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688. 

Врз основа на членот 182 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/64), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИ-

ТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Според одредбите на оваа уредба се врши кни-

жењето на придонесите и даноците на граѓаните и 
приватните правни лиц? (во понатамошниот тек* 
ст: граѓаните) пропишани со Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, како и на 
придонесите, даноците, таксите и други давања нз 
граѓаните, установени со посебни сојузни закони. 

Член 2 
Придонесите и даноците определени со Основ-

ниот закон за придонесите и даноците на граѓани-
те, заради книжење се распоредуваат: 

1) во придонеси и даноци кои се плаќаат три-
месечно, а со кои се задолжуваат граѓани во годи-
шен износ; 

2) во придонеси и даноци кои се плаќаат во 
други рокови, без оглед на тоа дали со тие придо-
неси и даноци с€ задолжуваат граѓаните во годи-
шен износ или не, или се плаќаат со запирање при 
исплата на приходите (придонеси по одбивање) или 
на друг начин. 

Придонесите, даноците, таксите и другите дава-
ња на граѓаните установени со посебни сојузни за-
кони се распоредуваат заради книжење во групите 
на придонеси и даноци ^д ставот 1 на овој член, 
зависно од тоа дали се плаќаат тримесечно или во 
други рокови. 

Член 3 
Книжењето на придонесите и даноците од 

членот 1 на оваа уредба го врши општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на финан-
сиите. 

Член 4 
Книжењето на придонесите и даноците се вр-

ши според начелата на двојното книговодство по 
пат на копирање, а според сметковниот план што 
го пропишува сојузниот секретар за финансии. 

Член 5 
За книжење на придонесите и даноците се во-

дат следните книги: дневник (главен и помошен), 
книга на паричниот пролет (благајна, банка, депо-
зит), книга на придонесите и даноците и книга на 
обврзниците на придонесите и даноците. 

Дневникот се води на слободни листови, а кни-
гата на паричниот промет, книгата на придонесите 
и даноците и книгата на обврзниците на придоне-
сите и даноците — на картички (картотека) во вид 
на сметки на паричниот промет, сметки на придо-
несите и даноците и сметки на обврзниците на при-
донесите и даноците. 

Член 6 
Книжењето на придонесите и даноците од чле-

нот 2 став 1 точка 1 на оваа уредба се врши збир-
но на сметките на паричниот промет, на сметките 
на придонесите и даноците и на синтетичката смет-
ка на обврзниците на придонесите и даноците и 
индивидуално — на аналитичките сметки на обвр-
зниците на придонесите и даноците, а книжењето 
на придонесите и даноците од членот 2 став 1 точка 
2 на оваа уредба се врши збирно на сметките на па-
ричниот промет, на сметките на придонесите и да-
ноците и на синтетичките сметки на обврзниците 
на придонесите и даноците а може и индивидуално 
— на аналитичките сметки на обврзниците на при-
донесите и даноците. 

За придонесите и даноците од членот 2 став 1 
точка 2 на оваа уредба со кои граѓаните се задол-
жуваат според распоредот, уплатите ќе се евиден-
тираат само во соодветните распореди за облогот, 
доколку и овие придонеси и даноци не се книжат 
индивидуално на аналитички сметки на обврзници-
те на придонесите и даноците. 

Член 7 
За збирни книжења се води само еден главен 

дневник, а за индивидуални книжења — еден или 
повеќе помошни дневници. 

За книжење на придонесите и даноците од чле-
нот 2 став 1 точка 1 на оваа уредба се води за е-
ден обврзник само една аналптичка сметка. 

Книжењето на придонесите и даноците се врши 
во помошниот дневник и на аналитичката сметка 
по пат на копирање по методот на просто книжење. 

Член 8 
Книжењето на придонесите и даноците во днев-

никот и на сметките на паричниот промет односно 
на сметките на придонесите и даноците, и на смет-
ките на обврзниците на придонесите и даноците, мо-
ра да се врши според начелата за уредност на кни-
жењето, така што: 

1) од книжењето да може да се утврди задол-
жувањето и раздолжувањето на придонесите и да-
ноците; 

2) книжењето да се врши по пат на копирање; 
3) при книжењето да не смеаат да се оставаат 

празнини во дневникот, на сметките на паричниот 
промет, сметките на придонесите и даноците и 
сметките на обврзниците на придонесите и даноци-
те, туку сиот простор за книжење да мора да се 
исполни по хронолошки ред онака како настануваат 
промените; 

4) да не смее да се врши бришење или радира-
ње, туку погрешните книжења мораат да се испра-
ват со „црвено сторно"; 

5) книжењата да мораат да се засноваат на у-
редни документи; 

6) неповрзаните листови од дневникот и сметки-
те на паричниот промет, сметките на придоне-
сите и даноците и сметките на обврзниците н а . 
придонесите и даноците да не смеат да се уништу-
ваат. 

