заедница. 

Општините можат да распишуваат заеми со 
јавно запишување само со согласност од репуб-
личкото собрание. 

Член 111 
Со законот односно со одлуката со која се рас-

пишува заем со јавно запишување во земјата се 
определува особено: 

1) целта за која се распишува заемот; 
2) вкупниот износ на заемот; 
3) кој може да биде запишувач на заем; 
4) височината на интересната стопа што се пла-

ќа на запишаниот заем; 
5) роковите и начинот на отплатување^ на за-

емот, како и другите потребни услови. 
Член И2 

Запишувачи на заем со јавне запишување мо-
жат да бидат граѓани, работни и други организа-
ции. 

Работните организации не можат од своите де-
ловни средства да запишуваат заем со јавно запи-
шување, ако со сојузен закон не е определено по-
инаку. 

Член 113 
Јавни заеми со задолжително з а п а л у в а њ е мо-

жат да се распишуваат само со сојузен закон. 
Член 114 

При задолжувањето односно давањето гаран-
ции по кредитите, општествено-политичката заед-
ница е должна да води сметка со извршувањето на 
обврските по кредитите и гаранциите да не го до-
веде во прашање финансирањето на службите и 
подмирувањето на потребите за кои општествено-
-политичката заедница врз основа на уставот и 
законот е должна да обезбеди средства. 

X. БУЏЕТСКАЧЕСОНТРОЛА И КОНТРОЛА НА ЗА-
КОНИТОСТА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 115 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница непосредно или преку својот орган надлежен 
за буџет контролира дали приходите на опште-
ствено-политичката заедница искажани во буџе-
тот се остваруваат во согласност со предвидените 
износи во буџетот и со важечките прописи врз осно-
ва на кои се остваруваат .приходите. 

свЈ^анието на општествено-политичката заед-
ница контролира дали остварените приходи им се 
распределуваат на нивните корисници и носители 
во согласност со распоредот на приходите извршен 
во буџетот. 

Органот на олштествено-политичката заедница: 
надлежен за буџет е должен да го известува собраа 
нието за остварување на приходите на општестве-
но7лолитичката заедница и за извршувањето на 
распоредот на тие приходи. 

Член 116 
При донесувањето на буџетот, собранието на 

општествено-политичката заедница ја разгледува 
работата и задачите, како и постигнатите резулта-
ти во извршувањето на задачите на секој орган 
односно организација на кои средствата за врше-
ње на нивната дејност им се обезбедуваат од бу-
џетот на општествено-политичката заедница. 

Органите и организациите од ставот 1 на овој 
член се должни на собранието на општествено-ло-
литичката заедница д а му дадат податоци за својата 
работа и за извршувањето на задачите. 
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.Член 117 
Заради контрола на извршувањето на буџетот, 

органите и организациите на кои им се обезбеду-
ваат средства од буџетот на општествено-поли-
тичката заедница се должни на собранието на оп-
штествено-политичката заедница, на негово бара-
ње, да му ги доставуваат своите финансиски пла -
нови, како и извештаи за извршувањето на нив-
ните задачи. 

Член 118 
Ако собранието на општествено-политичката 

заедница утврди дека општествените потреби не 
се подмируваат и задачите не се извршуваат во 
согласност со општите интереси на заедницата по-
ради нецелесообразен распоред на средствата во 
финансиските планови на органите односно орга-
н и з а ц и и на кои им е доверено подмирувањето на 
општествените потреби, извршувањето на задачи-
те, како и употребата на тие средства — собранието 
на општествено-политичката заедница ќе донесе 
препорака со која на тие органи односно органи-
зации ќе им у к а ж е на недостатоците во финанси-
рањето и ќе им препорача начин за отстранување 
на тие недостатоци. 

Член 119 
Органите и организациите на кои се однесува 

препораката се должни да ја разгледаат препора-
ката на седница на органот на управувањето и по 
неа да заземат свој став. 

Со препораката и со својот став по препора-
ката, органот на управувањето од ставот 1 на овој 
член е должен да ги запознае членовите на работ-
ната заедница на органот односно организацијата. 

Ако органот односно организацијата не ја ус-
вои препораката, ќе го извести собранието на оп-
штествено-политичката заедница за разлозите по-
ради кои не ја усвоил во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на препораката. 

Член 120 
Ако собранието на општествено-политичката 

заедница не ги усвои разлозите на органот односно 
организацијата поради кои не е усвоена препора-
ката, може да донесе одлука за распоред или упо-
треба на средствата согласно со дадената препо-
рака. 

Органот односно организацијата е должен да 
постапи по одлуката на собранието на општестве-
но-политичката заедница. 

Ако е, во согласност со посебен закон, обврс-
ката на општествено-политичката заедница за обез-
бедување средства за дејноста на определени ус-
танови на општествените служби утврдена со. до-
говор, установата може, ако смета дека одлуката 
на собранието на општествено-политичката заед-
ница не е во согласност со договорот, да поведе 
спор пред надлежниот суд и до донесувањето на 
одлука на судот да го одложи извршувањето на од-
луката на собранието на општествено-политичката 
заедница. 

Член 121 
Органите на собранието на општествено-поли-

тичката заедница надлежни за буџет и финансии 
и службата на општественото книговодство се гри-
ж а т за правилната примена на овој закон, на за -
конот на републиката и. на прописите донесени врз 
основа на тие закони. 

Член 122 
Ако органите од членот 121 на овој закон сме-

таат дека буџетот или друг опш акт на околијата 
или општината, со кој се установуваат приходите 
и се регулира финансирањето на општествените 
потреби, не се во согласност со уставот и законот 
или дека е незаконито донесен, тие се должни за 
тоа да му поднесат извештај на републичкиот из -
вршен совет заради поведување постапка за оцена 
на нивната уставност односно законитост. 

Член 123 
Ако органите од членот 121 на овој закон сме-

таат дека финансискиот план односно друг општ 

акт за установување на приходите и за нивната 
употреба на самоуправната организација на која 
ii се обезбедуваат средствата од буџетот не е во 
согласност со уставот и законот, ти^ се должни за 
тоа да му поднесат извешта ј на собранието на 
општината заради поведување постапка за оцена 
на нивната уставност односно законитост, ако со 
посебен закон не е определено поинаку. 

Член 124 
Републичкиот извршен совет, до донесувањето 

на одлуката на уставниот суд, ќе го запре извршу-
вањето на буџетот или на негови одделни делови, 
односно на друг општ акт на околијата или оп-
штината, со кои се установуваат приходите и се 
регулира финансирањето на општествените по-
треби. 

Ако извршниот совет го запре извршувањето 
на буџетот, со одлуката за запирање на извршува -
њето ќ е определи кои општествени потреби и изда-
тоци можат да се финансираат врз основа на бу-
џетот чие и з в р ш у в а њ е се запира до донесувањето 

~на одлуката на уставниот суд. 
Член 125 

Под условот од членот 124 на овој закон, собра-
нието на општината ќе го запре извршувањето на 
финансискиот план односно на друг општ акт на 
самоуправната организација за установување на 
приходите и за нивната употреба, ако со посебен 
закон не е определено поинаку. 

Член 126 
Одлука за запирање на извршувањето на бу-

џетот, финансискиот план или друг општ акт спо-
ред одредбите од чл. 124 и 125 на овој закон, из-
вршниот совет односно собранието на општината 
може да донесе само ако на надлежниот уставен 
суд му е поднесено барање за оцена на законитоста 
односно уставноста на буџетот, финансискиот план 
односно друг општ акт чие извршување се запира. 

Член 127 
Контролата на законитоста на поединечните 

акти за извршување на буџетот, финансиските п л а -
нови на фондовите на општествено-политичките 
заедници, финансиските планови на државните ор-
гани и финансиските планови на установите на 
општествените служби, со кои средствата за вр -
шење на нивната дејност се обезбедуваат во бу-
џетот или во фондот на општествено-политичката 
заедница, ја врши Службата на општественото 
книговодство според в а ж е ч к и т е прописи. 

XI. СОЈУЗЕН Б У Џ Е Т 

Член 128 
Сојузниот буџет го донесува Сојузната скуп-

штина. 
Член 129 

Во сојузниот буџет се обезбедуваат средства за : 
1) потребите на сојузните органи и народната 

одбрана; 
2) дополнителни средства на одделна република; 
3) интервенции во стопанството што врз основа 

на сојузни прописи ги в р ш и федерацијата , ако со 
посебни акти на Сојузната скупштина не се опре-
делуваат други средства за тие цели; 

4) вршење на дејностите на установите и дру-
гите организации на кои врз основа на сојузни 
прописи или договори што ќ е ги склучи ф е д е р а -
ци јата им се обезбедуваат средства во сојузниот 
буџет; 

5) остварување на правата и обврските по ме-
ѓународните спогодби и договори; 

6) отплата на заемите што ги склучила феде -
рацијата , ако отплатата на заемот не се врши од 
други средства; 

7) и звршување на обврските спрема воените 
инвалиди од војните и други лица чии права се 
вутрдени со сојузни прописи, а средствата за оства-
р у в а њ е на тие права врз основа на сојузни про-
писи ги обезбедува федераци јата ; 
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8) подмирување на другите потреби и за из-
вршување на обврските и задачите од општо зна-
чење за федерацијата. 

Член 130 
Во сојузниот буџет се издвојува дел од прихо-

дите како нераспоредени средства (буџетска резер-
ва) за општествените потреби и задачи за кои во 
сојузниот буџет не се распоредени средства или не 
се распоредени во доволен износ. 

Член 131 
Сојузниот буџет се објавува во „Службен лист 

на СФРЈ". 

1. Изработка на буџетот 

Член 132 
Нацртот на сојузниот буџет го составува со-

јузниот орган на управата надлежен за буџет. 
Органот од ставот 1 на овој член го составува 

нацртот на сојузниот буџет врз основа на предло-
зите за обезбедување средства што ги доставуваат 

- ' сојузните органи, установи и организации на кои им 
се обезбедуваат средства во сојузниот буџет, како 
и врз основа на предлозите што ги доставуваат но-
сителите на средства за посебните намени што се 
финансираат од сојузниот буџет. 

Член 133 
Сојузните органи му доставуваат на сојузниот 

орган на управата надлежен за буџет предлог за 
обезбедување средства за вршење на нивната ре-
довна дејност со документација. 

Документацијата особено опфаќа податоци за 
работите и задачите на органот во годината за 
која се донесува буџетот (програма за работа), како 
и извештај за извршувањето на работите и зада-
чите и за потрошокот на средствата во текуштата 
година. 

Органите што се во состав на сојузен орган 
на управата ги доставуваат предлозите за обез-
бедување средства за вршење на нивната редовна 
дејност со документација преку сојузниот орган на 
управата во чиј состав се наоѓаат. 

Член 134 
Сојузните органи му доставуваат на сојузниот 

орган на управата надлежен за буџет и предлози 
за обезбедување средства за посебните намени за 
кои им се потребни средства, во согласност со нив-
ната дејност, како и соодветна документација. 

Органите што се во состав на сојузен орган на 
управата му ги доставуваат предлозите за обез-
бедување -средства за посебните намени преку ор-
ганот на управата во чиј состав се наоѓаат.' 

Член 135 
Установите на општествените служби на кои 

средствата им се обезбедуваат во сојузниот буџет 
му ги поднесуваат предлозите за обезбедување сред-
ства со документацијата на сојузниот орган на 
управата надлежен за буџет преку сојузниот орган 
на управата кој е надлежен за областа на опште-
ствената дејност во која спаѓаат работите што ги 
врши установата. 

Член 136 
Општествено-политичките организации и здру-

женијата на граѓани поднесуваат предлог да им 
се обезбедат средства во сојузниот буџет на име 
помош за вршење на нивната дејност непосредно 
до сојузниот орган на управата надлежен за буџет. 

Член 137 
Сојузниот орган на управата надлежен за бу-

џет врз основа на предлозите и барањата од органи-
те, установите и организациите составува нацрт на 
сојузниот буџет. 

Член 138 
Ако органот од членот 137 на овој закон при 

изработката на нацртот на сојузниот буџет утврди 
дека буџетот не може да се урамнотежи, тој ќе 
му предложи на Сојузниот извршен совет потребни 
мерки за негово урамнотежување, 

Ако со мерките што се предлагаат за урамно-
тежување на нацртот на сојузниот буџет се пред-
видува намалување на средствата од предлозите 
на органите, установите и организациите, сојузниот 
орган на управата надлежен за буџет е должен да 
ги извести за тоа сите органи, установи и орга-
низации. 

Член 139 
Нацртот на сојузниот буџет сојузниот орган на 

управата надлежен за буџет му го доставува на 
Сојузниот извршен совет заради утврдување на 
предлогот на сојузниот буџет. 

Член 140 
Сојузните органи, установи и организации за 

кои е предложено намалување на средствата мо-
жат да бараат Сојузниот извршен совет посебно 
да ги разгледа нивните предлози за обезбедување 
средства. 

Член 141 
Предлогот на сојузниот буџет го утврдува Со-

јузниот извршен совет. 
Предлогот на сојузниот буџет со образложение 

Сојузниот извршен совет и го доставува на Сојуз-
ната скупштина. 

Кон предлогот на сојузниот буџет се поднесу-
ваат нацртите на финансиските планови на органите 
и потребните податоци од предлозите на установите 
и организациите за доделување средства од буџе-
тите, со документацијата. 

Член 142 
Органите, установите и организациите на кои 

им се обезбедуваат средства во сојузниот буџет, 
а чии предлози за обезбедување средства не се 
усвоени при составувањето на предлогот на сојуз-
ниот буџет, можат да бараат да ги изложат пред 
Сојузната скупштина програмите на својата работа 
и усно да ги образложат своите предлози во поглед 
на обезбедувањето на средствата во буџетот. 

2. Извршување на буџетот 

Член 143 
За извршувањето на сојузниот буџет во целина 

е одговорен Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет се грижи распредел-

бата на приходите во текот на годината да се 
врши во согласност со нивното остварување. 

Член 144 
Ако приходите на федерацијата не се оства-

руваат кд ко што е тоа предвидено во буџетот, Со-
јузниот извршен совет може со цел за одржување 
на буџетската рамнотежа привремено да ги намали 
износите на средствата распоредени со буџетот за 
определени намени или привремено да го запре 
користењето на средствата распоредени со буџетот 
за посебни намени. 

За преземените мерки од ставот 1 на овој член, 
Сојузниот извршен совет е должен да ја извести 
Сојузната скупштина и д а и предложи соодветна 
измена на буџетот. 

Член 145 
Распределбата на остварените приходи во сми-

сла на чл. 54 и 55 од овој закон се врши со три-
месечни планови за извршување на буџетот. 

Сојузниот извршен совет може да одлучи 
распределбата на остварените приходи да се врши 
со месечни планови. 

Член 146 
Тримесечните односно месечнитеи планови за 

извршување на сојузниот буџет ги донесува со-
јузниот орган на управата надлежен за буџет. 

Тримесечните односно месечните планови за 
извршување на сојузниот буџет се составуваат на' 
начинот на кој се искажуваат приходите и нивнион 
распоред во буџетот. 

Тримесечните односно месечните планови зе 
извршувана на буџетот мораш ДА Федат Урем®« 
т е ж е ш е 
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Член 147 
Ако поради нерамномерно притекување на при-

ходите на сојузниот буџет тримесечните односно ме-
сечните планови не можат да се урамнотежат, за 
привремено покривање ва распоредените средства 
федерацијата може да склучи кредит ка ј Народната 
банка односно да ги користи средствата на резерв-
ниот фонд на федерацијата, со обврска да го врати 
кредитот односно користените средства од, резерв-
ниот фонд на федерацијата до истекот на буџетска 
та година. 

Одлуката за задолжување на федерацијата к а ј 
банката односно за користење на средства од ре-
зервниот фонд на федерацијата ја донесува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Договорот за кредит со банката од името на 
федерацијата го склучува сојузниот орган на упра-
вата надлежен за буџет. 

Член 148 
Средствата што со буџетот им се распоредени во 

вкупни износи на органите, установите и организа-
циите, се пренесуваат на нивните сметки врз осно-
ва на тримесечните односно месечните планови за 
извршување на сојузниот буџет. 

Средствата распоредени со буџетот за посебни 
намени им се доделуваат, врз основа на тримесеч-
ните планови односно месечните планови за извр-
шување на буџетот, на носителите односно на корис-
ниците на тие средства по пат на акредитиви. 

Средствата што се распоредени со буџетот за 
посебни намени можат врз основа на тримесечните 
односно месечните планови за извршување на буџе-
тот да се пренесуваат и на посебни сметки. 

Сојузниот извршен совет определува кои сред-
ства за посебни намени ќе се користат преку по-
себна сметка. 

Член 149 
Распоредување и пренесување на средствата на 

носителите и корисниците на тие средства врз 
основа на плановите за извршување на буџетот 
може да се врши до крајот на годината за која 
е донесен буџетот. 

Член 150 
Средствата доделени по пат на акредитив можат 

да се користат до крајот на буџетската година. 
Средствата распоредени за посебни намени 

(член 17 став 3) пренесени на посебни сметки можат 
да се користат и по истекот на буџетската година, 
ако е со одлука на Сојузната скупштина односно 
со општиот дел на буџетот определено тоа. 

Член 151 
Сојузниот извршен совет може да врши измена 

на намената и височината на средствата што се 
распоредени во сојузниот буџет за посебни намени 
во рамките на утврдените со буџетот намени и рас-
поредените средства. 

Член 152 
За користењето на нераспоредените приходи 

(буџетска резерва) одлучува Сојузниот извршен со-
вет, ако во општиот .дел на сојузниот буџет не е 
определено поинаку. 

Сојузниот извршен совет може да го овласти 
сојузниот орган на управата надлежен за буџет да 
располага до определен износ со нераспоредените 
приходи. 

Средствата одобрени од нераспоредените при-
ходи за одделни намени се користат на начинот 
предвиден со овој закон за користењето на сред-
ствата за тие намени. 

3. Завршна сметка на сојузниот буџет 
Член 153 

Завршната сметка на сојузниот буџет ја доне-
сува Сојузната скупштина. 

Член 154 
Предлогот на завршната сметка на сојузниот 

буџет го утврдува Сојузниот извршен совет, 

Сојузниот извршен совет го доставува предло-
гот на завршната сметка на сојузниот буџет до 
Службата на општественото книговодство заради 
преглед до 31 март. 

Сојузниот извршен совет го доставува предлогот 
на завршната сметка на сојузниот буџет до Со-
јузната скупштина со извештајот од Службата на 
општественото книговодство за прегледот на заврш-
ната сметка, најдоцна до 30 јуни 

Член 155 
Нацртот на завршната сметка на сојузниот буџет 

го составува сојузниот орган на управата надлежен 
за буџет. 

Сојузниот орган на управата надлежен за бу-
џет го составува нацртот на завршната сметка на 
сојузниот буџет врз основа на завршната сметка 
на сојузните органи за користењето на средствата 
што им се распоредени за вршење на редовната 
дејност, врз основа на податоците за користењето 
на средствата распоредени за посебни намени и врз 
основа на прегледите за користење на средствата 
на посебни сметки. 

Член 156 
Завршната сметка на сојузниот буџет се 

објавува во „Службен лист на*СФР 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 157 

До донесувањето на соодветни сојузни закони, 
приходите установени со сојузни прописи и распо-
редени како приход на определени општествено-
-политички заедници односно нивните буџети им 
припаѓаат на тие заедници, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

До донесувањето на соодветни сојузни закони, 
приходите установени со сојузни прописи и распо-
редени како приход на фондовите кои како задол-
жителни се основани според сојузни прописи им 
припаѓаат на тие фондови, ако со овој закон тие 
приходи не се определени како приход на опште-
ствено-политичката заедница. 

Член 158 
Заедничките приходи на општестено-политич-

ките заедници од членот 26 на Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи што 
ќе се остварат по 31 декември 1964 година ќе се 
распределат помеѓу општествено-политичките за-
едници според прописите и инструментите што ва-
желе за 1964 година. 

Член 159 
До донесувањето на сојузниот закон за данокот 

на промет, досегашните прописи за данокот на про-
мет остануват во сила. 

До донесувањето на законот од ставот 1 на овој 
член, данокот на промет кој според Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови е заеднички приход на сите општествено-по-
литички заедници и припаѓа на општината, ако 
со републички закон не биде определено поинаку. 

Член 160 
До утврдувањето на дополнителните средства 

според одредбите од овој закон, на републиките што 
примаат дотација од средствата на федерацијата 
врз основа на членот 191 од Законот за буџетите 
и финансирањето на самостојните установи, им се 
обезбедуваат дополнителни средства во височината 
на дотациите утврдени за 1964 година со примена 
на одредбата на членот 42 став 2 од овој закон. 

Ако височината на дополнителните средства 
утврдена за одделна република според одредбите 
од овој закон биде пониска од дотацијата што на 
републиката ft е обезбедена во 1964 година, на таа 
републике ќе и се обезбедат дополнителни средства 
во височина на дотацијата што е утврдена за 1964 
година, под условот од членот 38 став 3 на овој 
закон. 
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Член 161 
До донесувањето на соодветни сојузни закони, 

приходите што им припаѓаат на општествено-поли-
тичките заедници според одредбите од чл. 26, 27 и 
28 на Законот за претпријатијата за патишта („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 53/62) се упла-
туваат во фондот за патишта на односната опште-
ствено-политичка заедница. 

Ако општествено-политичка заедница нема 
основано фонд за патишта, приходите од ставот 1 на 
овој член ќе се уплатуваат во корист на посебната 
сметка на општествено-политичката заедница и таа 
може да ги употреби само за намените за кои можат 
да се користат тие приходи според одредбите од 
Законот за претпријатијата за патишта. 

Член 162 
Додека не се регулира формирањето на заед-

ничките резерви на стопанските организации и упо-
требата на тие средства, придонесот според одредби-
те од Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на републичките и општинските резервни 
фондови за потребите на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 22/62 и „Служ-
б а лист на СФРЈ", бр 47/63) ќе се уплатуваат на 
посебни сметки ка ј банката и ќе се користат за на-
мените определени со тој закон. 

На посебните сметки од ставот 1 на овој член 
ќе се пренесат средствата на постојниот резервен 
фонд на општествено-политичката заедница, фор-
мирани од приходите според точката 3 на членот 
152 од Законот за буџетите и финансирањето на 
самостојните установи, кои според точката 5 на 
членот 154 од тој закон се искажуваат на посебна 
сметка на резервниот фонд. 

Член 163 
Средствата нз 6%-ната буџетска резерва ш*о 

се формирани на посебна сметка на општествено-
-политичката заедница врз основа на Одлуката за 
употребата на средствата на 6%-ната буџетска ре-
зерва формирана од приходите на буџетите на 
политичкотериторијалните единици за 1959 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59 и 53/60), ќе 
се пренесат како приход во резервниот фонд на 
општествено-политичката заедница со состојбата на 
31 декември 1964 година 

Член 164 
Средствата на посебната буџетска резерва фор-

мирана од приходите на буџетите на општествено-
политичките заедници г п о р ^ одредбата од чл. 35 
и 36 на Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) 
ќе се пренесат во резервниот фонд на општествено-
-политичвата заедница од чии приходи се форми-
рани тие средства, ако со посебен сојузен закон не 
е определено поинаку. 

Член 165 
Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 

со сојузниот секретар за буџет , и организација на 
управата, донесува поблиски прописи: 

1) за начинот на водење евиденција за напла-
тата на приходите на буџетите и за уплатата на 
истите во корист на буџетите на општествено-по-
литичките заедници; 

2) за начинот на искажување на приходите и 
нивниот распоред во буџетот, како и за начинот на 
составување на завршната сметка на буџетот; 

3) за начинот на искажување на приходите и 
нивниот распоред во • финансискиот план на фондот: 
на општеств^но-политичката заедница, како и за 
начинот на составување на завршната сметка на 
фондот на општествено-политичката заедница; 

4) за начинот на искажување на приходите и 
нивниот распоред на посебната сметка на опште-
ствено-политичката заедница, како и за начинот на 

искажување на користените средства од посебната 
сметка на општествено-политичката заедница; 

5) за начинот на составување на завршната 
сметка на резервниот фонд на општествено-поли-
тичката заедница. 

Член 166 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој закон престанува да важи Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59, 23/61, 52/61, 
28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/64) и Уредбата за извршувањето на буџетот 
и за сметководствено^ работење на државните ор-
гани и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
35/55, 53/56, 16/58 и 41/59). 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, до донесувањето на соодветни прописи за 
финансиското и материјалното работење на орга-
ните и установите ќе се применуваат одредбите од 
Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметко-
водственото работење на државните органи и 
установи, што не се во спротивност со одредбите 
од овој закон 

Член 167 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист ќа СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1965 година. 

427. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНО-
СТА ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за ослободување од 
плаќање на придонесот од доходот остварен со вр-
шење на дејноста промет на прехранбени произ-
води, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 10 јули 19<64 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 10 јули 
1964 година. 

П. Р. бр. 71 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ ОСТВАРЕН СО ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТА ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Земјоделските задруги, како и продавниците и 

складовите на производителските стопански орга-
низации и на земјоделските задруги, не плаќаат 
придонес од доходот на доходот остварен со вршење 
на дејноста промет на прехранбени производи на 
внатрешниот пазар. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1963 година. 
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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАЖДА-
РЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ 

Се прогласува Законот за баждарење на помор-
ските бродови и чамци, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 
јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 10 јули 1964 година. 

П. Р. бр. 75 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 

И ЧАМЦИ 

Член 1 
Баждарењето на поморските бродови и чамци 

на југословенската трговска морнарица се врши 
според одредбите на овој закон. 

Според одредбите на овој закон се врши и баж-
д а р е њ е ^ на странски трговски поморски бродови 
и чамци, кога е тоа определено со овој закон. 

Баждарењето на поморски брод или чамец се 
врши за да се утврди бруто и нето регистарската 
тонажа на бродот или чамецот. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат овие значења: 
1) поморски брод е поморски пловен објект со 

повеќе од 10 ВРТ кој има палуба, како и поморски 
технички пловен објект од иста тонажа иако нема 
палуба; 

2) поморски чамец е поморски пловен објект до 
10 ВРТ со палуба или без палуба, како и поморски 
пловен објект со повеќе од 10 ВРТ кој нема палуба, 
освен технички пловен објект без палуба од иста 
тонажа; 

3) регистарска бруто тонажа означува ка ј по-
морски брод и чамец са палуба зафатнина на за-
творените простори на поморскиот брод односно ча-
мец, а ка ј поморски чамец без палуба — зафатнина 
на целиот простор на чамецот ограничен со него-
вата надворешна оплата, која се утврдува врз ос-
нова на техничките прописи за начинот на мерење 
и пресметување на регистарската зафатнина при 
баждарењето на поморските бродови и чамци; 

4) регистарската нето тонажа означува ка ј по-
морски брод и чамец зафатнина која се добива 
кога од регистарската бруто зафатнина ќе се одби-
јат зафатнините на просторите во кои се сместени 
погонските уреди, на станбените простории на по-
садата и на другите простории определени со тех-
ничките прописи за начинот на мерење и пресме-
тување на регистарската зафатнина при баждаре-
њ е ^ на поморскиве бродови и чамци. 

Член 3 
На баждарење подлежат, според одредбите на 

овој закон, југословенски поморски брод и чамец, 
како и странски поморски брод или чамец кој во 
југословенската лука подлежи на плаќање на на-
доместоците чија височина се утврдува спрема то-

нажата на бродот или чамецот и кој нема свиде-
телство за баждарење или нема свидетелство за ба-
ждарење кое се признава во Југославија. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, на баждарење не подлежат југословенски 
спортски веслачки чамци, капци и слични пловни 
објекти што не се подолги од*3 м и пошироки од 
1 м, како и чамци што се припадност на брод. 

Член 4 
Баждарење на поморски брод или чамец кој во ју -

гословенско бродоградилиште се гради за сметка на 
странски порачач може да се изврши според од-
редбите на овој закон ако тоа го побара странскиот 
порачач. 

По барање на носителот на право за користење 
односно на сопственикот на југословенски помор-
ски брод или чамец, како и на сопственикот на 
странски поморски брод или чамец, баждарење на 
поморски брод или чамец може да се изврши и по 
системот за баждарење предвиден со странски про-
писи. 

Член 5 
Ако е југословенски поморски брод или чамец 

набавен во странство или во странство се вршат на 
него преправки поради кои бродот или чамецот мо-
ра според одредбите на овој закон Да биде повторно 
баждарен, таков брод или чамец може во случај на 
потреба да се баждари и во државата во која е 
набавен односно во која се извршени на него такви 
преправки. 

Во случајот од ставот 1 на овој член Југосло-
венскиот регистар на бродовите може по барање 
на носителот на право за користење или на соп-
ственикот на југословенски поморски брод да го 
изврши неговото баждарење и во странство според 
одредбите од овој закон. 

. Член 6 
Баждарење на југословенски поморски брод или 

чамец набавен во странство, како и на странски 
поморски брод или чамец кој според одредбите од 
овој закон подлежат на баждарење, се врши штом 
бродот или чамецот ќе стигне во првата југосло-
венска лука. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на југословенски поморски брод што според 
одредбите од овој закон е веќе баждарен во стран-
ство (член 5 став 2). 

Член 7 
Барање за баждарење на југословенски помор-

ски брод или чамец Л ^ о л ж е н да поднесе носителот 
на право за користење односно сопственикот на 
бродот или чамецот. 

Барањето за баждарење на југословенски по-
морски брод или чамец што се гради во југосло-
венско бродоградилиште мора да се поднесе штом 
на бродот или чамецот ќе бидат вградени оцлати-
те, палубите и преградите, а барањето за бажда-
рење на југословенски брод или чамец набавен во 
странство info во странство не е баждарен според 
одредбите од овој закон — веднаш по доаѓањето 
на бродот или чамецот во првата југословенска 
лука. 

Член 8 
Баждарењето на поморските бродови го врши 

Југословенскиот регистар на бродовите, а бажда-
р е њ е ^ на поморските чамци — лучката капета-
нија. 

Техничките дејствија на баждарењето (преме-
рување и пресметување на бруто и нето регистар-
ската тонажа) на поморски брод или чамец ги 
вршат, и тоа: w' 

1) на поморски брод — стручните службеници 
(баждарите) на Југословенскиот регистар на бро-
довите; 

2) на поморски чамец — определени службени-
ци на лучката капетанија. 
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Член 9 
На поморски брод чие баждарење е извршено 

според одредбите на овој закон му се издава сви-
детелство за баждарење. 

Свидетелството за баждарење ја губи важно-
ста кога поради преправки извршени на поморскиот 
брод се менува неговата бруто или нето регистар-
ска тонажа. 

Ако е југословенски брод или чамец баждарен 
во странство од страна на странски орган надле-
жен за баждарење, свидетелството за баждарење 
издадено од тој орган ја губи важноста кога бродот 
односно чамецот ќе стигне во првата југословенска 
лука. 

По исклучок од одредбата од ставот 3 на овој 
член, Југословенскиот регистар на бродовите од-
носно лучката капетанија може во оправдани слу-
чаи да му одобри на југословенски поморски брод 
односно чамец што има странско свидетелство за 
баждарење да го користи тоа свидетелство за опре-
делено време по доаѓањето во првата југословен-
ска лука, ако е бродот или чамецот баждарен по 
систем за баждарење кој не се разликува суште-
ствено од системот за баждарење кој важи во Ј у -
гославија. 

Член 10 
Податоците за тонажа на југословенски помор-

ски чамец чие баждарење е извршено според од-
редбите на овој закон, се запишуваат во листот за 
очевидност. 

Член 11 
Странско свидетелство за баждарење на стран-

ски поморски брод или чамец се признава во Ј у -
гославија под услов на реципроцитет и под услов 
бродот односно чамецот да е баждарен по систем 
за баждарење кој не се разликува суштествено од 
системот за баждарење кој важи во Југославија. 

Член 12 
На поморски брод кој може да се користи како 

тип на брод со затворена заштитна палуба или 
како тип на брод со отворена заштитна палуба 
(shelter-deck) можат да му се издадат две свиде-
телства за баждарење, и тоа едно за тип на брод 
со затворена заштитна палуба, а друго за тип на 
брод со отворена заштитна палуба. 

Поморскиот брод од ставот 1 на овој член може 
да користи истовремено само едно свидетелство за 
баждарење, и тоа со соодветно свидетелство за на-
двоѓе односно со исправа што содржи податоци за 
надвоѓето. 

Член 13 
Лучката капетанија ќе му забрани напуштање 

на луката на југословенски поморски брод што не-
ма свидетелство за баждарење или чие свидетел-
ство за баждарење ја изгубило важноста, додека 
не се изврши баждарење односно повторно бажда-
рење на бродот. 

Член 14 
Повторно баждарење на југословенски помор-

ски брод или чамец ќе се изврши: 
1) ако на бродот или чамецот по неговото баж- ** 

даретве се извршат преправки поради кои се ме-
нува неговата бруто или нето регистарска тонажа; 

2) ако се јави сомневање во точноста на веќе 
извршеното баждарење. 

Во случај на повторно баждарење според од-
редбата на точката 1 од ставот 1 на овој член, Ју -
гословенскиот регистар на бродовите односно луч-
ката капетанија одлучува дали повторното бажда-
рење мора да биде извршено во целина или де-
лумно зависно од извршените преправки на бро-
дот или чамецот. 

Барање за повторно баждарење во случајот од 
точката 1 на ставот 1 од овој член мора да се под-
несе пред завршетокот на преправката на бродот 
или чамецот. Ако таа преправка се врши во стран-
ство на југословенски поморски брод или чамец, а 
повторното баждарење во странство не го извршил 

Југословенскиот регистар на бродовите, барањето 
за повторно баждарење мора да се поднесе веднаш 
по доаѓањето на бродот или чамецот во првата ју-
гословенска лука. 

Барањето за повторно баждарење во случајот 
од точката 1 на ставот 1 од овој член мора да се 
поднесе пред завршетокот на преправката и за 
странски поморски брод или чамец кој според од-
редбите на овој закон подлежи на баждарење во 
Југославија, ако преправките на странскиот по-
морски брод или чамец се вршат во југословенско 
бродоградилиште. 