Член 9 
Книжењето на придонесите и даноците се врт** 

само врз основа на писмени документи. 
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Документите за книжење мораат да бидат ори-
гинални или копирани и потпишани од писмено о-
властениот службеник. 

Член 10 
Уплатувањето на сите придонеси и даноци од 

членот 2 став 1 точка 1 на оваа уредба се врши 
на една збирна — преодна сметка кај Службата на 
општественото книговодство. 

Прекнижувањето на придонесите и даноците од 
збирната — преодната сметка врз одделни сметки 
ка ј Службата на општественото книговодство по 
видови на придонеси и даноци го врши Службата 
на општественото книговодство врз основа на вир-
мански налог на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите, на 5 и 25-иот 
ден во месецот. 

Прзкнижувањето од ставот 1 на овој член мо-
ж е да се врши и во пократки рокови, по претходна 
спогодба помеѓу општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на финансиите и Службата 
на општественото книговодство. 

Член И 
Прекнижувањето на придонесите и даноците уп-

латени на збирната — преодната сметка кај Служ-
бата на општественото книговодство се врши врз ос-
нова на процентуалното учество на одделни видови 
придонеси и даноци во вкупен износ на сите об-
ложени придонеси и даноци што се уплатуваат на 
збирната — преодната сметка. 

Утврдувањето на процентуално^ учество се вр-
ши заедно за сите придонеси и даноци што се упла-
туваат на збирната — преодната сметка. 

Процентуалното учество го утврдува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите. Општинскиот орган на управата на-
длежен за работите на финансиите доставува по е-
ден примерок од прегледот на процентуалното уче-
ство до околискиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите заради контролирање пра-
вилноста на утврдувањето на процентуалното уче-
ство, и до Службата на општественото книговодство 
заради контролирање распоредот на придонесите и 
даноците по вирманските налози. Во вирманскиот 
налог мораат да се прикажат наплатените износи 
распоредени според процентуалното учество по сме-
тките на придонесите и даноците. 

Член 12 
Уплатувањето на сите придонеси и даноци од 

членот 2 став 1 точка 2 на оваа уредба се врши ди-
ректно на одделни сметки на придонесите и дано-
ците ка ј Службата на општественото книговодство 
а по спогодба помету републичкиот секретаријат за 
финансии и Службата на општественото книговод-
ство уплатувањето на овие придонеси и даноци 
може да се врши на посебна збирна — преод-
на сметка кај Службата на општественото книго-
водство. Прекнижуваљето од таа збирна — преодна 
сметка на одделни CMCTPHI ка ј Службата на опште-
ственото книговодство ќе се врши врз основа на по-
себен вирмански налог на општинскиот срган на у-
правата надлежен за работите на финансиите, во ро-
ковите пропишани во членот 10 ст.. 2 и 3 на оваа 
уредба. 

Член 13 
По истекот на една година општинскиот орган 

на управата надлежен за работите на финансиите е 
должен да состави годишна завршна сметка на при-
донесите и даноците за таа година. 

Годишната завршна сметка на придонесите и да-
ноците содржи: биланс, бруто биланс и преглед на 
долговите и преплатите на обврзниците на при-
донесите и даноците. 

Годишната завршна сметка на придонесите и 
даноците мора да ја прегледа стручната комисија, 
што ја формира општинското собрание. 

Годишната г у р т н а сметка на придонесите и 
даноците ја одобрува општинското собрание. 

Годишната завршна сметка на придонесите и да-
ноците мора да се состави и да се одобри најдоцна 
до крајот на јуни наредната година. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Правилникот за книжење 
на приходите на буџетите и фондовите што произ-
легуваат од населението („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/59, 10/59, 49/61 и 1/63 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/64). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 
Р. п. бр. 170 

17 декември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

689. 

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, 29/64, 30/64, 31/64 и 48/64) во делот 
IV од Тарифата — Данок на надоместоци за услуги, 
тар. број 2 се брише. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 
Р. п. бр. 171 

17 декември 1964 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р. 

690. 
Врз основа на членот 9 став 2 и членот 18 став 

2 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63, 31/64, 
42/64 и 46/64), во врска со ставот 4 од точката 3 на 
главата IX од Општествениот план на Југославија 
за 1964 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ ВО 
1964 ГОДИНА ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за определување на поблиските 

намени, условите и начинот на финансирањето на 
.инвестиции во областа на сообраќајот во 1964 го-
дина од средствата на федерацијата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/64) во точката 1 во одредбата 
под 5) под б) износот: „7.480" се заменува со изно-
сот: „6.590", а износот: „3.740" — со износот: „4.630". 

2. Во точката 6 во одредбата под 2) под б) из-
носот: „1.320" се заменува со износот: „1.160", а из-
носот: „660" — со износот: „820". 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 172 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

691. 
Врз основа на чл. 14 и 17 од Законот за кре -

дитните и други банкарски работи („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 10/61 и 53/62) и членот 13 став 2 од 
Законот за Фондот за обнова и изградба на Скоп-
је („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/63), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
ПОСЕБЕН КРЕДИТ НА ФОНДОТ ЗА ОБНОВА И 

ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 
1. Во Одлуката за одобрување посебен кредит 

на Фондот за обнова и изградба на Скопје („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 4/64) точката 3 се менува 
и гласи: 

„Фондот за обнова и изградба на Скопје е дол-
жен да и го врати на Народната банка 1 кредитот 
од точката 1 на оваа одлука до 31 декември 1965 
година." 

2. Точката 4 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

P. п. бр. 168 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

2 3 4 

692. 
Врз основа на членот 49 од Уредбата за попис 

и проценка на основните средства на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 49/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА АМОРТИЗАЦИ-
ЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Одлуката за амортизацијата на основните 

средства во здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/61) во Табелата на нормативите 
на просечниот век на траењето и на нормите на 
отписот, која е составен дел од таа одлука, про-
сечниот век на траењето и нормите на отписот 
на следните групи основни средства се менуваат 
и гласат: 

и о а h 
се 

„Група Назив на основното средство 

П
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1 2 3 4 

12—1 Кабел ски доводи на јака струја 33 
31—34 Парни машини, мотори со вна-

трешно согорување, електроенер«* 
готски машини, у§еди и постројки, 
друга енергетски нашиен , уреди 
к п о с т р о ј а 

42 Трактори и комбајни 7 15 
62 Моторцикли, трицикли и велоси-

педи 7 15 
бб Телефонски апарати и уреди (цен-

трали и др.) 17 в 
71—1,2,3 Медицински уреди, апарати и ин-

струменти 7 15 
71—5,6,7 Лабораториска опрема, фотолабо-

раториска опрема и опрема на ап-
теки 7 15 

72 Намештај — собен 7 15 
72 Намештај — канцелариски 10 10 
74 Душеци, перници и ќебиња 7 15 
77 Опрема на работилница (крупен 

алат и др.) 8 12". 
2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1965 

година. 

Р. п. бр. 169 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар С^амболиќ, е. р. 

18 1,8 

693.^ 

Врз основа на членот 29 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 32/64), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ШТО ГИ 
ОСТВАРУВААТ ГРАЃАНИ ОД ДРЖАВНИ ОРГА-

НИ, РАБОТНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Граѓаните што од државни органи, работни и 
други организации над определениот износ ќе о-
стварат приходи за испорачани стоки или извршени 
услуги, приходи од авторски права или други при-
ходи, се должни к а ј комуналната банка да отворат 
жиро-сметка преку која ќе им се исплатуваат тие 
приходи. 

2. На граѓаните што се должни да отворат ж и -
ро-сметка, државните органи, работните и други 
организации ќ е им ги исплатуваат приходите за кои 
е пропишана обврска за отворање жиро-сметка само 
во корист на тие жиро-сметки. 

На граѓаните што не отвориле жиро-сметка, 
државните органи, работните и други организации 
ќе им ги исплатуваат приходите непосредно само 
ако на исплатениот документ или на посебен подне-
сок из јават дека не се должни да отворат ж и р о -
-сметка. 

3. Граѓаните кои според одредбите од оваа од-
лука имаат отворена жиро-сметка к а ј комунална 
банка, можат од расположивите средства од сво-
јата жиро-сметка да вршат плаќање во внатрешни-
от платен промет, користејќи соодветни инстру-
менти со кои се врши платниот промет. 

Корисниците на општествен имот што имаат 
жиро-сметка к а ј Службата на општественото кни-
говодство се должни во внатрешниот платен промет 
да примаат банчини чекови што ги издаваат граѓани 
— иматели на жиро-сметка, а за чија исплата га -
рантира комуналната банка. 

4. Во работењето со банчини чекови во смисла 
на точката 3 од оваа одлука, не се плаќаат надомес-
тоци за извршените услуги според тарифата пред« 
видена за работите на платниот промет. i 

5. На граѓаните што имаат жиро-сметка кај бан« 
ка наплатата ца ѕтџѕџшш придонес и данок џож§ 



Страна 888 — Број 5*0 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 23 декември 1964 

да им се изврши со ставање забрана на исплатата 
од нивната жиро-сметка, според постапката утврде-
на со закон или прописи донесени врз основа на 
закон. 

6. Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна и друга организација 
ако на граѓанин непосредно му исплати приход кој 
може да го исплати само преку жиро-сметка, или 
ако на граѓанин му изврши исплата без негова 
писмена изјава дека не е должен да отвори жиро-
-сметка. 

За дејствието од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во државни-
от орган, работната или друга организација со па-
рична казна до 100.000 динари. 