Барање за повторно баждарење на поморски 
брод или чамец во случајот од точката 1 на ставот 
1 од овој член поднесуваат лицата од членот 7 став 
1 на овој закон, а̂ барање за повторно баждарење 
во случајот од точката 2 на ставот 1 од овој член, 
покрај лицата од членот 7 став 1 на овој закон, 
може да поднесе и работната организација или ор-
ганот на управата овластен да наплатува надоме-
стоци чија височина се утврдува според зафатни-
ната на бродот или чамецот. 

Повторно баждарење На поморски брод или ча-
мец не можат да вршат лица што го извршиле по-
ранешното баждарење во чија точност се појавило 
сомневање. 

На југословенски поморски брод што е повтор-
но баждарен ќе му се одземе порано издаденото 
свидетелство за баждарење. 

Член 15 
Носителот на правото за користење, сопствени-

кот, односно бродарот на поморски брод или чаме-
цот е должен бродот или чамецот што се баждари 
да го приготви за баждарење, а лицето што барало 
баждарење на поморски брод или чамец е должно 
за извршеното баждарење да плати надоместок. 

Надоместок за баждарење не се плаќа во слу-
ча ј на вршење повторно баждарење според одред-
бата на членот 14 став 1 точка 2 од овој закон од 
страна на Југословенскиот регистар на бродовите 
односно лучката капетанија што го извршила и 
претходното баждарење, ако се утврди дека баж-
д а р е њ е ^ во чија точност? се јавило сомневање било 
неточно извршено. 

Ако е повторното баждарење извршено од при-
чината од членот 14 став 1 точка 2 на овој закон, 
по барање на работната организација или на орга-
нот на управата овластен да наплатува надоместоци 
чија височина се утврдува според зафатнината на 
поморскиот брод или чамец, надоместокот за пов-
торното баждарење го плаќа, освен во случајот од 
ставот 2 на овој член, работната организација од-
носно органот на управата по чие барање е извр-
шено повторно баждарење. 

Ако ВО случајот од ставот 3 на овој член се 
утврди дека е претходното баждарење неточно из-
вршено, работната организација односно органот на 
управата што го платил надоместокот за повтор-
ното баждарење има право од поморскиот брод од-
носно носителот на правото за користење или од 
сопственикот на поморскиот чамец да го наплати 
исплатениот надоместок за извршеното повторно 
баждарење. 

Височината на надоместоците за баждарење на 
поморските чамци ја утврдува надлежниот репу-
блички орган. 

Член 16 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок работна сатанизација или 
друго правно лице што е носител" на право за ко-
ристење на југословенски поморски брод: 

1) ако не поднесе барање за баждарење на ју-
гословенски поморски брод што се гради во југо-
словенско бродоградилиште — штом на бродот ќе 
се вградат оплати, палуби и прегради, или не под-
несе барање за баждарење на југословенски по-
морски брод што е набавен во странство а во стран-
ство не е баждарен според одредбите на овој закон 
— веднаш по доаѓањето на бродот во првата југо-
словенска лука (член 7 став 2); 
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2) ако за југословенски поморски брод користи 
свидетелство : за баждарење противно на одредбата 
на членот 12 од овој закон; 

3) ако не поднесе барање за повторно бажда-
рење на југословенски поморски брод пред завр-
шетокот на работите на преправката со која се 
менува неговата бруто и нето регистарска тонажа 
или не поднесе такво барање веднаш по доаѓањето 
ка бродот во првата југословенска лука ако ра -
ботите на преправката на бродот се изведуваат во 
странство а бродот не бил баждарен во странство 
според одредбите на овој закон (член 14 ст. 3 и 4). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за поморски прекршок со парична казна до 
,50.000 динари и одговорното лице во работната ор-
ганизација или друго правно лице. 

Член 17 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок работна организација или 
друго правно лЈЈце што е носител на право за ко-
ристење на југословенски поморски чамец ако сто-
ри дејствие од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 на овој 
закон доколку тоа дејствие се однесува на поморски 
чамец. 

За дејствието од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 
од овој закон што се однесува на југословенски по-
морски чамец ќе се казни за поморски прекршок 
со парична казна до 10.000 динари и одговорното 
лице во работната организација или во другото 
правно лице. 

Член 18 
R e се казни за поморски прекршок, и тоа: 
1) со парична казна до 300.000 динари — соп-

ственик на југословенски поморски брод за деј-
ствие од членот 16 став 1 на овој закон; 

2) со парична казна до 50.000 динари — соп-
ственик на југословенски поморски чамец за де ј -
ствие од членот 16 став 1 точ. 1 и 3 на овој закон. 

Член 19 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски да донесува прописи за постапката за баж-
дарење на поморските бродови и чамци и за начинот 
на мерење и пресметување на регистарската тона-* 
ж а при баждарење на тие бродови и чамци. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Уредбата за баждарење 
на поморските бродови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/49 и 56/51). 

Член 21 
Овој закон влегува во сила по истекот на 30 

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

429. 
Врз основа ра членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб~ 
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРА-* 
ДАТА НА АНТИ Ф АШИСТИ ЧКОТО ВЕЌЕ НА 

НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот За Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
.Југославија, iifro го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 
година. 

П. Р . бр. 73 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Заради јавно истакнување к а значајните на-
пори и достигања на поединци и на колективите 
во развитокот на социјалистичките општествени од-
носи, научната мисла и другите области на опште-* 
ствената активност; 

Заради поттикнување на поединечните и ко-
лективните иницијативи и творештвото во сите 
области на животот и работата на општествената 
заедница од општ интерес; 

Заради постојан континуитет во понатамошниот 
револуционерен развиток на Југославија помеѓу 
делата на социјалистичката револуција утврдени 
со одлуките на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија и работата на 
современите генерации, како и заради трајно се-
ќ а в а л е на тие дела и одлуки; 

а прифаќа јќи ја иницијативата на Свечената 
заедничка седница на Сојузната скупштина и Со-
јузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија од 29 новемри 1963 
година. Сојузната скупштина донесува 

З А К О Н 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Се установува Награда на Антифашистичкото 

веќе на / народното ослободување на Југославија 
како истакнато општествено признание во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Наградата на Антифашиетичкото веќе на на-

родното ослободување на Југославија се доделува 
за највисоки достигања во општествено-економски-
те, епштествено-^политичките, научните, технички-
те, културните и другите области на творештвото 
и работата од општо значење за изградбата и раз -
витокот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија. 

Член 3 
Наградата на Антифашистичкото веќе на на-

родното ослободување на Југославија може да им 
се доделува на поединци, колективи и органи-
зации. 

Имињата на добитниците на наградата се об-
јавуваат на 29 новемри 

На ист добитник може да му се додели награ-
дата само еднаш. 

Во една година можат да се доделат најмногу 
пет награди. 

Наградата се доделува секоја година, а нема 
да се додели ако за тоа не постојат услови. 

Наградата на А"нтифашистичкото веќе на на-
родното ослободување на Југославија се ослобо-
дува од сите придонеси, даноци и други давања. 

Член 4 
Иницијатива за доделување на Наградата на 

Антифашистичкото веќе на народното ослободува-
нана на Југославија може да потекува од работни 
и други организации, претставнички тела на оп-
штествено-политичките заедници и граѓани. 

Член 5 
Заради обезбедување материјални средства за 

доделување на Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија се 
формира посебен. фонд. 

Средствата на фондот се обезбедуваат во Соју-
зниот буџет. 

Граѓаните, работните и други организации мо-
жат да даваат подароци и да вршат завештавања 
во корист на фондот. 
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Член 6 
Заради следење на творештвото на поединци-

те, колективите и организициите и одлучување за 
доделување на Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија се 
формира Одбор за Наградата на Антифашистичко-
то веќе на народното ослободување на Југославија. 

Одборот го сочинуваат претседател и 20 чле-
нови. 

Претседател и 14 членови именува Сојузниот 
собор наѓ Сојузната скупштина, а републичките 
собори на републичките собранија делегираат по 
еден член. 

Одборот се именува на две години. Една поло-
вина од членовите на одборот можат да бидат 
повторно именувани за наредниот период од две 
години. 

Работата во Од борот, е почесна. 

Член 7 
Одборот за Наградата на Антифашистичкото 

веќе на народното ослободување на Југославија е 
независен во својата работа. 

Височината на .наградата ја определува Од-
борот. 

Одборот донесува одлуки со мнозинство гласови 
на своите членови, ако на седницата присуству-
ваат најмалку две третини од неговите членови. 

Одборот е должен да го објави образложението 
на своите одлуки за доделување на наградата. 

Член. 8 
Одборот за Наградата на Антифашистичкото 

веќе на народното ослободување на Југославија до-
несува деловниве за својата работа. 

Во деловникот се утврдуваат начинот на работа 
на Одборот и други прашања од интерес за него-
вата работа. 

Администрацијата на Одборот ја врши Сојуз-
ниот секретаријат за просвета и култура. 

Член 9 
0»ој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

430. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Основниот закон за службата за безбедност 
на пловидбата, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 
година: и на седницата на Стопанскиот собор од 10 
јули 1964, година. 

П. Р. бр. 74 
13 јули 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
»а Сојузната скупштина* 

Едвард Кардељ, е, р. 

Согласно со одредбата на членот В од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Основниот за-
кон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62) се усогласува 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и во него се вршат измени и до-
полненија, кои гласат: 

З А К О Н . 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

ПЛОВИДБАТА 

Член 1 
Во Основниот закон за службата за безбед«ост 

на пловидбата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62) 
по членот 3 се додава нов член За, кој гласи: 

„Во областа на безбедноста на пловидбата се 
сметаат: 

1) како работи од областа на исклучивите пра-
ва и должности на федерацијата — инспекциските 
работи што се однесуваат на вршењето на надзор 
над странски поморски бродови и пловила за вна-
трешна пловидба во југословенските луки односно 
пристаништа; 

2) како работи од интерес за целата земја: 
а) инспекциските работи што се однесуваат на 

вршењето на надзор над: југословенските поморски 
бродови и пловила за внатрешна пловидба што се 
овластени да вршат меѓународен или меѓурепуб-
лички сообраќај, како и над членовите на посадите 
на тие бродови и пловила; над вршењето на слу-
жбата на крајбрежна пилотажа; над одржувањето 
на луките и пристаништата отворени за меѓуна-
роден сообраќај; над одржувањето на пловните па-
тишта од меѓународно значење во југословенското 
крајбрежно море и на внатрешните пловни пати-
шта; над вршењето на радио-службата што служи 
за безбедност на пловидбата и за заштита на чо-
вечкиот живот на море и по внатрешните пловни 
патишта; 

б) стручните и техничките работи што се од-
несуваат на: утврдување способноста за пловидба 
на поморските бродови, бродовите и пловилата за 
внатрешна пловидба чиј преглед го врши Југосло-
венскиот регистар на бродовите; одржување на 
пловните патишта од меѓународно значење во ју-
гословенското крајбрежно море и на внатрешните 
пловни патишта; одржување и работа на крајбреж-
ните радио-станици што служат за безбедност на 
пловидбата и за заштита на човечкиот живот на 
море и по внатрешните пловни патишта." 

Член 2 
Во членот 4 став 1 зборот: „овој" се брише. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој 

член, органите на управата вршат и технички и 
друѓи стручни работи што се однесуваат на утвр-
дување способноста за пловидба на поморските 
чамци, како и на пловилата за внатрешна пловидба 
за кои е тоа пропишано со сојузен закон." 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Управните работи на службата за безбедност, 

на пловидбата од надлежноста на федерацијата ги 
врши Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Управните работи на службата за безбедност 
на пловидбата од исклучивата надлежност на фе-
дерацијата и од интерес за целата земја во репуб-
ликата ги вршат републичкиот орган на, управата 
надлежен за работите на безбедноста на пловидбата 
и лучките капетании на море, односно капетаније 
на пристаништата на внатрешните пловни патишта 
(капетаније). 

К а п е т а н и ј е можат да имаат испостави, кои се. 
основаат на нивното подрачје." 

Член 4 
Чл. б, 7 и 8 се бришат« , 
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Член 5 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Инспекциските работи на службата за безбед-

ност на пловидбата ги вршат определени стручни 
службеници на органите на управата надлежни за 
работите на службата за безбедност на пловидбата 
(инспектори на безбедноста на пловидбата). 

За извршување на определена инспекциска 
работа или вршење на определен вид инспекциски 
работи на службата за безбедност на пловидбата 
органот на управата надлежен за вршење на ин-
спекциските работи, на службата за безбедност на 
пловидбата може да определи и други свои служ-
беници. 

Ако е за извршување на определена инспек-
циска работа или определен вид инспекциски ра-
боти потребна посебна стручност, што ја немаат 
службениците на органот на управата надлежен 
за вршење на инспекциските работи на службата 
за безбедност на пловидбата, овој орган може за 
извршување на тие работи да овласти определен 
стручњак. 

Службениците од ст. 2 и 3 на овој член при 
вршењето на инспекциските работи ги имаат пра-
вата и должностите на инспектор на безбедноста 
на пловидбата." 

Член 6 
Членот 11 се брише. 

Член 7 
Членот 15 се брише. 

Член 8 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Установите за одржување на пловните пати-

шта ги остваруваат своите приходи од надоместо-
кот што се плаќа за користење на објектите за 
безбедност на пловидбата на пловните патишта, од 
други надоместоци за услугите што тие самите ги 
вршат во својот делокруг и од други извори. 

Височината на надоместоците за користење на 
/објектите за безбедност на пловидбата се утврдува 
со тарифа, што ја донесува установата за одржу-
вање на пловните патишта, во согласност со сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски и со сојузниот 
секретар за општи стопански работи." 

Член 9 
Во членот 18 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет ќе определи кои 

пловни патишта имаат меѓународно значење." 

Член 10 
Во главата III називот на одделот 1 се менува 

.и гласи: „1. Надлежност на Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски и задачи на установите што 
вршат работи од областа на безбедноста на пловид-
бата". 

Член И 
Чл. 20 и 21 се бришат. 

Член 12 
Во членот 22 по ставот 1 се додаваат нови ст. 

2 и 3, кои гласат: 
„Светлата и знаците за обележување на посто-

јаните и привремените пречки на пловен пат (мо-
стови, кабли, потонати објекти и ел.) е должен во 
рок определен од установата за одржување на 
пловните патишта да ги постави и да ги одржува 
нивниот инвеститор односно носителот на правото 
за користење или сопственикот. 

Ако лицето од ставот 2 на овој член во опре-
делениот рок не го постави пропишаното светло 
или друг знак или ако поставеното светло или знак 
не го одржува во исправна состојба, установата за 
одржување на пловните патишта на товар на тоа 
лице ќе го постави пропишаното светло или друг 
знак односно неисправното ќе го доведе во исправ-
на состојба." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 13 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Во областа на службата за безбедност на пло-

видбата Југословенскиот регистар на бродовите ја 
испитува конструкцијата на трупот и погонските 
постројки на поморските бродови и пл ОБИЛ ата за 
внатрешна пловидба, чиј преглед е овластен да го 
врши. и исправноста на нивните електрични уреди, 
радио-уреди, навигацисши средства, светилки и 
знаци, средства за спасување, средства за спречу-
вање и гаснење пожар и друга опрема. 

Ако за уредите, средствата и другата опрема од 
ставот 1 на овој член не постојат југословенски 
стандарди, употребата на одделни нивни типови на 
поморските бродови и на пловилата за внатрешна 
пловидба ја одобрува Југословенскиот регистар на 
бродовите. 

Работите од ставот 1 на овој член на југосло-
венските поморски бродови и пловила за внатреш-
на пловидба во странство Југословенскиот регистар 
на бродовите може да ги врши преку соодветните 
организации во странство. 

За утврдување на бруто и нето регистарската 
тонажа на поморски брод односно на депласманот 
и носивоста на пловило за внатрешна пловидба, 
Југословенскиот регистар на бродовите врши баж-
дарење на поморските бродови и пловилата за 
внатрешна пловидба." 

Член 14 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Сите инспекциски работи на службата за без-

бедност на пловидбата ги врши капетанијата, ако 
одделни од тие работи со републички прописи не 
се ставени во надлежност на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на службата за 
безбедност на пловидбата." 

Член 15 
По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Работите на инспекциската служба за безбед-

ност на пловидбата опфаќаат особено вршење над-
зор над: 

1) поморските бродови и пловилата за внатреш-
на пловидба во поглед на нивната способност за 
пловидба и исправноста на сите нивни постројки, 
инструменти, апарати и опрема што служат за 
безбедност на пловидбата и за заштита на човеч-
киот живот на море и по внатрешните пловни па-
тишта; 

2) вршењето на службата на крајбрежна и 
лучка пилотажа; 

3) одржувањето на оперативните брегови во 
луките и пристаништата заради утврдување на 
нивната сигурност за товарење, истоварување и 
претоварување на патници и стоки; над состојбата 
на лукобраните и зимовниците и над одржувањето 
на длабочините во луките, пристаништата и зи-
мовниците потребни за безбедност на пловидбата; 

4) одржувањето на пловните патишта и на об-
јектите за безбедност на пловидбата по тие пати-
шта; 

5) вршењето, со цел за заштита на безбедноста 
на пловидбата, на инспекциски надзор над изград-
бата на објекти во море и по внатрешните пловни 
патишта и на нивните брегови; 

6) одржувањето и работата на крајбрежните 
радиостаници во поглед на работите на службата 
за безбедност на пловидбата и за заштита на човеч-
киот живот на море и по внатрешните пловни па-
тишта; 

7) придржувањето кон прописите од страна на 
членовите на посадата на поморски брод или пло-
вило за внатрешна пловидба во поглед исполну-
вањето на условите што се однесуваат на струч-
ното образование и другите услови пропишани за 
одделни работни места на поморскиот брод или 
пловилото за внатрешна пловидба, како и во по-
глед вршењето на работите на бродот или пло-
вилото. 
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Одредбите на тон. 1, 3, 5 и 7 од ставот 1 на 
овој член не се однесуваат на воените поморска 
бродови и воените пловила за внатрешна пловид-
ба, ниту на воените луки и пристаништа." 