7. Сојузниот секретар за финансии ќе пропише 
кои категории граѓани, за кои износи на приходи, 
под кои услови и ка ј која комунална банка се 
должни да отворат жиро-сметка според точката 1 
од оваа одлука, како и начинот за користење на 
средствата од жиро-сметката. 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Р. п. бр. 174 
17 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

694. 
Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за овла-

стување определени сојузни органи да ја утврдат 
номенклатурата на стопанските и нестопанските деј-
ности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61), во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии и со 
сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за 
општи стопански работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕН 

ИМОТ СПОРЕД НИВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Член 1 

Во Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и други организации и државните органи 
според дејностите, која е составен дел на Правилни-
кот за распоредување на корисниците на опште-
ствен имот според нивните дејности („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на 
СФРЈ'', бр. 26/64), се вршат следните измени и до-
полненија' 

1) називот на подгрупата 120—11: „Претпријатија 
за производство на основни хемиски производи 
(киселини, бази, соли и друго)" се менува и гласи: 
„Претпријатија за производство на основни хемиски 
производи (киселини, бази, соли, органско-хемиски 
и биохемиски синтеза и друго)"; 

2) називот на групата 120—40: „Претпријатија 
за производство на лекови и други фармацеуте^! 
и ветеринарни производи" се менува и гласи: „Прет-
пријатија за производство на лекови и други фар-
мацеутски и ветеринарни производи, освен орган-
ско-хе?лиските и биохемиските синтези". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1314 

б декември 1964 година 
Белград 

Секретар, 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, е. р. 

695. 
Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата 

за катастарот на земјиштето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53, 23/56, 52/59 и 13/61), сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИ-

ОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈИШТЕ 
1. Се одобруваат Скалите на катастарскиот при-

ход од земјиште за сите катастарски околии во 
Југославија, утврдени од Сојузната комисија за 
утврдување на катастарскиот приход. 

Скалите на катастарскиот приход од земјиште 
се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на 
СФРЈ" и претставуваат составен дел на оваа на-
редба. 

2. Скалите на катастарскиот приход од земјиште 
од точката 1 на оваа наредба ќе се применуваат од 
1 јануари 1965 година. 

3. Од 1 јануари 1965 година престануваат да ва-
жат : 

1) Наредбата за одобрување Скалите на ката-
старскиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/57, 9/58, 30/58 и 36/58); 

2) Наредбата за одобрување на измените на Ска-
лите на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/59); 

3) Наредбата за измена на Скалите на катастар-
скиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/59); 

4) Наредбата за дополнение на Скалите на ка-
тастарскиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/59); 

5) Наредбата за измени и дополненија на Ска-
лите на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/59); 

6) Наредбата за измени и дополненија на Ска-
лите на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/60); 

7) Наредбата за измени и дополненија на Ска-
лите на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/60); 

8) Наредбата за измени и дополненија на Ска-
лите на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/61); 

9) Наредбата за измена на Скалите на катастар-
скиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/61); 

10) Наредбата за измени на Скалите на ката-
старскиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/62); 

11) Наредбата за измени на Скалите на ката-
старскиот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/63). 

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

Бр. 4/1-430-75 
14 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

696. 

Врз основа на членот 67 од Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/61 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), сојузниот^ се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ДЕВИЗИТЕ ШТО КЕ ГИ 

ОСТВАРАТ ГРАЃАНИ 
1. Граѓаните можат да ги држат девизите што 

ќе ги остварат по основите определени во точката 
2 од оваа наредба на сметка к а ј Народната банка 
и да располагаат со нив според одредбите од оваа 
наредба. 
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2. На сметка ка ј Народната банка граѓани можат 
да држат девизи што ги оствариле по следните ос-
нови, и тоа: 

1) износите што претставуваат заштеда од днев-
ници, плати, стипендии или заработки од лична ра-
бота за време на престој во странство; 

2) износите остварени по основот на авторски 
хонорар, како и од други примања за лична работа 
на научни работници, книжевници, уметници, инже-
нери, лекари и други стручњаци, извршена во Ј у -
гославија; 

3) 30°/о од износите остварени во странство по 
основот на пензии, инвалиднини и алиментации; 

4) 20°/о од износите на помошти и подароци доби-
ени од странство; 

5) дел од износите остварени по основот на на-
следства и други примања што им се ставени на 
располагање со посебни решенија на Сојузниот се-
кретаријат за финансии. 

3. Девизите што ги имаат на сметка ка ј Народ-
ната банка граѓаните можат да ги користат во онаа 
валута во која се остварени. По исклочок, Народ-
ната банка може на барање од граѓани да врши 
замена на девизите, ако постојат можности за тоа. 

Девизите наведени во ставот 1 од оваа точка 
се водат ка ј Народната банка на името на сопстве-
никот. Сопственикот може да ги користи овие деви-
зи за плаќање во странство или во Југославија, во 
согласност со важечките прописи, и тоа за свои 
лични потреби и за потребите на членовите од сво-
ето потесно семејство. 

4. На девизите што ги води на сметките во 
смисла на оваа наредба, Народната банка плаќа ин-
терес во односната валута. Височината на интересот 
ја определува Народната банка. 

5. Во поглед на девизите што ќе ги остварат по 
основите од точката 2 под 3 и 4 на оваа наредба, 
граѓаните можат да и поднесат барање на Народ-
ната банка, покрај износите што ги држат на сметка 
ка ј неа да им одобри користење на преостанатиот 
дел од девизите за плаќање на домашни стоки ка ј 
овластените претпријатија или за плаќање авионски 
и бродски карти на странски компании. Ако граѓа-
ните девизите остварени по основите од точката 2 
под 3 и 4 на оваа наредба не ги користеле за по-
лагање на сметка ка ј Народната банка можат тие 
девизи да ги користат за плаќање на домашни стоки 
ка ј овластените претпријатија или за плаќање на 
авионски и бродски карти ка ј странски компании 
— во полн износ, а за другите трошоци на патување 
во странство — во височината на вредноста на доз-
наката а најмногу до 75.000 динари. 

Барањата за располагање со девизите од ставот 
1 на оваа точка, како и со девизите примени по 
основите од точката 2 под 5 на оваа наредба, можат 
да се поднесуваат во рок од 6 месеци од денот на 
пресметката на дознаката. 

6. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува Народната банка. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за распола-
гање со странските средства за плаќање што ќе ги 
остварат граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/59 и 36/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 7/64 
И 18/64). 

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 492-3454/ 
4 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

697. 
Врз основа на точката 2 став 2 од Одлуката за 

определување видовите на приходи што можат да 
се засметаат во вкупниот приход на банките и на 
определените стопански организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/64), во спогодба со сојузниот 
секретар за финансии, сојузниот секретар за инду-
стрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕ-
МАТА ШТО ВО СМИСЛА НА ОДЛУКАТА ЗА О-
ПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ НА ПРИХОДИ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ЗАСМЕТААТ ВО ВКУПНИОТ 
ПРИХОД НА БАНКИТЕ И НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЕ СМЕТА КАКО 

ДОМАШНА СЕРИСКА ОПРЕМА 
1. Во Наредбата за опрема што во смисла на 

Одлуката за определување видовити на приходи 
што можат да се засметаат во вкупниот приход на 
банките и на определените стопански организации, 
се смета како домашна сериска опрема („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/64) во точката 1 став 1 по 
зборовите: „во 1963" се додаваат зборовите: „и 1964" 
на обете места. 

Во ставот 2 по зборовите: „во 1963" се додаваат 
зборовите: „и 1964", а по заградата се додаваат збо-
ровите: „и одредбите од точката 14 на Одлуката 
за спроведување на мерките за општата кредитна 
политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/64, 24/64, 43/64 и 45/64)". 

2. Во точката 2 по зборовите: „за 1963" се дода-
ваат зборовите: „и 1964". 

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

Бр. 05-411/3 
18 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

698. 
Врз основа на членот 5 став 2 од Основниот 

закон за користење на патнички овтомобили во 
општествена сопственост и за начинот на распола-
гање со општествените средства за користење на 
патнички автомобили („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/64), во согласност со сојузниот секретар за вна-
трешни работи, сојузниот секретар за буџет и орга-
низација на управата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПАТНИЧКИ 

АВТОМОБИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

1. Патничките автомобили во општествена соп-
ственост се означуваат со посебни регистарски таб-
лици. 

Како патнички автомобил, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира патничкиот автомобил од 
членот 1 на Основниот закон за користење на пат-
нички автомобили во општествена сопственост и за 
начинот за располагање со општествените средства 
за користење на патнички автомобили, кој, покрај 
седиштето за возачот, има најмногу осум седишта. 

2. Регистарските таблици за патнички автомо-
били во општествена сопственост се во јасна црвена 
боја и на нив со бела боја се напишани ознаката 
на регистрационото подрачје и регистарскиот број. 
Помеѓу ознаката на регистрационото подрачје и ре-
гистарскиот број е втисната петокрака ѕвезда пре-
влечена со основната јасна црвена боја. 

3. На регистарските таблици од точката 1 на 
оваа наредба согласно се применуваат одредбите 
од Правилникот за регистрацијата на моторните и 
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приклучните возила („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
22/61). 

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

Бр. 114-389/64-8 
8 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за буџет и организација на 
управата, 

Зоран Полни, с. р. 

699. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите 

и финансирањето на самостојните установи („Служ-
бен 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), сојуз-
ниот секретар на финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1964 
ГОДИНА 

1. Упатството за составување на завршната смет-
ка за извршувањето на буџетот на општествено-
-политичките заедници за 1963 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63 и 8/64), ќе се применува 
и на завршните сметки за извршувањето на буџетот 
на општествено-политичките заедници за. 1964 го* 
дина, со следните измени и дополненија: 

1) во точката 1 став 2 зборовите: „во рок од два 
месеца по истекот на 1963 година" се заменуваат 
со зборовите: „до 15 февруари 1965 година", а во 
ставот 3 зборовите: „т. е. до 29 февруари 1964 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „ т. е. до 15 
февруари 1965 година"'; 