Член 16 
Во членот 25 став 1 точката 1 се заменува со 

три нови точки, кои гласат: 
„1) да проверува дали поморски брод или пло-

вило за внатрешна пловидба има пропишани и 
важечки бродски исправи и книги и дали состој-
бата на поморскиот брод или на пловилото за вна-
трешна пловидба, на неговите постојки, уреди, ин-
струменти, апарати и опрема ft одговара, на состој-
бата наведена во бродските исправи; 

2) да ги прегледа исправите за укрцување и 
овластувањата (бреветите) на членовите на посада 
на поморски брод или пловило за внатрешна пло-
видба, заради утврдување дали членовите на по-
садата имаат овластувања за вршење на работите 
што ги вршат на бродот односно на пловилото; 

3) да врши преглед на оперативните брегови, 
лукобраните, зимовниците и на длабочините во лу-
ките и зимовниците, на пловните патишта, на об-
јектите за безбедност на пловидбата по тие пати-
шта и инспекциски надзор над изградбата на об-
јектите што се градат во море и по внатрешните 
пловни патишта или на нивните брегови;". 

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 4 и 5. 

Член 17 
Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„Инспекторот за безбедност на пловидбата е 

должен во случајот од членот 25 став 1 точ. 1 и 2 
на овој закон да го извести за вршењето »а пре-
глед заповедникот на поморскиот брод односно на 
пловилото за внатрешна пловидба, а во случајот 
од точната 3 на ставот 1 на истиот член — дирек-
торот на работната организација или старешината 
на органот на управата, освен ако таквото известу-
вање би-можело да биде штетно за ефикасното Бри-
шење на инспекцијата." 

Член 18 
По членот 30 се додава нов член ЗОа, кој гласи: 
„Ако инспекторот за безбедност на пловидбата 

во вршењето на инспекцискиот надзор над изград-
бата на објекти во море и по внатрешните пловни 
патишта и на нивните брегови (член 24а став 1 
точка 5) утврди дека тие работи се изведуваат без 
градежна дозвола, или противно на условите од 
дозволата, или на начин кој ја загрозува безбедно-
ста на пловидбата, тој ќе му нареди на изведувачот 
ва работите привремено да го запре понатамошното 
изведување на тие работи. 

Инспекторот за безбедност на пловидбата е 
должен за наредбата издадела според ставот 1 од 
овој член покрај изведувачот на работите, да го 
извести, и органот на управата што ги врши рабо-
тите на градежната инспекција во областа на слу-
жбата за безбедност на пловидбата, кој ќе донесе 
решение за мерките што овој орган заради заштита 
на безбедноста на пловидбата може да ги преземе 
според прописите за изградбата на инвестициони 
објекти." 

Член 19 
Членот 34 се менува и гласи: 
„За вршење на инспекцијата инспекторите за 

безбедност на пловидбата мораат да имаат посебна 
легитимација, а службениците и стручњаците што 
вршат инспекциски работи според одредбите на 
членот 10 ст. 2 и 3 од овој закон — посебно овла-
стување. 

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 на 
стој член ги издава старешината на органот на 
управата од чие име инспекторите за безбедност на 
пловидбата односно определени службеници и 
стручњаци ги вршат инспекциските работи. 

Образецот на легитимацијата на инспектор за 
безбедност на пловидбата го пропишува сојузниот 
секретар за сообраќај и врски." 

Член 20 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 

во областа на работите што се однесуваат на вр-
шење надзор над странски. поморски бродови * и 
пловила за внатрешна пловидба во југословенските 
луки и пристаништа (член За став 1 точка 1), да го 
запре извршувањето на општите акти на органите 
на управата во републиката што се во спротивност 
со сојузен закон или со други сојузни прописи до-
несени врз основа на закон. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
во работите од ставот 1 на овој член и во инспек-
циските работи за безебедност на пловидбата што 
се од интерес за целата земја (член За став 1 точка 
2) има право на органите на управата во републи-
ката да им издава задолжителни инструкции." 

Член 21 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Во работите за безбедност на пловидбата од 

областа на исклучивите права и должности на фе-
дерацијата и во работите на инспекцијата за без-
бедност на пловидбата од интерес за целата земја, 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може 
да бара од републичкиот орган на управата над-
лежен за работите за безбедност на пловидбата из-
вештај за неговата работа и за работата на него-
вите органи, како и податоци потребни за вршење 
на работите од својата надлежност. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
може во итни случаи да бара непосредно од ка-
петанијата извештај за нејзината работа, како и 
податоци потребни за вршење на работите од сво-
јата надлежност." 

Член 22 
Во членот 88 ставот 1 се брише 

Член 23 
Членот 40 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

може на установите за одржување на пловните 
патишта да им дава задолжителни упатства и опре-
делени задачи во поглед на начинот и условите за 
одржување и обележување на пловните патишта 
од меѓународно значење, а републичкиот орган на 
управата надлежен за работите за безбедност на 
пловидбата — во поглед на другите пловни пати-
шта," 

Член 24 
Членот 41 се брише. 

Член 25 
По називот на главата V се става назив на 

нов оддел, мој гласи: „1. Управна постапка". 
Член 26 

Во членот 43 ставот 5 се менува и гласи: 
„Против решението на републичкиот орган на 

управата надлежен за работите на безбедноста на 
пловидбата донесено по приговорот против реше-
нието на капетанијата со кое ова решение се по-
тврдува или се менува, може да му се изјави жал-
ба на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски." 

Член 27 
По членот 43 се става назив на нов оддел и се 

додаваат пет нови членови, кои гласат: 

„2. Административно-казнена постапка 
Член 43а 

А д министр а тивко- ка з нен ата постапка по пр е-
кршоците што претставуваат повреда на про-
писите со кои ое уредуваат односите на море, на 
бродовите, бреговите и лу ките во врска со помор-
скиот сообраќај, со сигурноста на пловидбата и со* 
заштитата на човечкиот живот на море (поморски 
прекршоци) или односите на внатрешните пловни 
патишта, пловилата, бреговите и rip PICT алиштата во 
врска со сообраќајот, со сигурноста на пловидбата 
по внатрешните пловни патишта и со заштитата 
на човечкиот живот на тие патишта (прекршоци 
по внатрешна пловидба), ја водат во прв степен: 
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1) по прекршоците што се сторени со пловни 
објекти или од страна на пора чам от, носителот на 
правото- ш користење односно сопственикот или 
заповедникот на пловниот објект или од страна на 
друго лице што учествува во пловидбата или во 
швигационите и техничките подготовки за пло-
видба — комисијата за прекршоци на капетанија; 

2) по прекршоците што ќе ги сторат други лица 
— судијата за прекршоци. 

Против решението на комисијата за прекршоци 
на каптанија може да и се изјави жалба на коми-
сијата за прекршоци на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на службата за 
безбедност на пловидбата. 

Член 436 
Комисија за прекршоци на капетанија може да 

се образува за подрачје на дв© или повеќе капе-
танови 

Член 43в 
Комисијата за прекршоци на капетанија и ко-

мисијата за прекршоци на републичкиот органи на 
управата надлежен за работите на безбедноста на 
пловидбата се состои од претседател и двајца д е -
нови. 

Претседателот »а комисијата за прекршоци и 
неговиот заменик се именуваат од редот на струч-
ните службеници на капетанијата односно на ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на службата за безбеднос на пловидбата. 

За поморските прекршоци и прекршоците по 
внатрешна пловидба за кои е со закон и со пропи-
сите на Сојузниот извршен совет или на републич-
киот извршен совет пропишана само парична ка з -
на во утврден износ до 5.000 динари, или за кои 
е со прописите на сојузниот секретар за сообраќај 
и врски или на републичкиот секретар за сообраќај 
и врски пропишана парична казна во утврден 
износ до 500 динари, инспекторите на безбедност! 
на пловидбата и други лица што според законот 
се овластени за вршење на инспекциските работи 
на службата зе безбедност на пловидбата можат 
на лице место да ги наплатуваат овие казни од ли-
цата затечени во вршење на прекршок. 

Член 43д 
На административно-казн ената постапка по по-

морските прекршоци и прекршоците по внатре-
шна пловидба се применуваат одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците, ако со овој закон не 
е прошетамо поинаку." 

Член 28 
Во членот 44 став 1 уводната реченица ое ме-

нува и гласи: 
„Со * парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок односно прекршок по 
внатрешна пловидба работна организација или 
друго правно лице:" 

Во ставот 2 зборовите: „од 5.000 до 20.000 дина-
ри" се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 
динари". 

Член 29 
Во членот 45 зборовите: „од 5.000 до 20.000 ди-

нари" се, заменув«аат со зборовите: „од 10.000 до 
50,000 динари". 

Член 30 
Чл. 46, 47 и 48 се бришат. 

Член- 31 
Во членот 51 ста®от 2 се брише. 

Член 32 
Членот 53 се менува и гласи: 
Административно-казнената постапка започ-

ната до де*ѕот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ја заврши органот што ја започнал постапката. 

Ако по жалба дојде до укинување на првосте-
пеното решение, предметот ќе и се отстапи на над-
лежната комисија за прекршоци на капетанијата." 

Член 33 
Членот 54 се менува и гласи: 
„Додека републиките не донесат свои прописи 

з«а редот во дукате, остануваат во сила Уредбата 

за редот во луките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/50, 57/54 и 32/58) и Правилникот за извршување 
на Уредбата за редот во леќите („Службен лист* на 
ФНРЈ", бр. 51/50 п 2/59). 

Одредбите од Уредбата за Југословенскиот ре-
гистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
12/62), од Уредбата за Установата за одржување на 
поморските пловни патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/62) и од Уредбата за Установата^ за 
одржување на внатрешните пловни патишта (№Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 46/62) остануваат во сила,, 
освен одредбите што не се во согласност со Уста-
вот на СФРЈ и 'одредбите кои со денот на влегу-
вањето во сила на Основниот закон за органите на 
управувањето во установите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/64) престанаа да важат. 

Член 34 
Во членот 55 по точката 6 се додава нова точка, 

која гласи: 
„6^) Уредбата за надоместок за- услугите на 

службата за безбедност на пловидбата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/61);". 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за надлежноста за 
водење постапка по поморските прекршоци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/49 и 39/53). 

Член 36 
Во членот 12 став 2, членот 13 став 2 и членот 

22 став 3 зборовите: „Сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на ^безбедноста на пловид-
бата" се заменуваат со зборовите: „.Сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски", во членот 13 став 2 
зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите" се заменуваат со зборовите: 
„сојузниот секретар за финансии, а во другите од-
редби на законот зборовите: „брод и друго плови-
ло" се заменуваат со зборовите: „поморски брод и 
пловило за внатрешна пловидба", зборовите: „са-
мостојна установа" — со зборот: „установа", зборо-
вите: „сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на пловидбата" — со збо-
ровите: „Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски", зборовите: „народни републики" — со зборот: 
„републики", зборовите: „Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски" со 
зборовите: „Сјоузниот секретаријат за сообраќај и 
врски", зборот: „пловила" — со зборовите: „пло-
вила за внатрешна пловидба", зборовите: „Стопан-
ската организација, установата" — со зборовите: 
„Работната организација", зборовите: „Установата 
за одржување на пловните патишта во кра јбреж-
ното море" — со зборовите: „Установата за одржу-
вање на поморските пловни патишта", зборовите: 
„Установата за одржување на пловните патишта за 
внатрешна пловидба" — со зборовите: „Установата 
за одржување на внатрешните пловни патишта", 
во соодветна членска форма. 

Член 37 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски да донесува прописи за мерките за одбег-
нување судири на море и на внатрешните пловити 
патишта, за начинот на обележување на пловните 
патишта и за мерките за осигурување безбедност 
на пловидбата во одделни делови од крајбрежното 
море или внатрешните пловни патишта. 

Член 38 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за службата за безбед-
ност на пловидбата, 

**лен 39 
Овој закон влегува во сила гго истекот на де-

ведесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 
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431. 
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 ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ 

МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за 
стопанско-планските мерки во 1964 година, што го 
усвои Сојузна скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 10 јули 1964 година и на седницата 
на Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година. 

П. Р. бр. 79 
13 јули 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-

ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за стопанско-планските мерки во 

1964 галина („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) во 
членот 7 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„Непотрошените средства на стопанските ре-
зерви ^ ^ ф е д е р а ц и ј а т а од 1963 година ќе се употре-
бат во 196,4 година за зголемување на државните 
материјални резерви, како и за други цели според 
посебни одлуки на Сојузната скупштина. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за начинот на употреба на средствата за 
зголемување на државните материјални ^резерви." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

432. 
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 ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ И 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи, што го усвои Сојузната скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 
1964 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор од 9 јули 1964 година. 

П. Р. бр. 70 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ И ФИ-

НАНСИРАЊЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Законот за буџетите и финансирањето на са-

мостојните установи (»Службен лист на ФНРЈ4 ' , 
бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/64) во членот 187 став 1 точка 
5 во одредбата под а) по зборовите: „на мало" се 
додаваат зборовите: „освен алкохолни пијачки". 

Во истата точка се бришат одредбите под б), 
в) и г). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

433. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од У-

ставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
СТАНОК НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ОПШТИОТ ЗАКОН 

ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Општиот закон за станбените заедници, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 10 јули 1964 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 9 
јули 1964 година. 

П. Р. бр. 69 
13 јули 1964 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Општиот закон за станбените заедници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/59) престанува да 
важи. 

Член 2 
Постојните станбени заедници продолжуваат со 

работа до формирањето на месни заедници, а на ј -
доцна до 31 март 1965 година. 

Член 3 
Станбените односно месните заедници се дол-

жни до 31 март 1965 година да донесат одлука за 
тоа кои сервиси на станбените заедници ја про-
должуваат работата како работни организации, а 
кои престануваат со работа. 

На сервисите што ја продолжуваат работата 
како стопански организации се применуваат про-
писите за соодветните стопански организации. 

Одлуката за престанок со работа на сервис се 
донесува со согласност од општинското собрание. 
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Член 4 
Приходите на станбените заедници од стана-

рина и закупнина, утврдени со одлуките на оп-
штинските собранија односно градските собори, со-
чинуваат приходи на станбените односно месните 
заедници до 31 декември 1964 година. 

Член 5 
До донесувањето на закон со кој ќе се регули-

раат организацијата и работата на мировните со-
вети, на мировните совети се применуваат одред-
бите од Општиот закон за станбените заедници што 
се однесуваат на тие совети. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат: Одлуката за олеснепи-
јата за установите и сервисите на станбените за-
едници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56) и На-
редбата за определување на работите со кои мо-
жат да се занимаваат сервисите на станбените за-
едници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59), како 
и одредбите од Наредбата за паушалните износи 
на придонесите од личниот доход на лицата за-
послени во станбените заедници и во станбените 
задруги („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/59 и 
3/61) што се однесуваа^ на лицата запослени во 
сервисите. 

На постојните станбени заедници, до форми-
рањето на месни заедници, ќе се применуваат од-
редбите од Општиот закон за станбените заедници, 
ако со републички прописи не е определено пои-
наку, а на сервисите на станбените заедници, до до-
несувањето на одлуката од членот 3 на овој закон, 
ќе се применуваат и прописите од ставот 1 на овој 
член. 

Ако подрачјето на месната заедница не се по-
клопува со подрачјето на досегашната станбена за-
единица или ако до 31 март 1965 година за такво 
подрачје не се формира месна заедница, општин-
ското собрание определува на кого преминуваат 
правата и обврските на станбената заедница. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

434. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
госр давија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ФОНДОВИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НАСТАНАТИ 

СО УКИНУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИДОНЕС 

Се прогласува Законот за престанок на важење-
то на Законот за придонесот за општествените ин-
вестициони фондови и за обезбедување средства за 
регулирање на обврските настанати со укинување 
на тој придонес, што го усвои Сојузната скупшти-
на на седницата на Сојузниот собор од 10 јули 1964 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 
јули 1964 година. 

П. Р. бр. 78 
13 јули 1964 година 

Београд 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

иа Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕ-
СТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 
НАСТАНАТИ СО УКИНУВАЊЕ НА ТОЈ ПРИ-

ДОНЕС 

Член 1 
Законот за -придонесот за општествените инвес-

тициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/61 и 52/61), со прописите донесени врз основа на 
тој закон, престанува да важи. 

Стопанските и други организации кои според 
Законот од ставот 1 на овој член биле должни да 
плаќаат придонес за општествените инвестициони 
фондови (во понатамошниот текст: стопанските ор-
ганизации) не го пресметуваат и не го плаќаат овој 
придонес од 1 јануари 1964 година. 

Член 2 
На делот од чистиот приход, остварен до крајот 

на 1963 година, што ќе го издвои за деловниот фонд 
и за фондот на заедничката потрошувачка по 1 јану-
ари 1964 година, стопанската организација плаќа 
придонес за општествените инвестициони фондови 
според Законот за придонесот за општествените ин-
вестициони фондови. 

Член 3 
Заради обезбедување средства за извршување на 

обврските по кредитите од средствата на републич-
ките инвестициони фондови или ако се укинати овие 
фондови од средствата на републиката за финанси-
рање на инвестициите во стопанството, а врз основа 
на предвидените приходи од придонесот опште-
ствените инвестициони фондови — републиката мо-
же да распише заем. 

Републиките можат од средствата на, заемот да 
им дадат кредити на општините кои поради укину-
вање на придонесот за општествените инвестициони 
фондови не се во можност да одговорат на обврс-
ките по кредитите дадени од средствата на општин-
ските инвестициони фондови или од средствата на 
општината за финансирање на инвестиците во сто-
панството. 

Член 4 
Заемот од членот 3 на овој закон се распишува 

со закон на републиката. 
Запишувани на заемот можат да бидат само сто-

пански и други организации кои според Законот за 
придонесот за општествените инвестициони фондо-
ви биле должни да го пресметуваат тој придонес. 

Член 5 
Интересот на заемот не може да биде понизок од 

3°/о годишно. 
Роковите за отплата на заемот не можат да би-

дат подолги од 10 години. 

Член 6 
Со закон на републиката може да се определи 

заемот задолжително да го запишуваат сите или 
определени видови и категории на стопански и дру-
ги организации од ставот 2 на членот 4 од овој за-
кон и тоа најмногу во височина до 15% од средства-
та што од остварениот чист приход според заврш-
ната сметка за 1964 година ќе ги внесат во деловни-
от фонд, во фондот на заедничката потрошувачка и 
во незадолжителниот дел на резервниот фонд. 

Износот на запишаниот заем стопанските орга-
низации го уплатуваат во 1965 година по донесување 
на завршната сметка за 1964 година. 

Уплатата на заемот стопанските организации ја 
вршат од делот на чистиот приход што е издвоен во 
деловниот фонд, во фондот на заедничката потро-
шувачка и во незадолжителниот дел на резервниот 
фонд. 
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Член 7 
Средствата прибавени по пат на запишување 

на заем републиките ги внесуваат во својот опште-
ствен инвестиционен фонд. 

Ако го укинала својот општествен инвестицио-
нен фонд, републиката ќе одлучи за начинот на 
употреба на средствата прибавени по пат на запи-
шување заем за целите од членот 3 на овој закон. 

Член 8 
Република Србија може, согласно со одредбата 

на членот 3 од овој закон, да распише заем и само 
на територијата на овтономна покраина, а за покри-
вање на обврските на таа покраина од членот 3 на 
овој закон. 

Член 9 
Се ослободуваат од сите даноци и такси испра-

вите и дејствијата во врска со исплатувањето на 
ануитетите и со примањата по основот на заем 
што ќе го распишат републиките врз основа на 
овој закон. 

Член 10 
Средствата од наплатените ануитети стопански-

те организации ги внесуваат во фондовите од кои 
го уплатиле заемот. 

Член И 
Правото на наплата на ануитетот застарува за 

пет години од денот на неговата стасаност. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

435. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОСНОВНАТА УРЕДБА 

ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Основната уредба за генералниот урбани-
стички план, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 16 јуни 1964 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 10 
јули 1964 година. 

П. Р. бр. 72 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОСНОВ-
НАТА УРЕДБА ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИС-

ТИЧКИ ПЛАН 

Член 1 
Основната уредба за генералниот урбанистич-

ки план („Службен лист на ФНРЈ" бр. 78/49) пре-
станува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

436. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПРИ-
БАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ИНДУСТРИСКА СВО-

ИНА ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за престанок на важење-
то на Уредбата за прибавување правото на инду-
стриска своина во странство, што го усвои Сојузна-
та скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
10 јули 1964 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 10 јули 1964 година. 

П. Р. бр. 76 
13 јули 1964 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБА-
ТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ИНДУ-

СТРИСКА СВОИНА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Уредбата за прибавување правото на индустри-

ска своина во странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/54, 15/59 и 53/61) престанува да важи. 

Член 2 
'Ово ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

437. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 10 јули 1964 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 10 јули 1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-

ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата што се формираат според членот 7 
ста® 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година, му се доделува без обврска за враќа-
ње на општествениот инвестиционен фонд на Авто-
номна Покраина Косово и Метохија износот од 
1.000 милиони динари на име помош за финанси-
рање на инвестициите во стопанството. 

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 133 

13 јули 1964 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман КарабеговиМ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 
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438. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на заедничката седница на 
Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 10 јули 
1964 година донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

I 
Сојузната скупштина, разгледувајќи ги про-

блемите на аграрната политика и на развојот на 
земјоделството во наредниот седумгодишен период, 
тргна од фактот дека спроведувањето на полити-
ката на унапредување на земјоделството во прет-
ходниот период даде крупни резултати во развојот 
на земјоделското производство и на социјали-
стичките односи на селото. 

Земјоделското производство во период од 1957 
до 1963 година порасна за 42°/о во однос на 1955 до 
1956 година. Во процесот на интензивирањето на 
земјоделството се засилуваше социјалистичкиот 
сектор со развојот на општествените стопанства и 
со проширувањето на ^оперативните односи со 
индивидуални земјоделски производители. Опште-
ствено организираното производство се повеќе 
станува решавачки фактор на пазарот. Со 13°/о 
земјишни површини во општествена сопственост и 
со 15°/о земјишни површини'во кооперација во 1963 
година, се остварени 33°/о од вкупното производство 
и над 60°/о од откупот на земјоделски производи. 

И покрај постигнатиот успех земјоделското 
производство заостанува зад нараснатите потреби 
на општеството. Земјоделството во изминатиот пе-
риод беше еден од најчестите причинители на 
диспропорции и нестабилноста во стопанскиот раз-
вој на земјата. На тоа дејствуваа многу фактори 
а посебно неповолните услови за стопанисување 
на работните организации во земјоделството, и по-
крај тоа што во последниве две години тие услови 
се подобрени. 

II 
Тргнувајќи од предните оценки а имајќи ги 

предвид усвоените политички одлуки за патиштата 
на развојот на земјоделството и за достигнатиот 
степен на стопанскиот развој, Сојузната скупштина 
смета дека е 

за спроведување на политиката на побрз по-
раст на личната потрошувачка и животниот стан-
дард, 

за пополно подмирување на зголемените по-
треби од земјоделски суровини за индустријата, 

за зголемување на извозот при истовремено 
намалување на увозот на храна, 

за стабилни стопански движења во целина, 
— неопходно во наредниот период да се обез-

беди поголем и постабилен параст и поповолна 
структура на земјоделското производство. 

Ваквите задачи што тргнуваат од повисокото 
ниво на производството и потрошувачката, од по-
комплексната и поразновидната структура на на-
шето стопанство и од неговото се пошироко 
вклучување во меѓународната поделба на трудот, 
бараат значително поголеми материјални вложу-
вања за понатамошен развој на земјоделството. 
Ова бара нови и посовремени методи на работа и 
применување на соодветните економски, техничко-
технолошки, организациони и регулативни мерки, 
што ќе го поттикнуваат интензивирањето на земјо-
делското производство и порастот на продуктив-
носта на трудот. 

Во постојната структура на земјоделството, по-
раст на производството може да се обезбеди само 
со забрзан развој на крупното општествено произ-

водство и со поголема активност на работните ор-
ганизации за развој на ^ о п е р а ц и ј а т а со индиви-
дуални земјоделски производители. 

Носители на проширената репродукција, на 
развојот-на производството и на социјалистичките 
односи во земјоделството треба и во наредниот 
период да бидат земјоделските комбинати, земјо-
делските стопанства, земјоделските задруги, како 
и други работни организации што се занимаваат 
со преработка и промет на земјоделски производи. 
Според тоа, развојот на општествено организира-
ното земјоделско производство и во иднина ќе 
претставува основа за побрз, поефикасен и поста-
билен развој на целокупното земјоделство и на 
пазарот на земјоделските производи. 

Покрај интензивирањето на производството на 
постојните површини, треба и во наредниот период 
да се обезбеди значително зголемување на земји-
шта во општествена сопственост, каде постојат 
услови за организирање на модерно и интензивно 
производство а во согласност со можностите што 
ги дава нашиот целокупен стопански и општествен 
развиток. 

Зголемените вложувања, проширувањето на 
површините во општествена сопственост, поширо-
кото воведување на современата техника и техно-
логија, поширокото применување на наводнување, 
како и организационо^ и кадровското засилување 
на работните организации, ќе создадат услови за 
уште побрзо зголемување на општествено органи-
зираното производство во наредниот период. 

Деловното поврзување и другите форми на 
интеграција на земјоделските организации со ра-
ботните организации од областа на прехранбената 
индустрија и со работните организации што се за-
нимаваат со промет на земјоделски производи, 
треба да придонесат за поекономично работење и 
да го поттикнуваат проширувањето и вкрупнува-
њето на производствените капацитети, особено на 
земјиштата, соци јализаци јата на производството, 
подоброто усогласување на развојот на суровин-
ската база и капацитетите за преработка, како и 
да создаваат услови за посигурен пласман на про-
изведените стоки на домашниот и странскиот пазар. 

На јважни задачи на производствената поли-
тика во наредниот период се ликвидација на увозот 
на пченица и побрз развој на сточарското произ-
водство. За таа цел е неопходно да се зголеми 
крмната база, а особено производството на пченка, 
како и изградбата на потребните капацитети на 
индустријата на сточна храна. Покрај тоа, неоп-
ходно е да се обезбеди и побрз пораст на производ-
ството на индустриски култури, како и понатаму 
да се користат интензивно природните услови за 
економичен развој на производството. 

За успешно остварување на аграрната и про-
изводствената политика ќе биде потребно кон-
кретните мерки да се приспособуваат кон постој-
ните природни услови и специфичностите на од-
делни реони. 

Во брдско-планинските реони потребно е по-
добро да се искористуваат постојните можности за 
развој на соодветните гранки на производството, 
а особено на сточарството. И во тие подрачја треба 
да се создадат услови за побрзо оспособување и 
засилување на земјоделските организации и струч-
ните служби за да станат тие уште поуспешни но-
сители и организатори на порастот и интензиви-
рањето на производството. Поради тоа е нужно да 
се пронаоѓаат поадекватни производни и техничко-
технолошки решенија за зголемување на производ-
ството, вклучувајќи го и обезбедувањето на соод-
ветни орудија за работа. 

III 
Зголемувањето на земјоделското производство 

во наредниот период и реализацијата на други 
стопанско-политички задачи, ги претпоставуваат 
таквите услови за стопанисување што ќе овозмо-
жат високо и рентабилно земјоделско производ-
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ство и ќе ги стимулираат работните заедници во 
областа на земјоделството кон поголемо производ-
ство и продуктивност на трудот. 

Нормалните економски услови за стопанису-
вање претставуваат во нашиот систем суштествен 
фактор за понатамошниот пораст на земјоделското 
производство, за понатамошните прогресивни про-
мени на општествените односи и за развојот на 
самоуправувањето во работните организации во 
областа на земјоделството. 

Затоа е потребно со пословодно де јствување на 
пазарот и со мерки на економската политика по-
степено да им се зголемуваат цените на земјодел-
ските производи и да се усогласува нивниот однос 
според цените во другите области на стопанството. 

Таквите економски цени на земјоделските 
производи ќе им овозможат на работните органи-
зации во областа на земјоделството да формираат 
сопствени фондови и средства за лични доходи во 
согласност со нивото и односите во другите области 
на стопанството, земајќи ги предвид специфичните 
услови во областа на земјоделството како што се 
ризиците, преминот на индивидуалното земјоделско 
производство во општествено и ел. 

Цените и другите економски услови треба да ги 
стимулираат производителите на донесување по-
долгорочни програми за развој на земјоделското 
производство, на применување на современата 
технологија, на порационално и поинтензивно сто-
панисување, на поквалитетно производство и на 
подобро снабдување на пазарот. 

За постигање на соодветни економски и про-
изводствени ефекти потребно е да се прошири и 
институцијата на гарантирани цени за поважните 
земјоделски производи. Гарантираните цени треба 
да придонесат за стабилизација на условите за 
стопанисување и за ^ о п р е д е л е н о планско насочу-
вање на производството од страна на општестве-
ната заедница. 

Ефикасното спроведување на политиката на 
гарантирани цени бара соодветна организација и 
функционирање на метеријалните резерви и нивно 
обезбедување со матери ј ал но-технички средства. 
Материјалните резерви треба со своите интервен-
ции да обезбедуваат стабилни односи помеѓу пону-
дата и побарувачката на позарот на земјоделски 
производи. За таа цел материјалните резерви како 
активна деловна организација треба, покра ј задол-
жителното откупување на понудените количини на 
сите земјоделски производи за кои се гарантирани 
цените, да интервенираат со пласирање на стоки 
кога условите на пазарот на земјоделските произ-
води го бараат тоа. 

Федерацијата и другите општествено-политич-
ки заедници со своите материјални резерви и други 
економски и регулативни мерки треба да го обезбе-
дуваат единството на пазарот, како и нивото и 
односите на цените на земјоделските производи. 

Премиите и регресите постепено треба да се 
намалуваат во согласност со формирањето на нор-
малните пазарни цени, така што тие да останат 
исклучителен инструмент на -заедницата заради 
планско насочување на производството на опреде-
лени земјоделски производи, заради поттикнување 
кон поголемо применување на одделни видови 
опрема и репродукциони материјали како и за за -
штита на животниот стандард. 

Со оглед на големото влијание што преминот 
на нови цени на земјоделските производи во к р а -
ток рок би можел да го има врз развојот на лич-
ната потрошувачка и животниот стандард на 
градското население, промените во системот на 
цените, премиите и регресите би се извршувале во 
согласност со другите промени во цените. Напо-
редно со промените на цените треба да се изврши 
и усогласување на личните доходи. Поголема купу-
вачка моќ на потрошувачите и поголема развиеност 
на пазарот се решавачки предуслови за оствару-

вање на предвидените услови за стопанисување и 
извршување на програмата на производството во 
областа на земјоделството. 

Сојузните органи ќе преземат мерки да се раз-
работат и предложат промени во НИБОТО, односите 
и системот на цените, да се донесат прописи за 
гарантираните цени и со овие да се усогласи ф у н к -
ционирањето на метеријалните резерви за да се 
одржуваат воспоставените односи во цените. 

Стабилноста на условите за стопанисување 
претставува исклучително в а ж е н ф а к т о р за разво-
јот на земјоделското производство. Затоа" е неоп-
ходно со подолгорочни економски и регулативни 
мерки, со меѓусебно деловно поврзување на земјо-
делските, индустриските и трговските работни ор-
ганизации, како и со соодветни односи во цените, 
да се обезбедува стабилност на условите за стопа-
нисување во областа на земјоделството. 

Во рамките на подобрувањето економската по-
ложба на земјоделските организации, нужно е, по-
к р а ј другите мерки, на соодветен начин да се 
пристапи кон решавање на презадолженоста и 
отстранување на »тешкотиите во отплатувањето на 
ануитетите. 

Затоа е потребно да се пристапи кон утврду-
вање на реалните рокови за отплатување на сите 
кредити, во согласност со векот на траењето на 
соодветните средства за производство, и да се пре-
испита потребата од тоа да се одложи привремено 
о т п л а т у в а њ е ^ на ануитетите и продолжат роко-
вите за отплатување и да се намали интересната 
стопа и евентуално отпишат санационите кредити. 

Извршувањето на целите и задачите на нашата 
аграрна и производствена политика во наредниот 
период бара да се зголеми обемот на средствата за 
проширена репродукција на земјоделството. Со 
оглед на тоа дека земјоделските организации и во 
новите економски услови не ќе можат да обезбе-
дуваат средства потребни за самостоен развој на 
земјоделството, ќе биде потребно, особено во прво 
време, федерацијата и другите општествено-поли-
тички заедници со инструментите на кредитната и 
стопанската политика да обезбедуваат насочување 
на банкарските и други средства потребни за извр-
шување на производствените задачи во областа на 
земј оделството. 

IV 
Поради знача јните производствени капацитети 

и недоволно искористените потенцијални можности 
треба уште пошироко и порешително да се .уна-
предува земјоделското производство на површините 
во приватна сопственост по пат на кооперација на 
земјоделските работни организации со индиви-
дуални земјоделски производители. Економската 
политика треба да ги поттикнува работните селани 
да го зголемуваат во кооперација со општествениот 
сектор производството и продуктивноста на трудот 
и врз таа основа да стекнуваат поголем доход и да 
го зголемуваат животниот стандард. 

Заради поуспешен развој на кооперацијата во 
сточарството, ќе биде потребно да им се овозможи 
на земјоделските организации да вршат и средно-
рочно кредитирање на кооперативното производ-
ство, обусловувајќи го тоа со долгорочно догова-
рање. 

Општествено организираното производство во 
кооперација треба во поглед на кредитите, премиите 
и другите економски услови да се изедначи со про-
изводството на општествените стопанства. 

Зголемувањето на доходот на индивидуалните 
производители, покра ј другото, ќе создаде можност 
да се прошири здравственото осигурување на земјо-
делското население, да се за ј акнат земјоделските 
служби, пошироко да се воведува здравствената 
заштита на добитокот и растенијата, како и да се 
прошири осигурувањето на посевите и добитокот. 