2) во точката 14 став 3 под 3 зборовите: „според 
одредбите од главата XVI на Сојузниот општествен 
план за 1963 година" се заменуваат со зборовите: 
„според одредбите од членот 35 на Законот за сто-
панско-планинските мерки во 1964 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 52/63, 31/64, 42/64 и 46/64)"; 

3) во точката 16 став 2 зборовите; „до 29 февру-
ари 1964 година" се заменуваат со зборовите: „до 
15 февруари 1965 година"; 

4) во точката 17 став 10 зборовите: „до 29 ф е -
вруари 1964 година" се заменуваат со зборовите: 
„до 15 февруари 1965 година"; 

5) во точката 18 став 5 по зборовите: „ги утвр-
дил предлозите на завршните сметки" се додаваат 
зборовите: „а најдоцна до 31 мај 1965 година"; 

6) во образецот II „Збирен преглед за предвиде-
ните и остварените приходи на буџетите на опште-
ствено-политичките заедници" заедничкиот назив 
за колоните 2 и 3: „Вкупни приходи што му при-
паѓаат на буџетот на општествено-политичката з а -
едница" се менува и гласи: „Вкупни приходи што и 
припаѓаат на општествено-политичката заедница"; 

7) во образецот V „Збирен преглед на состојбата 
на фондовите на државните органи што работат по 
принципот на доход" во рубриката: „Резервен фонд: 
расходи:" зборовите: „лични доходи со придонесите" 
и зборовите: „материјални расходи" се бришат; 

8) во точката 21 се додаваат нови ст. 1 и 2, кои 
гласат: 

„Во обрасците I до VIII органите на управата 
надлежни за работите на буџетот внесуваат само 
податоци кои се однесуваат на општествено-поли-
тичката заедница чиј орган ги пополнува тие об-
расци. 

Збирна обработка на овие обрасци по општестве-
но-политички заедници врши Службата на опште-
ственото книговодство." 

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 3 и 4; 
9) во сите одредби бројот: „1962" се заменува 

со бројот: „1963", бројот: „1963" — со бројот: „1964", 
а бројот: „1964" — со бројот* „1965". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4 , 

Бр. 5/1-400-162 
15 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

700. 
Врз основа на членот 199 од Законот за буџетите 

и финансирањето на самостојните установи („Служ-
бен 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), членот 
29 став 2 од Уредбата за општествените инвестицио-
ни фондови („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 22/56, 
6/57 и 12/60), во врска со точката 1 од Одлуката за 
прегледот на завршната сметка на државните орга-
ни, самостојните установи и фондовите („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 11/62), сојузниот Секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕТО, ПОДНЕСУВАЊЕТО И 

ПРЕГЛЕДОТ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ФОН-
ДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ ЗА 1964 ГОДИНА 

1. Упатството за составувањето, поднесувањето 
и прегледот на завршните сметки на фондовите на 
општествено-политичките заедници за 1963 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 4/64) со измените и 
дополненијата пропишани со ова упатство, ќе се 
применува и на завршните сметки на фондовите 
на општествено-политичките заедници за 1964 го-
дина. 

2. Во сите одредби на упатството бројот: „1962" 
се заменува со бројот: „1963", бројот: „1963" — со 
бројот: „1964", а бројот: „1964" — со бројот: „1965", 

3. Точ. 241 и 25 се бришат. 
4. Обрасците објавени како Додаток на „Служ-

бен лист на СФРЈ" , бр. 4/64 престануваат да важат . 
5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 
Бр. 5/2-011-30 

10 декември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

701. 

Врз основа на членот 81 став 2 од Законот за 
станбените односи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
17/62) и членот 9 од Законот за општественото кни-
говодство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 39/62), на 
предлог од Службата на општественото книговод-
ство, сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СТАНБЕНИТЕ 

ЗГРАДИ ПОД ОПТЕШСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ ЗА 
1964 ГОДИНА 

1. Упатството за з авршната . сметка на станбе-
ните згради под општествено управување за 1963 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 50/63), со из-
мените пропишани со ова упатство, ќе се применува 
и на завршната сметка на станбените згради под 
општествено управување за 1964 година. 

2. Во сите одредби на упатството бројот: „1963" 
се заменува со бројот: „1964" а бројот: „1964" — со 
бројот: „1965". — 
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3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5/2-011-29 
10 декември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

702. 

Врз основа на членот 91 точка 1 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46 64), во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот 
секретар за буџет и организација на управата про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИ-
ДЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1. До донесувањето на поблиски прописи за на-
чинот на водење евиденција за финансиското ра-
ботење, за книговодството и контниот план на ор-
ганите на управата, на сите органи на управата и 
на другите органи на кои се однесува Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата, средствата за вршење на редовната дејност ќе 
им се ставаат на користење со пренесувањето врз 
нивните жиро-сметки. 

Жиро-сметките на органите од ставот 1 на оваа 
точка (во понатамошниот текст: органот (ќе ги отво-
ри Службата на општественото книговодство по ба-
рање на органот на управата на општествено-поли-
тичката заедница надлежен за работите на буџетот. 