Со економски и други мерки потребно е да се 
р о ш а ^ а т и проблемите околу поопштествувањето 
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и рационалното искористување на земјата, како и 
некои социјални проблеми к а ј определени катего-
рии индивидуални земјоделски домаќинства, како 
што се старските, неземјоделските домаќинства, до-
маќинствата без работна рака и ел. 

V 
Системот и организацијата на прометот на 

земјоделски производи претставуваат мошне важен 
фактор за производството и пласманот на земјодел-
ските производи. За таа цел е потребно да се соз-
дадат услови за техничка модернизација и зголе-
мување на капацитетите за промет на земјоделски 
производи. Покрај тоа, потребно е системот и орга-
низацијата на прометот на земјоделски производи 
да се приспособуваат кон посовремените потреби 
на производството и потрошувачката. 

VI 
Научното истражување и применувањето на 

биолошките, технолошките, техничките и економ-
ските достигања имаат многу важно значење за 
развитокот на современото земјоделско производ-
ство. Заради поефикасна научно-истражувачка ра-
бота треба и средствата наменети за тие истражу-
вања да се ориентираат кон оние организации што 
по кадровската и техничката опременост можат 
побрзо да остваруваат соодветни резултати. Финан-
сирањето на таквите организации треба да се усо-
гласува и да се поврзува со постигнатите резултати. 
Со подобра координација на научноистражувач-
ката работа треба да се обезбедува нејзина поголема 
ефикасност и потесна поврзаност со потребите на 
производството. 

VII 
Поповолните економски услови за стопанису-

вање можат да дадат соодветни поволни ефекти 
само при сестрано ангажирање на работните заед-
ници за пополно искористување на постојните вна-
трешни резерви и за отстранување на слабостите. 

Веќе вложените средства во земјоделството 
треба побрзо да се ефектуираат и пополно да се 
користат, за да се зголемува и со постојните сред-
ства обемот и рентабилитетот на земјоделското про-
изводство. 

Организацијата на производството треба по-
стојано да се усовршува и да се приспособува кон 
барањата на современата технологија и специјали-
зираното производство. 

Потребно е работните организации да вложат 
многу повеќе напори и средства во обезбедување и 
оспособување на потребните кадри што ги бара 
модерното земјоделско производство. 

Со доследно применување на распределбата 
на доходот^ личните доходи според трудот, со раз-
вивање на механизмот на работничкото самоупра-
вување, со пошироко вклучување на непосредните 
производители во одлучувањето, ќе се зголеми за-
интересираноста на запослените лица за резулта-
тите на нивната работа и за ефектите од работењето 
на работната организација. 

Сето тоа ќе им овозможи на работните заедници 
да развиваат посестрана творечка активност во пра-
вецот на зголемување на производството и продук-
тивноста на трудот, како и на поуспешно стопани-
сување, а со тоа и да остваруваат поголем доход, 
повеќе сродства за лична потрошувачка и за опште-
ствениот стандард. 

Заради што поуспешно остварување на сложе-
ните економски и општествени задачи во поната-
мошниот развој на земјоделството ќе биде потребна 
и во наредниот период сестрана активност, под-

дршка и помош од општествено-политичкиге заед-
ници на работните организации во областа на 
зем ј од елството. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 148 
13 јули 1964 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. ' Мијалко Тодоровић е р. 

439. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 19/61, 6/62, 
11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 

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, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 
10/64, 13/64, 24/64 и 29/64) во делот II на Тарифата 
тар. број 140 се менува и гласи: 

„140. Тутунски производи: 
1) колекции на цигари екстра и режан ту-

тун од сите квалитети — — — — — — 59% 
2) цигари од сите видови, тутун за џвака-

ње и бурмут — — — — — — — — — 32% ч 

3) цигари: 
чија малопродажна цена за едно пакување е 

динари: 
Динари 

130 — — — — — 77 
110 — — — — — 63 
100 — — — — — 57 
90 — — — — — 50 
80 — — — — — 44 
60 — — — — — 30 
55 — — — — — 29 

Забелешка: 
1) Даночна основица за производите од точ. 1 

и 2 на овој тар. број е продажната цена на мало. 
2) Даночна основица за производите од точката 

3 на овој тар. број е едно пакување од 20 односно 
15 цигари." 

Член 2 
Одредбите на членот 1 од оваа уредба ќе се 

применуваат од 13 февруари 1964 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 130 
15 јули 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 
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440. 

Врз основа на членот 41 од Законот за стопан-
ско-планските мерки во 1964 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 52/63), во врска со точката 9 од 
главата XIX на општествениот план на Југославија 
за 1964 година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗАРАДИ КУПУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ИЗВОЗ И СТОКИ 
ЗА КОИ ПОСТОИ ЗГОЛЕМЕНА ПОБАРУВАЧКА 

НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР 
Член 1 

Деловните банки можат да им даваат на стопан-
ските организации динарски кредити за купување 
девизи заради увоз на стоки опфатени со Листата 
на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола 
и со Листата на стоките за контиигентиран увоз. 

Производствените стопански организации кои со 
овластената банка ќе склучат, на подолг рок, пис-
мен договор за купопродажба на девизи за произ-
водство на стоки за извоз и за рентабилно произ-
водство на стоки за кои постои зголемена побару-
вачка на домашниот пазар, можат девизите за увоз 
на стоки опфатени со Листата на стоките за увоз 
врз основа на либерална дозвола и со Листата на 
стоките за контингентиран увоз непосредно да ги 
купуваат и од сопствените обртни средства. 

Член 2 
За купопродажба на девизи и за увоз на стоки 

што се увезуваат врз основа на либерална дозвола, 
стопанските организации, во случаите од членот 1 
на оваа уредба, не се должни да прибават либерал-
на дозвола и да учествуваат во распределба на де-
визи за увоз на контингентирани стоки во смисла 
на чл. 32, 33 и 34 од Уредбата за девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/63). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

P. п. бр, 129 
15 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

441. 

Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за 
стопанско-планските мерки во 1964 година (^Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИ-
НИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ 

МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 

1. Дирекцијата за суровини може средствата од 
позитивната разлика остварена во работењето со 
државни материјални резерви во 1963 година до из-
носот од 2.000 милиони динари да ги употреби за 
изградба на складови, за сместување и чување на 
државни материјални резерви од суровини, репро-
дукциони материјали и готови индустриски про-
изводи. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука до 
износот од 1.000 милиони динари Дирекцијата за су-
ровини ќе ги издвои на посебна сметка ка ј банката 
и ќе ги користи само за изградба на складови. 

Складовите изградени со средствата од ставот 1 
на оваа точка ќе ги води Дирекцијата за суровини 
како свои основни средства. 

3. Преостанатиот дел на средствата од точката 
1 на оваа одлука до износот од 1.000 милиони ди-
нари Дирекцијата за суровини ќе и ги стави на рас-
полагање на Југословенската инвестициона банка, 
која ќе ги употреби само за кредитирање на изград-
бата на складови од точката 1 на оваа одлука. 

Дирекцијата за суровини ќе склучи со Југосло-
венската инвестициона банка договор со кој побли-
ску ќе се утврдат намените и условите под кои бан-
ката, во рамките на намената и средствата од ставот 
I на оваа точка, ќе ги дава кредитите. 

4. Југословенската инвестициона банка ќе го 
обврзе инвеститорот со договорот за кредит складо-
вите изградени со средствата од кредитот добиен 
според точката 3 од оваа одлука, првенствено да ги 
користи за сместување и чување на државнии ма-
теријални резерви. 

5. Југословенската инвестициона банка средства-
та остварени со наплата на ануитетите по кредитите 
од точката 3 на оваа одлука ќе ги уплатува во 
сојузниот буџет. 

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

P. п. бр. 127 
II јули 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

442. 

Врз основа на членот 47 став 3 од Законот за 
стопанскко-плапеките мерки во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СКЛАДОВИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИСХРАНА 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ 

МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 

1. Дирекцијата за исхрана може средствата од 
позитивната разлика остварена во работењето со 
државни материјални резерви во 1963 година до 
износот од 5.200 милиони динари да ги употреби 
за изградба на складови за сместување и чување 
на државни материјални резерви на прехранбени 
производи и суровини за производство на тие про-
изводи. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Ди-
рекцијата за исхрана ќе и ги стави на располагање 
на Југословенската земјоделска банка која ќе ги 
употреби само за кредитирање на изградбата на 
складови од точката 1 на оваа одлука. 

3. Дирекцијата за исхрана ќе склучи со Југосло-
венската земјоделска банка договор со кој поблиску 
ќе се утврдат намените и условите под кои банката, 
во рамките на намената и средствата од точката 1 
на ована оваа одлука, ќе ги дава кредитите. 

Југословенската земјоделска банка ќе го обврзе 
инвеститорот со договорот за кредит складовите из-
градени со средствата од кредитот добиен според 
оваа одлука да ги користи првенствено за сместу-
вање и чување на државни материјални резерви. 

4. Југословенската земјоделска банка средствата 
остварени со »наплата на ануитетите по кредитите да-
дени според оваа одлука, а Југословенската инве-
стициона банка средствата остварени со наплата на 
ануитетите по кредитите дадени според Одлуката за 
употреба на средствата за изградба на складови за 
сместување и чување на државни материјални ре-
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зерви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/63), ќе ги 
уплатува во сојузниот буџет. 

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

Р. п. бр. 128 
11 јули 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, с. р. 

443. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за финан-

сирање на инвестициите за потребите на царинската 
служба од 1964 до 1966 година (»Службен лист на 
СФРЈ", бр, 4/64), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦАРИНСКАТА 

СЛУЖБА ОД 1964 ДО 1966 ГОДИНА 

1. Средствата предвидени со точката 2 од Одлу-
ката за финансирање на инвестициите за потребите 
на царинската служба од 1964 до 1966 година, можат 
да се користат за намените од точката 1 на таа од-
лука според Програмата за финансирање на инве-
стициите за потребите на царинската служба од 1964 
до 1966 година, (во понатамошниот текст: Програ-
мата), која е составен дел од оваа одлука. 

2. Странските средства за плаќање потребни за 
извршување на Програмата ќе се обезбедуваат со 
претсметката на девизниот стоковен план. 

3. Средствата што врз основа на точката 3 став 2 
Од Одлуката за финансирање на инвестициите за 
потребите на царинската служба од 1964 до 1966 го-
дина се употребени пред одобрувањето на Програ-
мата влегуваат во износот на вкуЛните средства одо-
брени за 1964 година со таа одлука. 

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

Р. п. бр. 101 
11 јули 1964 со дина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

444. 

Врз основа на членот 28 во врска со членот 22 од 
Уредбата за хонорарните службеници и за повре-
мената работа во државните органи (Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/59), Сојузниот извршен совет до-
несува \ 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. На членовите и претседателите на стручните 
совети на Сојузниот извршен совет (во понатамош-
ниот текст: членовите на советот) им прапаѓа надо-
месток за претходно подготвување и проучавање на 
материјали од дневниот ред На седниците на сове-
тов, за учествување на тие седници и за извршување 
на други задачи во врска со работата на советот 
(подготвување нацрти на одделни закони и други 
поважни прописи, давању мислење за нацрти на 
одделни "закони и др.). 

2. Надоместокот се определува од одржана сед-
ница или во паушален износ. 

3. За секоја седница на ^советот што е одржана 
само пред пладне или само по пладне вр текот на 
еден ден на членовите -на советот им припаѓа надо-
месток од 3.000 динари. Ако е седницата на советот 
одржана и пред и по пладне, на членовите на сове-
тот им припаѓа надоместок од 4.500 динари дневно. 

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка им при-
паѓа и на други стручни лица што не се членови на 
советот ако се повикани да присуствуваат на седни-
цата на советот. 

Како седници на советот се подразбираат сед-
ниците на пленумот или на кое и да е друго тело на 
советот (работен одбор, комисија, секција и др.). 

4. Ако пленумот на советот одлучи на еден или 
неколку членови на советот, односно на еден или 
неколку стручни лица што не се членови па советот, 
да им довери подготовување на извештај за одделни 
прашања на дневниот ред на пленумот, изработка 
на нацрт на мислење или други заклучоци што ги 
донесува пленумот и ел., надоместокот за таква ра-
бота може да се определи во паушален износ. 

Износот на паушалниот надоместок од ставот 1 
на оваа точка во секој одделен случај го опреде-
лува сојузниот орган на управата што ги врши 
стручните и административниите работи за одно-
сниот стручен совет, на предлог од претседателот на 
советот. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

P. п. бр. 100 
11 јули 1964 содинз 

Белград""* 

Сојузен извршен совет 

Претседател,^ 
Петар Стамболић е. р. 

445. 
Врз основа на чл. 23, 36 став 2 и чл. 46 и 51 од 

Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), членот 214 став 2 од 
Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62) и членот 4 од Законот за границите за 
определување во 1964 година на нормите на при-
донесите за социјално осигурување и за додаток 
на деца и за нормата на придонесот за з а л о ж у в а -
ње на работници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63), во согласност со сојузниот секретар за труд, 
по прибавеното мислење од Сојузниот завод за со-
цијално осигурување, сојузниот секретар за ф и -
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН 

ОДНОС 

Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање на 

придонесите од личниот доход од работен однос 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/63 и 50/63) во 
членот 5 ставот 4 се менува и гласи: 

„Разликата на основните придонеси за соци-
јално осигурување од 22% од бруто износот на лич-
ните доходи на работниците до највисоката граница 
од 24,5°/о на бруто износот на личните доходи (во 
понатамошниот текст: разликата на основните при-
донеси за социјално осигурување до 2,5%), се пре-
сметува врз вкупниот бруто износ на личните до-
ходи, а се плаќа од средствата од кои се испла-
туваат и личните доходи на кои е пресметана таа 
разлика." 
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Член12 
Во членот 7 по зборовите: „според членот 15 

од овој правилник'* се додават зборовите: „до ви-
сочина од 22% од бруто износот на личните до-
ходи". 

Член 3 
Во членот 8 став 1 тачката 2 се менува и гласи: 
„2) основните придонеси за социјално осигу-

рување (член 5 став 3) — со примена на збирната 
норма на тие придонеси до височина од 22% врз 
износот на исплатениот личен доход (врз бруто из-
носот на личниот доход) од работен однос;" 

Во точката 3 зборовите: „делот на основните 
придонеси за социјално осигурување според допол-
нителната норма на основните придонеси од 2,5%" 
се заменуваат со зборовите: „разликата на основ-
ните придонеси за социјално осигурување до 2,5%." 

Член 4 
Во членот 14 став 1 зборовите: „Основиците на 

редовниот придонес за буџетите од личниот доход 
и основицата на основните придонеси за социјално 

.осигурување" се заменуваат со зборовите: „Осно-
вицата на редовниот придонес за буџетите од лич-
ниот доход по норма од 15% и основицата на основ-
ните придонеси за социјално осигурување до ви-
сочина од 22% од бруто износот на личниот до-
ход". 

Член 5 
Во членот 15 точка 2 на крајот на првата ре-

ченица по зборовите: „за секој од овие придонеси" 
се додаваат зборовите: „а најмногу до височина 
од 22%". 

^ Член в 
Во членот 16 ст. 1, 2 и 3 по зборовите: „за со-

цијално осигурување" се додаваат зборовите: „до 
височина од 22%". 

Член 7 
Во членот 17 став 1 по зборовите: „за социјално 

осигурување" се додаваат зборовите: „до височи-
на од 22%". 

Во ставот 2 зборовите: „според членот 47" се 
заменуваат со зборовите: „според членот 49", а 
зборовите: „од 15%" се заменуваат со зборовите: 
„од 5%'\ 

Член 8 
Во членот 20 ставот 1 се менува и гласи: 
„Од личниот доход на југословенските држав-

јани запослени во странство к а ј југословенски ор-
гани, установи, стопански и други организации, к а -
ко и од личниот доход на југословенските д р ж а в -
јани упатени на стручно усовршување во стран-
ство кои се задржани во работен однос, се пресме-
туваат и се плаќаат придонесите од личниот доход 
од работен однос по нормите од членот 15 односно 
членот 16 на овој правилник, и тоа само од лич-
ниот доход што би го имале тие лица ако би биле 
на работа во Југославија. За југословенските др-
ж а в ј а н и во странство запослени во домаќинства на 
југословенски држав јани во странство, кои се за-
послени к а ј југословенски органи, установи, сто-
пански и други организации или во меѓународни 
организации, се "Плаќаат редовните придонеси за 
буџетите од личниот доход и основните придонеси 
за социјално осигурување во месечни паушални из-
носи определени во Наредбата за месечните пау-
шални износи на придонесите од личниот доход 
на куќните настој ници и куќните помошнички 
(„Службен лист на ФНРЈ41, бр. 25/61)." 

Ст. 7 и 8 се бришат. 

Член 9 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Југословенските држав ј ани кои врз основа на 

меѓународен договор или посебна спогодба (член 
12 став 3 од Законот за здравственото осигурување) 

или врз основа на одобрение од надлежниот орган 
стапиле во работен однос во странство, а се оси-
гурени според југословенските прописи за социјал-
ното осигурување, сами ги пресметуваат и ги пла-
ќаат основните придонеси за социјално осигуру-
вање и посебниот придонес за користење здрав-
ствена заштита во странство (Одлука за височината 
на посебниот придонес за користење здравствена 
заштита во странство — „Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 51/62). Ако овие лица стапиле во работен однос 
к а ј меѓународни организации во земјата, самите 
ги пресметуваат и ѓи плаќаат основните придо-
неси за социјално осигурување. 

Лицата од ставот 1 на овој член кои врз осно-
ва на меѓународен договор или посебна спогодба 
стапиле во работен однос во странство односну к а ј 
меѓународна организација во земјата, ги пресме-
туваат и ги плаќаат основните придонеси за соци-
јално осигурување од основицата што ја сочинува 
личниот доход што би го имале тие лица ако би 
останале запослени во Југославија к а ј домашна 
организација, и тоа по нормите по кои се плаќаат 
тие придонеси за осигурениците запослени во Ј у -
гославија. 

Лицата од ставот 1 на овој член што стапиле 
во работен однос во странство врз основа на одо-
брение од надлежниот орган, основните придонеси 
за социјално осигурување ги пресметуваат и ги 
плаќаат за гранките на осигурувањето за кои се 
осигурени во смисла на членот 14 став 1 од За -
конот за здравственото осигурување, членот 14 став 
1 од Законот за пензр!Ското осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" , бр. 51 57, 44758, 27/59, 48/59, 
10/61, 22/62 и 53/62) и членот 16 став 2 од Законот 
за инвалидското осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 49/58, 27/59 и 53/62), спрема основицата 
што ја сочинува 60% наголемениот износ на про-
сечниот пензиски основ (член 63 од Законот за 
пензиското осигурување) на највисокиот осигуре-
н и н е разред во кој се распоредува осигуреникот 
според категоријата на работното место во смисла 
на членот -64 ст. 2 до 5 од Законот за пензиското 
осигурување, а со оглед на работата што ја вршат 
во странство, со тоа што за осигурување на прва-
та категорија на работни места се зема 1а осигу-
ренички разред. 

Лицата од ставот 1 на овој член, освен лицата 
во работен однос к а ј меѓународни организации во 
земјата, го пресметуваат и го плаќаат посебниот 
придонес за користење здравствена заштита во 
странство според основицата утврдена согласно со 
членот 20 став 4 од овој правилник, со тоа што 
за лицата од ставот 3 на овој член се изнаоѓа раз -
ликата помеѓу нето личниот доход во странска ва-
лута, пресметан според единствениот пресметковен 
курс, и основицата за пресметување на придоне-
сите од ставот 3 на овој член. Лицата од овој став 
го пресметуваат и го плаќаат посебниот придонес 
за користење здравствена заштита во странство по 
пресметана норма од 4,76%, која и одговара на нор-
мата од 5% која fee применува врз нето примањето. 
Биде јќи нормата на посебниот придонес за кори-
стење здравствена заштита во странство која се 
применува врз нето примањето е пропишана во 
височина од 5%, пресметаната норма на тој при-
донес за примена врз бруто примањето изнесува: 

100 X нормата на по-

нормата на посебниот 
придонес за користење 
здравствена заштита во 
странство за примена 
врз бруто примањето 

односно 

себниот придонес за 
користење здравствена 
заштита во странство 

ЗОО И нормата на по-
себниот придонес за 
користење здравствена 
заштита во странство 
100x5 
100 + 5 

500 : 105 « 4,76% 

Лицата од ставот 1 на овој член на кои здрав-
ствено осигурување им е обезбедено од странски 
носител на осигурување (член 14 став 1 од Зако-



(Страна 634 — Број 31 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 22 јули 1964 

нот за здравственото осигурување) не плаќаат по-
себен придонес за користење здравствена заштита 
во странство ниту основен придонес за здравствено 
осигурување. 

Југословенските државјани запослени како по-
морци на странски бродови по основот на одобре-
ние од надлежниот орган, на кои здравствено оси-
гурување им е обезбедено во странство од стран-
скиот носител на осигурување во смисла на чле-
нот 14 од Законот за здравственото осигурување 
плаќаат дел од придонесот за социјално осигуру-
вање во височина од 70*/о од пресметаниот при-
донес." 

Член 10 
tk> членот 30 став 1 точка 6 по зборовите: „те-

ренскиот додаток" се додаваат зборовите: „односно 
надоместокот за работата на терен". 

Член 11 
Во членот 32 став 1 точка 2 по зборовите: „по 

збирната норма" се додаваат зборовите: „до висо-
чина од 22%". 

Член 12 
Во членот 33 по зборовите: „теренските дода-

тоци" се додаваат зборовите: „односно надоместо-
ците за работа на терен". 

Член 13 
Во членот 41 ст. 1 и 2 по зборовите: „за соци-

јално осигурување" се додаваат зборовите: „до ви-
сочина од 22®/©". 

Член 14 
Во членот 44 точка 1 по зборовите: „од 28,21°/«" 

се додаваат запирка и зборовите: „ако основните 
придонеси за социјално осигурување се плаќаат од 
бруто износот на личниот доход по норма од 22%". 

Член 15 
Во членот 56 став 1 по зборовите: „основните 

придонеси за социјално осигурување" се додаваат 
зборовите: „до височина од 22%". 

Точката 1 се менува и гласи: 
„1) разликата на основните придонеси за со-

цијално осигурување до 2,5%". 
Во ставот 2 зборовите: „делот на основните при-

донеси за' социјално осигурување по дополнител-
ната норма од 2,5Vo" се заменуваат со зборовите: 
„разликата на основните придонеси од ставот 1 
точка 1 на овој член". 

Член 16 
Во членот 57 во ставот 2 се додава нова ре-

ченица, која гласи: 
,,Како средства со кои стопанската организа-

ција самостојно располага се подразбираат сред-
ствата на незадолжителниот дел на резервниот 
фонд, средствата за заедничка потрошувачка и 
средствата на чистиот приход издвоени за лични 
доходи." 

Член 17 
Во членот 61 стгѓв 3 по зборовите: „незадол-

жителниот дел од резервниот фонд" се додаваат 
зборовите: „сре^с^.ата на чистиот приход издвоени 
за лични доходи,". 

Во ставот 5 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„Разликата на основните придонеси за соци-
јално осигурување до 2,5% ја плаќаат:". 

Член 18 
Во членот 69 став 1 зборовите: „ст. 1 и 2" се 

бришат. 

Член 19 
Во членот 71 точката 2 се менува и гласи: 
„2) разлика на основните придонеси за соци-

јално осигурување до 2,5% — „ 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 1-3-414/48 
16 јули 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

446. 

Врз основа на членот 271 став 6 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62). 
по прибавеното мислење од Сојузниот совет за ко-
ординација на научните истражувања, сојузниот 
секретар за просвета и култура пропишува. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕТО НА УСТАНОВИ ВО КОИ МОЖАТ ДА 
ПОСТОЈАТ ЗВАЊА НА СЛУЖБЕНИЦИ ВО НА-

УЧНИ УСТАНОВИ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗБОРОТ ЗА ТИЕ ЗВАЊА 

Член 1 
Во правилникот за определување на установи 

во кои можат да постојат звања на службеници 
во научни установи и за постапката за избор за 
тие звања („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/60» 
21/60, 42/61 и 8/62) во членот 5 ставот 4 се менува 
и гласи: 

„Звањата од ставот 1 на овој член можат да 
постојат и во Сојузниот и републичките заводи за 
стопанско планирање, во Сојузниот и републички-
те заводи за продуктивност на трудот, во Сојуз-
ниот завод за народно здравје, во институтите за 
ветеринарно-медицински истражувања, во Сојуз-
ниот завод за урбанизам и комунални и станбени 
прашања, во републичките заводи за социјални 
прашања, во Сојузниот завод за физичка култура 
и во републичките заводи за унапредување на ко-
муналната дејност." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 11-3310/1 
2 јули 1964 годиш* 

Белград 

Сојузен секретар, 
за просвета и култура, 
Јанез Вилотншц е. р. 



Среда, 22 јули 1964 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР,) Број 31 — Страна 635 

447. 

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и чле-
нот 38 став 1 од Законот за придонесот од дохо-
дот на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист 
ва СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64), во врска со членот 17 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
17/61, 44/61, 52/61 и 30/62), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА 

РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ 

1. Во Наредбата за материјалните и другите тро-
шоци на работењето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 40/63 и 3/64) во 
точката 4 во одредбата под 23 став 1 зборовите: „на 
трговските патници или на својот комерцијален пер-
сонал кој се занимава со исти работи како и тргов-
ските патници" се заменуваат со зборовите: „на 
работниците и службениците44, а зборовите: „тргов-
скиот патник или друго лице" се заменуваат со збо-
ровите: „работникот или службеникот". 

Ставот 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, збо-

ровите: „Ако е во случајот од ставот 2 под 23 од 
оваа точка превозот извршен на релација на која не 
се врши превоз со средства на јавниот сообраќај, 
надоместоците се признаваат" се заменуваат со збо-
ровите: „Ако е со правилата на стопанската органи-
зација или со одлука на работничкиот совет пред-
видено да им се даваат надоместоци на работниците 
и службениците кои за превоз на службено патува-
ње употребуваат свои моторцикли, мопеди или вело-
сипеди, тие надоместоци се признаваат", а зборови-
те: „30 динари /За употреба на патнички автомобил," 
се бришат. 

. Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 4 до 6. 
Во досегашниот став 8, кој станува став 7, збо-

ровите: „својот трговски патник" се заменуваат со 
зборовите: „работникот или службеникот", а зборо-
вите: „предвидени во ставот 3 на оваа одредба" се 
заменуваат со зборовите: „предвидени во смисла на 
ставот 1 од оваа одредба — ако е превозот извршен 
на релација на која не сообраќаат јавни превозни 
средства, односно до височината до која би биле 
признаени како материјални трошоци овие издатоци 
за превоз, заедно со дневниците, ако превозот на 
тоа службено патување би бил извршен со јавни 
превозни средства — ако е превозот извршен на 
релација ва која сообраќаат јавни превозни сред-
ства". 

Досегашните ст. 9 до 11 стануваат ст. 8 до 10. 
2. Во точката 5 во одредбата под 1 по зборовите: 

„за одвоен живот од фамилијата" точката се замену-
ва со запирка и се додаваат зборовите: „како и тро-
шоците за превоз за доаѓање во Југославија и за 
враќање во странска земја во местото на запослу-
вањето на работникот — југословенски граѓанин кој 
е во редовен (постојан) работен однос со деловна 
единица на домашна стопанска организација што 
врши работи во странски земји со тешки климатски 
услови за живот, како и за члаковите на неговата 
потесна фамилија што се наоѓаат со него во стран-
ска земја, ако таквиот работник, сам или со чле-
нови на својата потесна фамилија, допатува во Ј у -
гославија заради користење подолг платен годи-
шен одмор во смисла на одредбите од Правилникот 
за подолгиот платен годишен одмор на работниците 
на работни организации во определени странски зе-
мји („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/64)". 

3. Во точката 14 зборовите: „најмногу до височи-
на од 1°/о" се заменуваат со зборовите: „во вкупен 
износ кој го утврдува работничкиот совет на сто-

панската организација, а најмногу до височина од 
2,5*/о". 

4. Во точката 15 одредбата под 2 се менува и 
гласи: 

„2) водниот придонес што го плаќаат стопански-
те организации за кои е со одредбите од Општата 
уредба за водните заедници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/52) предвидено задолжително зачле-
нување во водната заедница, и тоа во височината 
определена според Правилникот за определување 
водниот придонес („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/52), како и надоместоците што ги плаќаат инду-
стриските и рударските стопански организации за 
употреба или користење на вода — во износите 
пресметани според одредбите на Одлуката зр надо-
местоците што' ги плаќаат индустриските и рудар-
ските стопански организации за употребата или ко-
ристењето на водата во 1963 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/63) и Упатството за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на надоместокот 
што индустриските и рударските стопански органи-
зации го плаќааат за употребата или користењето на 
водата во 1963 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/63);". 

5. Во точката 16 одредбата под 2 се брише. 
6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/2-412/283 
16 јули 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

448. 

Врз основа на членот 16 став 3 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 
12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64), 
во врска со членот 17 став 2 од Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работници-
те („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61, 44/61, 52/61 
и 30/62), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, 
РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФА-
МИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
1. Во Наредбата за издатоците за службени па-

тувања, работа на терен и одвоен живот од ф а -
милијата што на стопанските организации им се 
признаваат како материјални трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 21/60, 16/61, 28/61, 5/62 и 26/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63, 33/63 и 3/64) 
во точката 18 став 3 процентот: „75%" се заменува 
со процентот: „50%", а зборовите: „односно за 25% 
— ако му е обезбеден бесплатно само стан, а за 
50% — ако му е обезбедена бесплатно само храна" 
се заменуваат со зборовите: „односно за 25% — 
ако му е обезбеден бесплатно само стан или само 
храна". 

Во ставот 6 по зборовите: „на брод односно" 
се додаваат зборовите: „за 50%". 

2. Во тачката 20 по ставот 4 се додава нов став 
5 кој гласи: 

„Според одредбите од ст. 1 до 4 на оваа точка, 
на стопанските организации им се признаваат ка-
ко материјални трошоци и издатоците за трошоци 
за превоз за доаѓање во Југославија и враќање во 
странска земја во местото на заложувањето на ра-
ботникот — Југословенски граѓанин кој е во редо-
вен (постојан) работен однос со деловна единица 
на домашна стопанска организација што врши ра-
боти во странски земји со тешки климатски усло-
ви за живот, како и на членовите на неговата по-
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тесна фамилија што се наоѓаат со него во стран-
ска земја, ако таквиот работник, сам или со чле-
нови на својата потесна фамилија, допатува во Ју -
гославија заради користење на подолг платен го-
дишен одмор во смисла на одредбите од Правил-
никот за подолгиот платен годишен одмор на ра-
ботниците на работни организации во определени 
странски земји („Службен лист на СФРЈ", бр 
22/64)." 

3.- Во - точката 21 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Ако за превоз на службено путовање на ре-
лација на која сообраќаат јавни превозни сред-
ства работникот, врз основа на правилата на сто-
панската организација или по одлука на работнич-
киот совет, користи сопствено превозно средство, 
издатоците за таков превоз се признаваат како ма-
теријални трошоци на стопанската организација 
под условите и во износите предвидени во тачката 
4 под 23 од Наредбата за материјалните и другите 
трошоци на работењето на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 4/62 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ" , , бр. 26/63, 40/63, 
3/64 и 31/64)." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по 
зборот: „работник" се додаваат зборовите: „кој врз 
основа на правилата на стопанската организација 
или според одлуката на работничкиот, совет нема 
право да". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
4. Во точката 22 став 2 зборовите: „став 4" се 

заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 3". 
5. Во тачката 25 став 2 зборовите: „на тргов-

ските патници и на комерцијалниот персонал" се 
заменуваат со зборовите: „на. работниците", а во 
заградата броевите: „26/63, 40/63 и 3/64" се замену-
ваат со броевите: „26/63, 40/63, 3/64 и 31/64". 

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

Бр. 1/2-114/130 
16 јулџ 1964. година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии 

Киро Глигоров, е. р. 

449. 

Врз основа на членот 81 точка В од Законот 
за осигурителните заведи и заедниците на осигуру-
вањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) и чле-
нот 12 од Статутот на Југословенската заедница на 
осигурувањето, Собранието на Југословенската за-
едница на осигурувањето донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
И ТАРИФИ НА ПРЕМИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ВИДОВИ ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Собранието на Југословенската заедница на 
осигурувањето донесува правила за осигурување и 
тарифи на премиите, и тоа: 

I. П Р А В И Л А 

1. Правила за осигурување на имотот 

1) Општи правила за осигурување на имотот; 
2) Правила за осигурување на предмети од о-

пасноста од пожар и од други, опасности; 
3) Правила за осигурување на предмети од о-

пасноста од провална кражба и арамиство; 
4) Правила за осигурување на стакло од кр-

шење; 
«v Ѕ р а в и л а з а осигурување на домаќиството; 
6; Правила за осигурување на нестопанска оп-

штествен имот на нова вредност; 

7) Правила за осигурување на стоки во ла-
ди л ници; 

8) Правила за осигурување на предмети на из-
лагачите на саеми; 

9) Правила за осигурување на машини од кр-
шење и други опасности; 

10) Правила за монтажно осигурување; 
11) Правила за осигурување на работните ор-

ганизации на општествениот сектор од о-
сноста од прекин на работата поради по-
ж а р и друви опасности (шомажно осигуру-
вање); 

12) Правила за осигурување-* на градежни-
штвото; 

13) Правила за осигурување на филмските 
претпријатија; 

14) Правила за комбинирано осигурување на 
моторни возила на суво; 

15) Правила за осигурување од одговорност; 
16) Правила за гаранциско осигурување (одго-

ворност за грешки на предмети); 
17) Правила за осигурување спортски, умет-

нички и слични приредби од адмосферски 
врнежи; 

18) Правила за осигурување на имотот на ју-
гословенските железници; 

19) Правила за осигурување на животни; 
20) Посебни правила за осигурување на ж и -

вотни; 
21) Правила за осигурување на посевите и 

плодовите и посебни правила за осигурува-
ње на млади неродни овошници и лозја; 

2) Посебни услови за осигурување на средства-
та врз основа на факторот на подосигуру-
вање. 