2. Евиденцијата на потрошокот на средствата од 
жиро-сметката на органот ја води тој орган според 
намените и класификацијата предвидена во него-
виот финансиски план. 

Органот може евиденцијата на потрошокот на 
средствата од ставот 1 на оваа точка да ја води 
и според поблиски намени во рамките на намените 
според финансискиот план, на начинот кој според 
своите потреби самиот ќе го утврди. 

3. АКО е за користењето на средствата за по-
себни намени донесена претсметка, евиденцијата на 
потрошокот на тие средства ја води органот според 
намените утврдени во претсметката, независно од 
тоа дали сите овие средства се користат преку по-
себна сметка или по пат на акредитив. 

Ако за средствата за посебни намени не е опре-
делено да се донесе претсметка,, органот е должен 
за секоја посебна сметка односно за секој акредитив 
да води посебна евиденција за потрошокот на сред-
ствата од посебната сметка односно според акре-
дитивот. 

4. Евиденцијата на потрошокот на средствата на 
фондовите на органот ја води органот според на-
мените за кои се користени средствата. 

5. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 
1965 година. 

Бр. 011-33/64-1 
19 декември 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за буџет и организација на 

управата, 
Зоран Полич, е. р. 

703. 
Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА КЛИНОВИ 
1. Во југословенскиот стандард Клинови — JUS 

М.С2.020, кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за челик за клинови, за клинови 
и за еластични чивии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/57), во табелата на страна втора во рубри-
ката Пресек клина — Висина h, бројот: „90" се за-
менува со бројот: „50''. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 21-7958 
8 декември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПО-
НИШТУВАЊЕ НА ЧЛ. 53, 55 И 56 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-
ДУСТРИЈА ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРА-
КА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И НА ТОЧКАТА 
3 ОД НАРЕДБАТА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА ЗА ОПШТИОТ РЕД НА ПР-

ВЕНСТВО ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја у-
ставноета на чл. 53, 55 и 56 од Правилникот за оп-
штите услови за испорака на електрична енергија 
и на точката 3 од Наредбата за општиот ред на 
првенство за испорака на електрична енергија, врз 
основа на јавната расправа одржана на 4 ноември 
1964 година, донесе 

О Д Л У К А 
Се поништуваат чл. 53, 55 и 56 од Правилникот 

за општите услови за испорака на електрична енер-
гија бр. 08-4111 од 23 декември 1963 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/64) и точката 3 од Наред-
бата за општиот ред на првенство за испорака на 
електрична енергија бр. 08-312/5-64 од 8 февруари 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/64). 

Разлозите поради кои Уставниот суд на Југо-
славија ја донесе својата одлука се следните: 

Товарна душика Руше од Руше, сметајќи дека 
се неуставни наведените одредби од Правилникот и 
Наредбата, предложи да се оцени согласноста на тие 
одредби со чл. 9 и 30 од Уставот на Југославија. 

Со одредбата на членот 53 од Правилникот е 
определено испорачувачот и потрошувачот да се 
ослободуваат од преземените обврски во поглед ис-
пораките односно преземањето на енергија за вре-
ме на траењето на виша сила, како и за време на 
ограничување по налог од електроенергетскиот дис-
печер на испорачувачот или од надлежниот државен 
орган. Со одредбата па членот 55 од Правилникот 
му е дадено овластување на електроенергетскиот 
диспечер на испорачувачот на енергија да може под 
определени услови по исклучок привремено да им 
го ограничи врвното оптоварување на дистрибутив-
ните претпријатија и директните потрошувачи, а 
дистрибутивното претпријатие — на своите потро-
шувачи. Најпосле, со одредбата на членот 56 од 
Правилникот му е дадено овластување на испора-
чувачот да може да ја запре испораката на елек-
трична енергија поради изведување работи на одр-
жување, преглед или ремонт на своите уреди и 
постројки или на проширување на постројките — 
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за приклучување нави потрошувачи, или поради 
вршење контролни мерења и испитувања на своите 
постројки. 

Со одредбата на точката 3 од Наредбата им се 
определува редот за првенство за испорака на елек-
трична енергија на потрошувачите во случај на 
недостиг на електрична енергија. 

Според тоа, со одредбите од Правилникот и На-
редбата се регулираат определени права и должно-
сти помеѓу испорачувачот на електрична енергија 
и потрошувачот, а посебно прашањето за одговор-
ност за штета настаната поради неизвршување на 
обврските од договорот за испорака на електрична 
енергија. 

II Правилникот и Наредбата се донесени врз 
основа на Законот за електростопанските организа-
ции, и тоа Правилникот врз основа на членот 14, 
а Наредбата врз основа на членот 16 од тој закон. 
Давајќи му овластување на Сојузниот секретаријат 
за индустрија за донесување овие нормативни акти 
Законот за електростопанските арганизации не ги 
определил условите ниту границите за донесување 
на тие акти. 