2. Правила за осигурување на лица 

1) Општи правила за осигурување на животот; 
2) Општи правила за осигурување од последи-

ците на несреќен случај (незгода) со таблици 
на инвалидитети; 

3) Посебни правила за осигурување на учени-
ци и студенти од последици на несреќен 
случај ; 

4) Посебни правила за осигурување на студен-
ти за време на престој во странство; 

5) Посебни правила за дополнително осигуру-
вање од последици на несреќен случај кон 
осигурување на животот; 

6) Дополнителни одредби за осигурување на 
членови на работните заедници на работни-
те и други организации од последиците на 
несреќен случај; 

7) Дополнителни одредби за осигурување на 
деца од последиците на несреќен случај; 

8) Дополнителни одредби за осигурување на 
возачи, работници и патници на моторни во-' 
зила од последиците на несреќен случај; 

9) Дополнителни одредби за осигурување на 
фискултурници — спортисти од последиците 
на несреќен случај; 

10) Дополнителни одредби за осигурување на 
членови на ловечките друштва од последи-
ците на несреќен случај ; 

11) Дополнителни одредби за осигурување на 
летачкиот персонал и патниците во воздуш-
ниот сообраќај од последиците на несреќен 
случај; 

12) Дополнителни одредби за осигурување на 
членови на доброволните" противпожарни 
друштва и доброволните противпожарни 
единици од последиците на несреќен слу-
ча ј ; 

13) Дополнителни одредби за осигурување на 
учесници во доброволни работни акции од 
последиците на несреќен случај; 

14) Дополнителни одредби за осигурување на 
обврзниците ва предвојничка обука од по-
следиците на несреќен случај; 
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15) Дополнителни одредби за осигурување на 
туристи и излетници од последиците на не-
среќен случај; 

16) Дополнителни одредби за осигурување на 
претплатници на весници од последиците на 
несреќен случај: 

17) Дополнителни одредби за осигурување на 
хотелски и бањски гости од последиците на 
несреќен случај; 

18) Дополнителни одредби за осигурување на 
бањски гости во јавните бањи од последи-
ците на несреќен случај; 

19) Дополнителни одредби за осигурување на 
посетители на културно-уметнички, спорт-
ски и други приредби од последиците на 

• несреќен случај; 
20) Дополнителни одредби за осигурување на 

потрошувачи на струја, бутан-гас и ел. од 
последиците на несреќен случај; 

21) Дополнителни одредби за осигурување на 
вложувачи на штедење од последиците на 
несреќен случај; 

II. ТАРИФИ НА ПРЕМИИТЕ 

1. Тарифа на премиите за осигурување на имотот 

1) Тарифа на премиите за осигурување од о-
пасноста од пожар и други опасности; 

2) Тарифа на премиите за осигурување на ин-
дустриските претпријатија од опасноста од 
пожар и од други опасности; 

3) Тарифа на премиите за осигурување на ма-
шини, машински справи, инсталагуш и апа-
рати од кршење и од други опасности; 

4) Тарифа на премиите за осигурување од опа-
^ сноста на провална кражба и арамиство; 
5) Тарифа н а : премиите за осигурување на ста-

кло и неон-цевки; / 
6) Тарифа на премиите за комбинирано осигу-

рување на предметите на домаќинството; 
7) Тарифа на премиите за осигурување на гра-

дежни објекти и опрема од незгоди во гра-
дежништвото и од други опасности; 

8) Тарифа на премиите за осигурување на мон-
т а ж н и ^ работи од монтажни незгоди и дру-
ги опасности; 

9) Тарифа на премиите за осигурување од ште-
ти поради запирање на работата поради по-
жар, природни и други настани (шомажно 
осигурување); 

10) Тарифа на премиите за осигурување на 
моторни возила; 

11) Тарифа на премиите за осигурување од од-
говорност; 

12) Тарифа на премиите за осигурување на 
' филмските претпријатија; 

13) Тарифа на премиите за осигурување на по-
севите и плодовите; 

14) Тарифа на премиите за осигурување на 
животни; 

151) Тарифа на премиите за осигурување на 
спортски, уметнички и слични приредби од 
атмосферски врнежи. 

2. Тарифи на премиите за осигурување на лица 

а) Тарифи на премиите за осигурување на животот 
со технички основи 

1) Тарифа за осигурување на животот без ле-
карски преглед; 

2) Тарифа за осигурување на животот со ле-
карски^ преглед; 

3) Тарифа за осигурување на рента; 
4) Тарифа за дополнителни осигурувања кон 

осигурување на животот; 

б) Тарифи на премиите за осигурување од после-
дици на несреден случај (незгода) 

1) Тарифа за осигурување на лица при вршење 
и вон вршење на редовното занимање; 

2) Тарифа за осигурување на лица при врше-
ње на посебни дејности; 

3) Тарифа за осигурување на деца и учили-
шна младина; 

• 4) Тарифа За посебни осигурувања на младина; 
5) Тарифа за осигурување на гости, посетите-

ли и туристи; 
6) Тарифа за колективно осигурување на потро-

шувачи и др. 
7) Тарифа за посебни краткорочни осигуру-

вања; 
8) Тарифа за задолжително осигурување на 

патници; 
9) Тарифа за задолжителни договорни осигуру-

вања. 

3. Тарифи за осигурување на транспорт U' кредити 
1) Тарифа за осигурување на поморски каск; . 
2) Тарифа за осигурување пловни објекти на 

внатрешните води; 
3) Тарифа за осигурување на воздухоплови; 
4) Тарифа за осигурување пратки во внатре-

шниот превоз; 
5) Тарифа за осигурување пратки во меѓуна-

родниот превоз; 
6) Тарифа за осигурување на побарувања од 

странски должници. 
2. Правилата за осигурување и тарифите на 

премиите влегуваат во. сила на денот коуа Сојузни^ 
от извршен совет ќе даСце на нив своја .согласност, 
а ќе се применуваат од 1 јануари 1965 година. 

Бр. 35 
12 јули 1964 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на 

осигурувањето 
Генерален директор,. Претседател, 

Сретен Б ј е л и ч и ћ е. р. Јосип Колар, е. р. 

450. 
Врз основа на членот 81 точка 19 и членот 94 

став 3 од Законот за осигурителните заводи и 'за-
едниците на осигурувањето (Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61), Собранието на Југословенската 
заедница на осигурувањето донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОСЕБНА РЕЗЕРВА НА СИ-

ГУРНОСТА ЗА ШТЕТИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСИ 
1. Со цел за обезбедување средства за покри-

вање на штетата од земјотреси ќе се формираат 
при Југословенската заедница на осигурувањето 
посебни резерви на сигурноста во височина до 20 
милијарди динари. , 

2. Во резервите на сигурноста од точката 1 на 
оваа одлука се издвојуваат 10 милијарди динари од 
постојаната резерва на сигурноста на Југословен-
ската заедница на осигурувањето. 

3. Покрај износот од точката 2 на оваа одлука, 
во посебните резерви на сигурноста за покривање 
на штетите од земјотреси ќе се издвојува од ре-
зервата на текуштата техничка премија од оние 
видови осигурувања к а ј кои со осигурувањето е 
покриен ризикот од земјотресот, износот укалку-
лиран во премијата за ризикот од земјотреси. 

4. Предлог на одлука за начинот и височината 
на издвојувањата на средствата од текуштата тех-
ничка премија, за пласманот и начинот на распо-
лагање со средствата формирани со оваа одлука и 
за начинот на ликвидација и исплата на штетите 
од зем1 отреси генепалниот липектоп ќе му поднесе 
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на Собранието на Југословенската заедница на 
осигурувањето најдоцна во рок од два месеца од 
денот на донесувањето на оваа одлука. 

Бр. 36 
12 јули 1964 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на 
осигурувањето 

Генерален директор. Претседател, 
Сретен Бјеличић е. р. Јосип Колар, е р. 

451. 
Врз основа на членот 28 став 2 и членот 29 став 

2 од Уредбата за организацијата и работата на ор-
ганите на царинската служба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/63). директорот на Управата за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ВО 

СИСАК 

1. Се основа Испостава на Царинарницата ^За-
греб со седиште во Сисак, заради вршење работи 
од царински надзор и царинење на стоки на под-
рачјето на Сисак и неговата околина. 

2. Испоставата на Царинарницата Загреб со се-
диште во Сисак почнува со работа на 1 август 
1964 година. 

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

Бр. 03-01-2209/1 
9 јули 1964 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Милован Ѓокановиќ, е. P-

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 166 од Законот за јав-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-

РЕШНИ РАБОТИ 

За специјален советник во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи, во звање амбасадор, 
се назначува Франц |Сос, амбасадор во истиот се-
кретаријат. 

В бр\ 57 
29 јуни 1964 годрдаа 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛЕН СОВЕТНИК 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-

РЕШНИ РАБОТИ 

За специјален советник во Државниот секре-
таријат за ^надворешни работи, во звање амбасадор, 

се назначува Љубо Илиќ, амбасадор во истиот се-
кретаријат. 

Б. бр. 56 
29 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

За државен советник во Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи се назначува Мирко Пе-
тровиќ, виш советник во истиот секретаријат. 

Б. бр. 55 
29 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузш1от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

За државен советник во Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи се назначува Драгутин 
Ленард, началник на управа во истиот секрета-
ријат. 

Б. бр. 47 
29 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамбол ик, е. p. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

За државен советник во Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи се назначува Карло Фор-
те, началник на управа во истиот секретаријат. 

Б бр. 48 
29 јуни 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 
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Брз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник секретар во Сојузниот секрета-
ријат за финансии се назначува Антоние Тасиќ, 
државен советник во истиот секретаријат. 

Б. бр. 51 
29 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник секретар во Сојузниот секрета-
ријат за финансии се назначува Драган Миљковић 
советник во истиот секретаријат. 

Б. бр. 50 
29 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

^ ѕ 3а секретар на Сојузната комисија за верски 
прашања се назначува Златко Фрид помошник се-
кретар на Извршниот совет на СР Хрватска. 

Б. бр. 49 
29 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

/ 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јав-
ните службеници („Службен- лист на ФНРЈ" , бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НАЧЕЛНИК 
НА УПРАВАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста на помошник на-

чалник на Управата за персонални работи на Со-
јузниот извршен совет Зденка Кидрич, поради 
одење во пензија, 

Б. бр. 52 
29 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за осно-
вањето и работата на Советот за прашањата на 
школувањето на странски државјани („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/64), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА ЧЛЕНА 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА НА ШКОЛУВА-

ЊЕТО НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

Во Советот за прашањата на школувањето на 
странски државјани се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Јакша Петриќ, секретар на Комисијата за ме-

ѓународни врски на Сојузниот одбор на Социјали-
стичкиот сојуз на работниот народ на Југославија; 

за членови: 
1. инж. Славко Мацарол, ректор на Свеучили-

ш т е ^ во Загреб; 
ч 2. др инж. Цирил Пелхан, вонреден професор 
на Универзитетот во Љубљана. 

Б. бр. 58 
29 јуни 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републике 
Србије" во бројот 26 од 22 јуни 1964 година об-
јавува: 

Одлука за распишување први избори за избор 
на членови на Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на земјоделците; 

Решение за именување изборна комисија за 
избор на членови на Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на земјодел-
ците; 

Упатство за работата на судовите и казнено-
-поправителните установи во врска со помилување. 

Во бројот 27 од 27 јуни 1964 година објавува: 
Одлука за приходите со кои Републичката гео-

детска управа самостојно располага за финанси-
рање на определени расходи. 

Во бројот 28 од 3 јули 1964 година објавува: 
Решение за одобрување дополнителни средства 

на општестеено-политичките заедници за изград-
ба на судски згради и затвори и за набавка на оп-
рема во 1964 година; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за утврдување на програмата за изградба на 
нови, за поправка и доградба на постојните судски 
згради, како и за набавка на опрема за новите 
и доградените судски згради; 

Решение за измена на Решението за одобру-
вање дополнителни средства на полотичкотерито-
ријалките единици за изградба на судски згради 
во 1963 година; 

Решение за измена и дополнение на Реше-
нието за утврдување на програмата за изградба на 
нови и поправка и доградба на постојните околиски 
затвори; 

Решение за распоред на износот на дополни-
телните средства за изградба на судски згради и 
затвори и за набавка на опрема, што ќе се одо-
бруваат во 1964 година; 

Решение за именување член на Советот на Ви-
шата медицинска школа во Белград; 
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Решение за именување член на Советот на Ви-
шата технолошка школа за неметали и градежни 
материјали во Аранѓеловац; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата економско-комерцијална школа во Белград; 

Упатство за начинот на утврдување на струч-
ната оспособеност на самостојните занаетчии за 
вршење занаетчиска дејност; 

Наредба за содржината на правила за игрите 
на среќа; 

Контен план на заедницата на социјалното 
осигурување на земјоделците и упатство за негова 
примена; 

Исправка на Законот за здравственото осигу-
рување на земјоделците; 

Исправка на Одлуката за дополнение на Од-
луката за регулирање на надоместокот на репу-
бличките пратеници и на функционерите што ги 
избира или именува Собранието. 

434. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

426. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници — — — — — 
Основен закон за финансирање на оп-
штествено-политичките заедници — 605 

427. Указ за прогласување на Законот за 
ослободување од плаќање на придонесот 
од доходот остварен со вршење на деј-
носта промет на прехранбени производи 
Закон за ослободување од плаќање на 
придонесот од доходот остварен со вр-
шење на дејноста промет ћа прехран-
бени производи — — 

428. Указ за прогласување на Законот за 
баждарење на поморските" бродови и 
чамци — — — — — — — — 
Закон за баждарење на поглорските бро-
дови и чамци — — — — — — — 

429: Указ за прогласување на Законот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе 
на народно ослободување на Југославија 
Закон за Наградата на Антифашистич-
кото веќе на народно ослободување на 
Југославија — — — — — — — — 620 

430. Указ за прогласување на Законот за 
измени и дополненија на Основниот за-
кон за службата за безбедност на пло-
видбата — — — — — — — — — 621 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за службата за безбедност 
на пловидбата — — — — — — — 621 

431, Указ за прогласување на Законот за 
измена на Законот за стопанско~план-
ските мерки во 1964 година — — — 625 
Закон за измена на Законот за ^ стопан-
ско-планските мерки Чво 1964 година — 625 

617 

— — — 617 

618 

618 

620 

435. 

436. 

- 605 437. 

438. 
439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

(445. 

446. 

447. 

448. 

Страна 
Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Законот за 
придонесот за општествените инвестици-
они фондови и за обезбедување средства 
за регулирање на обврските настанати 
со укинување на тој придонес — — — 626 
Закон за престанок на важењето на За -
конот за^ придонесот за општествените 
инвестициони фондови и за обезбедува-
ње средства за регулирање на обврските 
настанати со укинување на тој придонес 626 
Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Основната 
уредба за генералниот урбанистички план 627 
Закон за престанок на важењето на Ос-
новната уредба за генералниот урбани-
стички план — — — — — — — 627 
Указ за прогласување на Законот за 
престанок * на важењето на Уредбата за 
прибавување правото на индустриска сво-
ина во странство — — — — — — 627 
Закон за престанок на важењето на 
Уредбата за прибавување правото на ин-
дустриска своина во странство — — 627 
Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — 627 
Резолуција за развојот на земјоделството 628 

Уредба за измена на Тарифата да-
нокот на промет — — — — — — 630 

432. Указ за прогласување на Законот за из-
мена и дополнение на Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните 
установи — — — — — — — — 125 
Закон за измена и дополнение на За-
конот за буџетите и финансирањето на 
самостојните установи — — — — — 625 449. 

433. Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Општиот за-
кон за станбените заедници — — — 625 
Закон за престанок на важењето ка Оп-
штиот закон за станбените заедници — 625 

450. 

451. 

Уредба за давање кредити на стопан-
ските организации заради купување де-
визи за производството на стоки за из-
воз и стоки за кои постои зголемена по-
барувачка на домашниот пазар — — 
Одлука за употреба на средствата за из-
градба на складови на Дирекцијата за 
исхрана за сместување и чување на др-
жавни материјални резерви 
Одлука за употреба на средствата за из-
градба на складови на Дирекцијата за 
суровини за сместување и чување на др-
жавните материјални резерви — — — 
Одлука за Програмата за финансирање 
на инвестициите за потребите на царин-
ската служба од 1964 до 1966 година — 
Одлука за надоместоците на членовите 
на стручните совети на Сојузниот из-
вршен совет — — — — — — — 
Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за пресметување и плаќа-
ње на придонесите од личниот доход од 
работен однос — — — — — — — 
Правилник за измена на Правилникот за 
определувањето на установи во кои мо-
ж а т да постојат звања на службеници 
во научни установи и за постапката за 
избор на тие звања — 
Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за материјалните и другите 
трошоци на работењето на стопанските 
организации — — — — — — — — 
Наредба за измени и дополненија на 
Наредбата за издатоците за службени 
патувања, работа на терен и одвоен ж и -
вот од фамилијата што на стопанските 
организации им се признаваат како ма-
теријални трошоци — — — — — 
Одлука за донесувгње правила за оси-
гурување и тарифи на премиите за 
определени видови осигурување — — 
Одлука за формирање посебна резерва 
на сигурноста за штетите од земјотреси 
Решение за основање Царинска испоста-
ва во Сисак 

631 

— 631 

631 

632 

632 

632 

— — — 634 

635 

635 

636 

637 

638 