Оценувајќи ја уставноста на одредбите на наве-
дените членови од Правилникот и Наредбата Устав-
ниот суд наоѓа дека прашањата што се регулирани 
со тие одредби, можат да бидат регулирани само со 
сојузен закон. Тоа произлегува од одредбите на 
Уставот на Југославија, кои се однесуваат на по-
ложбата и надлежноста на Сојузната скупштина, 
а посебно од одредбите на членот 164 став 1 точка 2 
кои определуваат Скупштината како основен носител 
на правата и должностите на федерацијата, непосред-
но и исклучиво донесува сојузни закони, и од од-
редбите на членот 161 точка 1 кои пропишуваат дека 
материјата на облигационите односи, за која овде се 
зборува, спаѓа во категоријата на целосни сојузни 
закони. 

Според тоа, Сојузниот секретаријат за индустри-
ја по донесувањето на Уставот на Југославија не 
бил овластен да ги регулира прашањата на облига-
ционите односи кои се резервирани за закоп. Од 
тоа произлегува дека одредбите на наведените чле-
нови од Правилникот и Наредбата се неуставни и за-
тоа Уставниот суд ги поништи. 

Уставниот суд посебно ценеше дали Сојузниот 
секретаријат за индустрија и други сојузни органи 
на управата можат по донесувањето на Уставот да 
донесуваат подзаконски акти врз основа на овла-
стувањата од законите кои се уште не се усогла-
сени со Уставот а вон овластувањата утврдени со 
Уставот. Во разгледувањето на ова прашање Устав-
ниот суд најде дека според членот 8 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, подзаконските 
акти донесени пред донесувањето на Уставот оста-
нуваат во сила, но сите прописи што се донесуваат 
по Уставот мораат да бидат во согласност со Уста-
вот без оглед на тоа дали органот на управата врз 
основа на неусогласен закон бил овластен за доне-
сување такви акти. 

Со оглед на изнесениот став Уставниот суд не 
се впушташе во оценување на разлозите што ги 
наведе предлагачот, односно да ли наведените од-
редби им се противни на чл. 9 и 30 од Уставот на 
Југославија бидејќи, како што е веќе истакнато, 
сојузниот секретар за индустрија не бил овластен 
за донесување на наведените одредби од Правилни-
кот и Наредбата. 

Оваа одлука е донесена на седницата на Устав- . 
ниот суд на Југославија од 5 декември 1964 година. 

У бр. 9/64 
5 декември 1964 година 

Белград 
Претседател, 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А ! 

Страна 
688. Уредба за книжење на придонесите и 

даноците на граѓаните — — — — — 885 
689. Уредба за измена на Тарифата за дано-

кот на промет — — — — — — — 886 
690. Одлука за измени на Одлуката за Опреде-

лување на поблиските намени, условите и 
начинот на финансирањето на инвести-
ции во областа на сообраќајот во 1964 го-
дина од средствата на федерацијата — 886 

691. Одлука за измени на Одлуката за одо-
брување посебен кредит на Фондот за об-
нова и изградба на Скопје — — — — 887 

692. Одлука за измена на Одлуката за аморти-
зацијата на основните средства во здрав-
ствените установи — — — — — — &37 

693. Одлука за начинот на евидентирање и 
условите за исплатување на ч приходите 
што ги остваруваат граѓани од државни 
органи, работни и други организации — 887 

694. Правилник за измени на Правилникот за 
распоредување на корисниците на опште-
ствен имот според нивните дејности — 888 

695. Наредба за одобрување Скалите на ката-
старскиот приход од земјиште — — — 888 

696. Наредба за располагање со девизите што 
ќе ги остварат граѓани — — — — — 888 

697. Наредба за дополненија на Наредбата за 
опремата што во смисла на Одлуката за о-
пределување видовите на приходи што 
можат да се засметаат во вкупниот при-
ход на банките и на определените стопан-
ски организации, се смета како домашна 
сериска опрема — — — — — — — 889 

698. Наредба за начинот на означување на 
патнички автомобили во општествена соп-
ственост — — — — — — — — — 889 

699. Упатство за составување на завршната 
сметка за извршувањето на буџетот на 
општествено-политичките заедници за 
1964 година — — — — — — — — 890 

700. Упатство за составувањето, поднесување-
то и прегледот на завршните сметки на 
фондовите на општествено-политичките 
заедници за 1964 година — — — — 890 

701. Упатство за завршната сметка на стан-
бените згради под општествено управува-
ње за 1964 година — — — — — — 890 

702. Упатство за привремениот начин на во-
дење евиденција за финансиското работе-
ње на органите на управата — — — —• 891 

703. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за клинови — — — — — 891 
Одлука на Уставниот суд на Југославија 
за поништување на чл. 53, 55 и 56 од Пра-
вилникот на Сојузниот секретаријат за 
индустрија на општите услови за испо-
рака на електрична енергија и на точ-
ката 3 од Наредбата на Сојузниот секре-
таријат за индустрија за општиот ред на 
првенство за испорака на електрична 
енергија — — — — — — — — — 891 


